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2021-04-01 till 2022-12-31  



Energimyndigheten 

projekt del 2  
 Huvudmål 

Att bidra till Lokal, fossilfri & säker energiförsörjning i lokal kooperativ organisering 

 Delmål 1 

Arenor för dialog och öppna data, där hänsyn tas till regioner, vattenflöden, myndigheter och 

småskaligt ägarskap med mindre friktion 

 Delmål 2 

Hitta och verka för balans mellan mångfald, kulturmiljö, ekonomi och energi i affärsmodellen 

 Delmål 3 

Ta fram en behovsbild för ett framtida, digitalt verktyg 



Indikatorer för projektet 

 Antal intresserade grupperingar 
under projekttiden i Värmland 

 Antalet intresserade grupperingar 
nationellt 

 Över längre period (2-5 år) antalet 
startade lokala energikooperativ 
med DAMM-/KRAFT som 
utgångspunkt 

 Antal fossilfria kWh producerade av   
ett lokalt energikooperativ genom 
övertagen småskalig damm/ eller 
kraftverk som använder 
affärsmodellen 
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Första 

uppgiften 



 Första uppgiften 

 Gå igenom material och bakgrund 

 Kartlägga dammar och kraftverk 

 Bestämma målgrupper utifrån 

nationell tidplan (NAP) och andra 

lokala initiativ 



Förutsättningar, Lagar o beslut (Uppgift 1) 

 

 EU;s ramdirektiv för vatten 

 Regeringsbeslut 2020-06-05 

 Två huvudområden 

 Vattenkraftverk med Dammar( omfattas av 

Vattenkraftens miljöfond, 10 mdr kr)  

 142 st Vattenkraftverk  

 Övriga Dammar, orsakade av ägarens avsikt 

att riva ut eller förändra( bla Fortum) 

721st Dammar (Lst) 

 



Kartläggning 

 

 NAP-Nationella Planen 

 Timsälven och Svartälven i Östra 

Värmland 

 Andra initiativ tex Fortum 

 Bada-sjöarna, Torsby 

 Grängen, Hagfors 

 Stor-Ullen, Hagfors 

 Molkoms-sjön 

 Silverforsen, Mallbacken  

 Generationsväxling 



Begrepp för att bedöma  

Vattenkraftsanläggningar 

 
 Konnektivitet -”vandringsbarhet” 

 Hydrologisk regim- vattenflöde och 

mängd 

 Morfologiskt tillstånd- botten och 

utseende på omgivning 

 

 Hur påverkar dessa delar de 

biologiska kvalitetsfaktorerna ? 

 Omlöp för fisk, ett exempel 
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Andra uppgiften 



Lokala energikooperativ 
 Uppgift nr 2 

 Historien upprepar sig. För över 

100 år sedan startar 

elektrifieringen av landsbygden 

med andelsföreningar och 

vattenkraft 

 Göra ett koncept för möjligheter 

inom förnybar energi och 

övertagande  

 Genomföra möten med berörda 

myndigheter, kompetenser för att 

få hjälp att tänka utanför boxen 

 



Lokala energikooperativ 

 Övertagande av vattenkraftverk 

 Köp och juridik 

 Drift-underhåll 

 Intäkter, kostnader 

 Uppgradering kraftverk , styr o 

regler(Datastöd) 

 Nya tjänster, Effektstöd-

Frekvensstöd( FCR) 

 

 



Lokala energikooperativ 
 Utveckla verksamheten 

 Solcellspark, ex 1 MW 

     3000 paneler ,5000 m2 

 Vindkraft 

 Batterilager 

 Skapa lokala elnät (mikronät) 

 Ö-drift, minskad sårbarhet 

 

 

 



Lokala energikooperativ 

 Utveckla verksamheten 

 Digital butik med lokala varor och 

samhällsservice 

 Akvaponi 

 Cafe, träffpunkt 

 

 

 



Länkar till kunskapssidor  

 https://varmland.coompanion.se/ Coompanion Värmland 

 https://vattenkraft.info/  Vattenkraft 

 https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/aganderatt-och-

miljo/vattenkraft-och-dammar/  LRF-dammar-vattenkraft 

 http://www.restor-hydro.eu/ Ny potential vattenkraft 

 https://vattenwebb.smhi.se/svarwebb/ Damm och sjöregister 

 http://svenskvattenkraft.se/   Svensk Vattenkraftförening 

 https://www.energimyndigheten.se/ Energimyndigheten 

 Den lokala kooperativa energiföreningen 
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