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Starten för Miljöfondsidén

”Den Trebenta Pallen”
Resultat ifrån Dialogen
Dec 2015:
1. Den nationella strategin
2. Omställning baserad på 

omprövningar
3. Finansieringslösning

Energiöverenskommelsen 
2016
Branschen ska svara för 
finansieringen av moderna 
miljövillkor



Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

Svarar för > 95 % av den totala vattenkraftsproduktionen i Sverige



Vattenkraftens Miljöfond

Ett antal grundläggande förutsättningar 
måste vara uppfyllda och förbli uppfyllda under 
fondens livstid:
1. Nationell intresseavvägning i lagstiftningen 

med en begränsning på 1,5 TWh
2. Omprövning och inte ny prövning
3. Ingen dubbelbeskattning
4. Inga nya pålagor med samma syfte



 Svensk vattenkraft ska uppnå moderna 
miljövillkor på ett effektivt sätt

 Finansiera miljöåtgärder till maximalt 10 miljarder 
SEK under 20 år samtidigt får vattenkraftens 
elproduktion minska med högst 1,5 TWh. 

 Genom dialog och ekonomisk kompensation 
stödja verksamhetsutövare som genomgår 
domstolsprövning för att uppnå moderna 
miljövillkor. 

 De åtgärder som är mest ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva för miljön och elproduktionen 
ska eftersträvas. 

 Fonden kan medverka till samordning inom ett 
avrinningsområde för att säkerställa ett 
helhetsperspektiv kring ekologiska nytta, 
vattenkraftproduktion och lokala/kulturella aspekter.

 Fonden ska aktivt samverka med myndigheter 
och andra intressenter.

Vision

Mål

Strategi



Vattenkraftens Miljöfond
En frivillig branschgemensam ”fond”
Ersättning lämnas för faktiska kostnader för åtgärder 
enligt NAP och som beslutats av domstol, t.ex. 
kostnader för:

- Utredningar
- Domstolsprocess
- Investeringsåtgärder (fiskvägar, galler, övrigt)
- Kostnader för ev. utrivning
- Skadereglering pga. av miljöåtgärder enligt dom 

(15 % självrisk)

Ersättning för produktionsbegränsningar (utöver 5 % 
av normalårsproduktion)

http://1.bp.blogspot.com/_0BKKHCX_d8M/TUhBe7tTVXI/AAAAAAAAFmM/jPdSstxGdHI/s1600/pengar_92613590.jpg


Nationella planen  Fonden

Vem kan ta del av fonden?
Verksamhetsutövare med anläggningar som producerar eller har 
producerat vattenkraftsel i Sverige.
Följande anläggningar kan därmed bli aktuella för finansiering:
1. Alla anläggningar som i dag producerar vattenkraftsel.
2. Alla regleringsdammar eller motsvarande dammar som har en 

reglerfunktion för nedströms liggande kraftverk (krav på tillstånds-
och/eller ägarsamband och påvisande av rådighet).

3. Alla som byggdes för att producera vattenkraftsel men som nu är 
nedlagda.



Nationella planen  Fonden

Vilka omfattas inte av fondens finansieringsmöjlighet?
1. Begränsad retroaktivitet. Anläggningar som försetts med 

”moderna miljövillkor” före den 1 december 2015 (dvs. då målet 
anhängiggjordes).

2. Dammar som (trots att de är till nytta för vattenkraft) vare sig 
ägarmässigt eller tillståndsmässigt tillhör en kraftstation.

3. Nedlagda anläggningar som initialt inte var byggda för utvinning 
av vattenkraftsel utan för kvarndrift el. liknande.



Nationella planen  Fonden

När kan man ta del av fonden?
1. Alla som är anmälda och omfattas av NAP kan ansöka om 

finansiering från och med år 2020, enligt samma tidplan som i 
NAP

2. Undantag för retroaktiva ärenden. VU som fått föreläggande om 
att söka tillstånd och anmält sig för prövning till domstol 
efter 1/12 2015:
 För dessa blir det möjligt att ansöka om finansiering från och 

med 1a februari 2019 och få sitt ärende hanterat under 2019



Nationella planen, 2,3 % 
HaV, Energimyndigheten 
och SvK

1,2 - 7,6 %s åtgärdsutrymme för HARO i NAPen. 
Samverkan länsstyrelse, Vattenmyndighet, 
verksamhetsutövare, kulturmiljö mfl

300 st prövningsgrupper
Samverkan länsstyrelse, verksamhetsutövare, kulturmiljö mfl, 
Fonden kan även ta ett helhetsperspektiv för ökad kostnads- och 
resurseffektivitet, 300 fall istället för 2000 (5000)



Så här jobbar Miljöfonden

Processplan
- Aktiviteter
- Tidplan
- Budget
- Ansökan 

omprövning

Förutsättningar
• Vattenkraftsel
• Anmäld till NAP
• Retroaktiva fall

Genomförandeplan
- Aktiviteter
- Tidplan
- Budget
- Slutberäkning 

prod. begränsning 
och ersättning 

Föranmälan – dialog:
• Är vattenmyndigheternas 

underlag ok; klassning, norm, 
åtgärdsförslag? 

• Ev. behov av kompletterande 
utredning och modifierat förslag

• Beräkning prel. produktions-
begränsning och ersättning 

Domslut

Löpande utbetalning för nedlagda kostnader enligt planerna 



Planerad organisation

Ca 10 personer med säte i Göteborg



1. Bolaget Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB på plats 

2. Nu öppen för retroaktiva ansökningar, från 1:a februari 2019.

3. Etablering i Göteborg under halvårsskiftet 2019

4. Öppnar för ansökningar från anläggningar som är anmälda och 
omfattas av NAP från och med 2020

 Hanteringen av en enskild anläggning följer samma tidplan som 
den nationella planen

Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId3 i filen.

Sverige AB



Detta är på plats från 1:a februari 2019 

 Föranmälan på hemsidan för retroaktiva fall
 Allmänna Villkor samt riktlinjer
 Modell för produktionsbegränsningar och ersättningsberäkning

Utbetalningar kan påbörjas under hösten 2019
 Utbetalningar mot uppvisande och godkännande av kvitton för 

utlagda kostnader relaterade till genomförande av miljöåtgärder
 Kostnader för tillståndsansökan ingår ej





Tack

www.vattenkraftensmiljofond.se

info@vattenkraftensmiljofond.se
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