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Remissvar avseende vägledning för förklarande av kraftigt modifierade 

ytvattenförekomster (KMV) och bedömning av annat sätt 

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 fossilfri produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten. 
 
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter. I tillägg till de synpunkter som 
lämnats i excel-formuläret (se bilaga 1) vill vi särskilt framhålla följande om de föreslagna 
vägledningarna. 
 
Att KMV-klassificering används fullt ut för vattenkraftsverksamheten är viktigt för att Sverige 
ska klara omställningen till en fossilfri energiproduktion med en ökande andel vind- och 
solkraft, där vattenkraften på ett unikt och fossilfritt sätt stabiliserar och balanserar hela 
energisystemet. Idag är endast ett mycket litet antal vattenförekomster KMV-klassade och 
Vattenfall ser goda förutsättningar att klassificera väsentligen fler.  
 
Den nu remitterade vägledningen om KMV ska ha det uttalade syftet att skapa förutsättningar 
för att fullt ut utnyttja EU-rättens möjligheter till klassning av vattenförekomster som KMV.1 Det 
här är i linje med tillämplig lagstiftning och regeringens beslut om nationell plan för moderna 
miljövillkor. Det ska därför genomgående i vägledningen vara tydligt att gällande regelverk 
innebär att vattenmyndigheterna har en skyldighet att fullt ut utreda huruvida förutsättningar att 
tillämpa KMV-klassning föreligger.  
 
  

 
1 Se förslag i bilagd excelfil gällande avsnitt 1, rad 89 i utkast till vägledning för förklarande av 
kraftigt modifierade ytvattenförekomster 
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Processen med att identifiera vattenförekomster som preliminära KMV måste göras så enkel 
och generös som möjligt med målet att minimera risken att exkludera vattenförekomster som 
faktiskt uppfyller kriterierna för KMV enligt vattenförvaltningsförordningen och EU:s ramdirektiv 
för vatten. Det är också viktigt att det fortsatta arbetet med vägledningen inriktas mot att så 
långt som möjligt tillhandahålla konkret handledning i de tolknings- och tillämpningsfrågor som 
aktualiseras inom ramen för KMV-klassificeringen.   
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