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Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 

Vattenmyndigheterna i de fem vattendistrikten i Sverige har tagit fram förslag till 

och remitterat förvaltningsplaner, åtgärdsprogram med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivningar, miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplaner med 

åtgärder mot vattenbrist och torka samt förslag till miljökvalitetsnormer som 

påverkas av vattenkraft. 

 

Riksantikvarieämbetet har valt att skriva ett likalydande yttrande till alla fem 

vattenmyndigheterna. Svar lämnas endast genom detta yttrande och inte via 

webbenkäten på vattenmyndigheternas hemsida. Synpunkter lämnas inte på 

enskilda normsatta vattenförekomster. 

Sammanfattning 

 

Normerna bör uppdateras avseende kraftigt modifierade vatten (KMV) och mindre 

stränga krav (MSK) innefattande kulturmiljö, och det även löpande under 

förvaltningscykeln. 

 

Det finns stor risk att kulturmiljöfrågorna inte beaktas i tillräcklig omfattning i 

länsstyrelsernas hantering. 

 

Konsekvenserna för kulturmiljö, för de miljöer som ligger utan för den nationella 

planen för omprövning av vattenkraft och som kommer att omfattas av 

länsstyrelsernas tillsyn, är inte tillräckligt belysta i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Synpunkter 

Det remitterade materialet är trots sin komplexitet och omfattning relativt 

lättillgängligt och pedagogiken har förbättrats jämfört med samrådet inför 

nuvarande förvaltningscykel. 

 

Riksantikvarieämbetet lämnar synpunkter främst på vattenförvaltningens 

normsättning och administrativa åtgärder. 

Övergripande synpunkter 

Normsättning 

Enligt regeringens proposition Vattenmiljö och vattenkraft (prop. 2017/18:243) är 

de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av kvaliteteten på vattenmiljön 

skyldiga att utnyttja de möjligheter till undantag och mindre stränga krav som 

ramdirektivet för vatten möjliggör, se 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen. 

Hittills har endast energiproduktionen från elvattenkraftverk legat till grund för 

sådana bedömningar (kraftigt modifierade vatten, KMV). Dessa nya förutsättningar 

återspeglas inte i förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen. 

 

De prövningsgrupper som ligger först i tidplanen för omprövning av elvattenkraften 

ska enligt de remitterade handlingarna kunna uppdateras under 

förvaltningscykeln. Denna uppdatering borde även omfatta KMV och mindre 

stränga krav (MSK) för andra intressen än elvattenkraft, bland annat kulturmiljö. 

 

Samrådshandlingarna framhåller adaptiv förvaltning. Eftersom 

miljökvalitetsnormerna är styrande för vilka fysiska miljöåtgärder som behövs och 

projekteras, samt för vilken tillsyn som bedrivs, borde det vara möjligt att ha en 

löpande statusklassning och uppdatering av miljökvalitetsnormer under 

förvaltningscykeln för alla vattenförekomster. Först då kan vattenförvaltningen 

anses bli adaptiv. Det är också möjligt att uppdatera miljökvalitetsnormer om 

mark-och miljödomstolen väcker frågan om det i samband med en 

prövningsprocess. Med tanke på miljökvalitetsnormernas rättsverkan är det av stor 

betydelse att korrekt miljökvalitetsnorm omfattande även KMV och MSK sätts 

innan domstolsprövning. 

 

De är viktigt att de vägledningar som finns och är under framtagande av Havs- och 

vattenmyndigheten, tillsammans med andra myndigheter, avseende KMV och 

MSK tillämpas. Vad gäller kriterier för bedömning av kulturmiljö samverkar Havs- 

och vattenmyndigheten med Riksantikvarieämbetet. 
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Det är angeläget att vattenmyndigheternas arbete med bedömning och ev. beslut 

om KMV och MSK, med avseende på kulturmiljö aktivt drivs under kommande 

förvaltningscykler. För att kunna göra detta samt övrigt normsättningsarbete krävs 

kunskap om kulturmiljö, vilket finns hos länsstyrelserna. Dessa bör därför 

involveras i arbetet. Om kunskapsunderlag rörande kulturmiljö saknas, bör sådana 

tas fram för att vattenmyndigheterna ska kunna göra bedömningar och ev. besluta 

om KMV och MSK. 

 

Normsättningsarbetet kommer framöver således kräva betydande insatser av 

länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner och vattenmyndigheterna. 

 

Finansiering 

Generellt sett har länsstyrelserna begränsade möjligheter att aktivt understödja 

vattenförvaltningen när det gäller kulturmiljö. Det är därför viktigt att resurser 

tillförs. 

 

För miljöåtgärder, som krävs för att uppnå miljökvalitetsnormerna, vid 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer saknas ofta finansiering eftersom 

verksamheterna kan ha tillkommit långt tillbaka i tiden. Konsekvenserna är att 

bevarandet av dessa miljöer inte kan uppnås i enlighet med miljökvalitetsmålen 

och målen för det statliga kulturmiljöarbetet.  

 

I förvaltningsplanerna (avsnitt 8.5 om åtgärder i respektive distrikt) för de fem 

vattendistrikten redovisas sammantaget tusentals åtgärder som kommer att beröra 

kulturmiljöer. Kostnaderna för dessa åtgärder borde även innefatta planering, 

projektering och beaktande av kulturmiljöer för att i stor utsträckning som möjligt 

minska skadorna på dessa. 

 

Ekologisk restaurering 

När vattenvårdsåtgärder behöver vidtas för att uppnå god ekologisk status uppstår 

frågan när dessa har utförts i tillräcklig omfattning. I vattendistrikten för det nu 

aktuella samrådet finns stora mänger av flottningslämningar. En fråga är hur 

mycket av den för flottningen borttagna stenen och de tillförda konstruktionerna 

behöver återföras respektive tas bort vid olika förhållanden för att uppnå de 

nödvändiga positiva ekologiska effekterna i vattendraget. Det finns ett allmänt 

behov av vägledningar för när fysiska åtgärder kan förväntas ha uppnått tillräcklig 

ekologisk nytta i olika vattenvårdssammanhang, vilket har betydelse för hur 

mycket av kulturlämningar som behöver tas bort. Detta har Riksantikvarieämbetet 
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uppmärksammat i yttrande i vattenmyndigheternas samråd om viktiga vattenfrågor 

(era beteckningar 537-1716-2019, 537-1230-2019, 537-3151-2019).  

Miljökonsekvensbeskrivning 

Sid. 4 Sammanfattning, tredje stycket: 

Vattenmyndigheterna skriver att åtgärdsprogramet kan få negativa konsekvenser 

för kulturmiljön, men att sådana konsekvenser är avhängiga hur den nationella 

planen för miljöanpassning av vattenkraften genomförs och avvägningar som görs 

inom ramen för dessa processer. Men vattenmyndigheterna nämner inte 

länsstyrelsernas tillsyn som kommer att träffa alla de anläggningar som inte 

omfattas av den nationella planen. Förmodligen blir konsekvenserna av tillsynen 

större än konsekvenserna av den nationella planens genomförande, eftersom 

ännu fler kulturmiljöer kommer att beröras. Detta behöver betonas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Administrativa åtgärder 

Riksantikvarieämbetet har ingen administrativ åtgärd som direkt riktar sig till 

myndigheten. Riksantikvarieämbetet ingår dock i Havs- och vattenmyndighetens 

åtgärd 4. 

 

Vi bidrar till genomförande av vattenförvaltningen genom vårt arbete med 

vägledning av kulturmiljölagen och fornlämningsbegreppets uttolkning samt 

genom att ta fram utvecklade kriterier för kulturmiljö, inom ramen för Havs- och 

vattenmyndighetens vägledningsarbete.Vi arbetar även med att utveckla en 

nationell överblick över angelägna frågor. 

 

Sammantaget är 67 åtgärder riktade till myndigheter och kommuner, varav 55 

åtgärder kvarstår sedan föregående åtgärdsprogram och tolv har tillkommit. 

Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna berörs av flera åtgärder, direkt eller 

indirekt. Här presenteras några synpunkter angående dessa åtgärder. 

 

Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 1, Planering.  

Här berörs Riksantikvarieämbetet indirekt genom myndighetens 

vägledningsansvar vad gäller kulturmiljölagen. Vidare deltar myndigheten i Havs- 

och vattenmyndighetens vägledningsarbete avseende bl.a. kraftigt modifierade 

vatten.  
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Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 2, 

Rapportering. 

Riksantikvarieämbetet berörs inte direkt av denna åtgärd men vill påpeka vikten av 

att länsstyrelsernas rapportering även innefattar hantering av och konsekvenser 

för kulturmiljö. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 3, Vägledning vattenkraft. 

Moderna miljövillkor innefattar också hänsyn till kulturmiljö och miljöförbätttrande 

åtgärder bör i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till och anpassas utifrån 

berörda kulturmiljöers känslighet för dessa åtgärder. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, åtgärd 4, Nationell strategi för ofinansierad 

vattenverksamhet. 

Riksantikvarieämbetet ser positivt på denna åtgärd och avser samverka med 

Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna. 

 

Kammarkollegiet, åtgärd 1, Egenkontroll vattenkraft. 

Kammarkollegiet ska föra talan för alla allmänna intressen, även allmänintresset 

kulturmiljö. Som åtgärden nu är formulerad kan den uppfattas som att 

Kammarkollegiet ensidigt ska företräda endast vissa av de allmänna intressena, i 

detta fall tillsyn av vattenverksamheter och utifrån ett vattenvårdsperspektiv. Även 

andra allmänna intressen bör nämnas i åtgärden. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 3, Tillsynsvägledning förorenade områden. 

Avhjälpandeåtgärder bör utföras med samtidig lämplig hänsyn till/bevarande av 

kulturmiljön. 

 

Naturvårdsverket, åtgärd 7, Styrmedel och tillsynsvägledning dagvatten. 

Tillsynvägledning bör även ta upp frågan om kulturmiljöer och hur dessa hanteras 

vid dagvattenanläggningar. 

 

Länsstyrelserna, åtgärd 1, Vattenplanering. 

Det är viktigt att kulturmiljöfrågorna uppmärksammas och att nödvändiga resurser 

finns på länsstyrelserna så att vattenförvaltningen aktivt kan understödjas när det 

gäller kulturmiljö. 
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Länsstyrelserna, åtgärd 2, Miljötillsyn. 

Många av dessa vattenverksamheter är också värdefulla kulturmiljöer. Det är av 

stor betydelse att samverkan sker inom länsstyrelserna så att 

kulturmiljökompetens involveras, vad gäller hur tillsynen prioriteras och vilka 

åtgärder som krävs. 

 

Länsstyrelserna, åtgärd 10, Prioritering av sanering av förorenade områden. 

Avhjälpandeåtgärder bör utföras med samtidig lämplig hänsyn till/bevarande av 

kulturmiljön. 

Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft 

Avsnitt 4.5 Hänsyn till kulturmiljöer, dammsäkerhet och elberedskap, andra 

stycket:  

I detta stycke står att endast riksintresse för kulturmiljövården kan utgöra grund för 

att utvärdera om bestämmelserna om kraftigt modifierade vatten eller andra 

undantag ska tillämpas. Detta är en alldeles för snäv avgränsning. I propositionen 

Vattenmiljö och vattenkraft sid. 68f, nämns, förutom riksintressen i dessa 

sammanhang, nationellt eller regionalt värdefulla kulturmiljöer. I linje med detta 

borde här även inbegripas formellt skyddade kulturmiljöer såsom fornlämningar, 

byggnadsminnen, kyrkor och statliga byggnadsminnen samt natur- och 

kulturreservat. Bestämmelser om dessa finns i 2-4 kap. kulturmiljölagen, 

förordningen om statliga byggnadsminnen och 3 kap. samt 7 kap. 4 och 9 §§ 

miljöbalken.  

Dessutom bör ingå världsarv och regionalt värdefulla kulturmiljöer. Sådana miljöer 

kan finnas redovisade i regionala eller kommunala kulturmiljöprogram och i andra 

kunskapssammanställningar. Detta resonemang gäller alla kulturmiljöer, och inte 

endast sådana i anslutning till elvattenkraften.  

Kunskap om berörda kulturmiljöer finns hos länsstyrelserna. I den mån sådan 

kunskap inte finns bör kunskapsunderlag tas fram (se även avsnittet om 

Normsättning). 

 

Detta beslut har fattats av överantikvarien Knut Weibull efter föredragning av 

utredaren Cissela Génetay. Även enhetschefen Rikard Sohlenius och utredaren 

Håkan Slotte har varit med om den slutliga handläggningen. 

 

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Kopia till: Kulturdepartementet 


