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Remissvar avseende En utvecklad vattenförvaltning -Betänkande av 

vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66) 

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, 
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och 
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi 
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av den svenska staten. 
 
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på denna utredning vars syfte 
är att göra vattenförvaltningen mer effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig. Vi ser 
detta som särskilt angeläget inför omprövningen av den svenska vattenkraften. Vattenfall 
stödjer även Energiföretagen Sveriges remissvar. 
 
Vattenfall anser att förslagen på hur riksdag, regering och kommuner ska få tydligare roller 
inom vattenförvaltningen, för att styrningen ska bli mer strategisk, ansvarsfördelningen 
tydligare och vattenförvaltningen mer effektiv, är väl avvägda och angelägna att genomföra. 
Detsamma gäller förslaget att stora delar av det arbete som idag utförs av 
Vattenmyndigheterna flyttas över till Havs- och vattenmyndigheten. Färre aktörer underlättar i 
detta avseende både styrning och ansvarsutkrävande.  
 
I och med att Havs- och vattenmyndigheten föreslås få fler uppgifter och mer ansvar är det 
viktigt att myndigheten tilldelas tillräckligt med resurser för att kunna utföra detta arbete. 
Detsamma gäller för den nya nämnd under Havs- och vattenmyndigheten som, enligt 
förslaget, ska besluta om ändringar i miljökvalitetsnormer. Dessa beslut kommer att behöva 
fattas löpande och relativt snabbt i arbetet kopplat till den Nationella Planen för omprövning av 
vattenkraft. 
 
De föreslagna organisationsförändringarna bidrar till att ge ett helhetsperspektiv på frågor som 
rör vattenkraft. Miljökvalitetsnormerna, som myndigheterna tar fram på vattenförekomstnivå, 
baseras på vetenskaplig och beprövad metodik. Vid beslut om dessa miljökvalitetsnormer är 
det också viktigt att det finns en tydlig politisk viljeinriktning från riksdag och regering när det 
gäller vilka avvägningar som ska göras mellan miljöåtgärder och andra samhällsintressen som 
klimatnytta och elproduktion. När hela kedjan av beslutsfattare, från riksdag och regering till 
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myndigheter, följer samma inriktning blir arbetet med att införa moderna miljövillkor mer 
effektivt och lättare att genomföra. Utredningen belyser detta och föreslår att det tas fram en 
nationell handlingsplan, som är förankrad i riksdagen och vars syfte är att ge just vägledning 
när det gäller inriktningen på det svenska vattenförvaltningsarbetet och avvägningar mellan 
olika samhällsintressen. Vattenfall stöttar detta förslag och ser också att det finns mycket 
befintligt underlag i Havs- och vattenmyndighetens, Energimyndighetens och Svenska 
kraftnäts Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft som kan komma den nya 
nationella handlingsplanen till nytta.  
 
Vattenfall ser gärna att Energimyndigheten och Svenska kraftnäts roller tydliggörs när det 
gäller att samverka med Havs- och vattenmyndigheten för att ta fram förslag till 
miljökvalitetsnormer. Vi önskar även tydligare vägledning från Havs- och vattenmyndigheten 
för när det ska sättas mindre stränga krav i vattenförekomster, som är naturliga eller 
modifierade, om statusen är lägre än god. Idag är det svårt att förstå varför vissa vattendrag 
får mindre stränga krav och andra inte, vilket ger för stort utrymme för tolkningar. 
 
Ytterligare en viktig aspekt som tas upp i utredningen är att samverkan behöver fungerar på 
alla plan; mellan myndigheter och kommuner respektive mellan privata och offentliga aktörer. 
Vattenfall vill här understryka att även verksamhetsutövare bör involveras, eftersom vår 
sammantagna kunskap om vattenkraftsverksamheten är central i sammanhanget. 
 
Liksom Energiföretagen påpekar i sitt remissvar anser Vattenfall att det är viktigt att de 
resurser som finns inom vattenförvaltningen används så effektivt som möjligt. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att se över indelningen av vattenförekomster i Sverige och göra dem 
större, vilket samtidigt minskar antalet vattenförekomster och därmed arbetsbördan.   
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