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6.2-I. Påverkan på ekologisk status/potential och 
bevarandestatus 

I Excelprogrammet finns det möjlighet att för varje projektalternativ ange: 

• Projektalternativets relation till åtgärder enligt VISS (Vatteninformationsystem Sverige), 

närmare bestämt om projektalternativet kan anses vara en rekommenderad VISS-åtgärd. 

Detta kan preciseras genom att ange ID-nummer för en eller flera VISS-åtgärder. 

 

• Projektalternativets påverkan på ekologisk status/potential i vattenförekomster. Här ska de 

vattenförekomster som påverkas av projektalternativet anges med namn och ID-nummer. 

Eftersom det potentiellt kan vara många vattenförekomster som påverkas ombeds 

användaren att i första hand ange de tio vattenförekomster som främst påverkas. För varje 

vattenförekomst anges nuvarande ekologisk status/potential och gällande miljökvalitetsnorm 

(MKN) samt om projektalternativet kan anses vara en förutsättning för att uppnå gällande 

MKN. 

 

• Projektalternativets påverkan på bevarandestatus i Natura 2000-områden. Här ska de Natura 

2000-områden som påverkas av projektalternativet anges med namn och ID-nummer. 

Eftersom det potentiellt kan vara många Natura 2000-områden som påverkas ombeds 

användaren att i första hand ange de tio Natura 2000-områden som främst påverkas. För varje 

Natura 2000-område kan anges ID-koder för de habitat respektive arter för vilka 

bevarandestatus är relevanta. Sedan anger användaren om projektalternativet kan anses vara 

en förutsättning för att uppnå eller behålla gynnsam bevarandestatus. 

 

Informationen som anges enligt ovan har ingen direkt påverkan på vare sig en finansiell eller en CBA 

och utgör därmed en separat sidoinformation i förhållande till den finansiella analysen respektive 

CBA:n. Denna sidoinformation är dock viktig närhelst projektalternativen behöver bedömas utifrån 

de krav som vattenförvaltningsförordningen och artskyddsförordningen ställer. Den främsta 

anledningen till att informationen ligger med i Excelprogrammet är dock att den kan ge användaren 

tankehjälp för att bedöma om den finansiella analysen och CBA:n är komplett beträffande 

konsekvenser. Om projektalternativet exempelvis bedöms vara en förutsättning för att vissa arter ska 

få en gynnsam bevarandestatus kan det vara viktigt att beakta t.ex. eventuella icke-användarvärden 

förknippade med dessa arter som en konsekvens av projektalternativet. 

 


