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Vattenkraftens Miljöfond 
– varför då?

§ Energiöverenskommelsen –
vattenkraftbranschen fullt ut finansiera 
kostnaderna för åtgärder för att uppnå 
vattendirektivets krav
Förslag från dialogen utgångspunkt

§ Vi tror på god kostnadseffektivitet och bistå 
med hög kompetens

§ En snabb lösning
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En frivillig branschgemensam fond

Ersättning lämnas för faktiska kostnader 
för åtgärder enligt avvägningsplanen och 
som beslutats genom dom
ØKostnader för åtgärder, 

domstolsprocess, utredningar ev
utrivning, skadereglering kopplat till 
miljöåtgärder (15 % självrisk)

Økostnader för produktionsbortfall 
(utöver 5 % av normalårsproduktion)

ØRetroaktivt från 1/1 2016
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Tilldelning av fondmedel
§ Alla verksamhetsutövare berättigade till 

finansiering
à kommer finnas på förhand fastställda 

objektiva kriterier
àöverklagandeorgan och verksamhetsråd

Ram för verksamheten 
Øgemensamägt aktiebolag
Ø 9 delägare (>95 % av total produktion)
Ø max 10 miljarder / 20 år 
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Grundläggande förutsättningar
Ett antal grundläggande förutsättningar måste 
vara uppfyllda och förbli uppfyllda under 
fondens livstid

Ønationell intresseavvägning i 
lagstiftningen – OK

Ø omprövning och inte ny prövning - OK
Ø ingen dubbelbeskattning - ?
Ø Inga nya pålagor med samma syfte - ?



Vattenkraftverken
i Sverige

Installed  
capacity

Number  of  
plants

Share  of  total  
production

Total  
production

>10  MW 208 94% 62  TWh
1,5  MW  -  10  MW 187 3,9% 2,6  TWh
125  kW  -  1,5  MW 681 2,1% 1,4  TWh

<125  kW 1030 0,5% 0,3  TWh
2106 66  TWh

• 300-‐500	  kraftverk	  har	  inga	  
tillstånd,	  enbart	  särskilda	  
rättigheter



Etableringsprojekt

1. Bolags- och ägarfrågor
2. Organisation och lokalisering
3. Processer och rutiner
4. Kommunikation

AB



3. Processer och rutiner

§ Syftar till att ta fram allmänna villkor
§ Översyn blir nödvändigt

§ Förhandsanmälan
§ Dialog
§ underlag, ev behov av utökade utredningar, 

gränsdragningsfrågor mm innan anmälan till domstol 
§ Beräkningsmodell för produktionsförluster
§ Pilotprojekt?
§ erfarenheter genomförda projekt

§ Utbetalningsvillkor
§ Utdömda åtgärder



Övergripande tidplan

2018

Consultation process	  
until 2nd	  Oct

Q3 Q4 Q1 Q2

Project

Bill New	  law in	  
place,	  1st	  of

March

Possible
start	  of
the	  Fund

Parliament
decision

11

2017

Law process

Fund process
Stakeholders’	  
agreement

Notification to	  
the	  EU-‐COM

Response
from	  EU-‐COM

Cooperation with national	  and	  regional	  authorities,	  NGOs



Vattenkraftens Miljöfond - status
§Principdokument klart
§MoU klart
§Etableringsprojekt pågår
§Avdragsrätt pågår
Grundförutsättningar ser ut att kunna bli 
uppfyllda

§ http://vattenkraftensmiljofond.se 
§@VKmiljofond



TACK
”It is not easy to be green”
(Kermit the frog)


