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Äntligen!



Vattenkraftens miljöfond

Svarar för > 95 % av den totala vattenkraftsproduktionen



Grundläggande förutsättningar

▪ Nationell intresseavvägning 
i lagstiftningen

▪ Begränsning på 1,5 TWh 
eller 2,3%

▪ Omprövning och inte ny 
prövning

▪ Ingen dubbelbeskattning

▪ Inga nya pålagor med 
samma syfte



▪ Moderna miljövillkor på ett effektivt sätt

▪ Max 10 miljarder SEK under 20 år och minskad 
elproduktion med högst 1,5 TWh

▪ Stöd med dialog och ekonomisk kompensation 

▪ Ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärder för 
miljön och elproduktionen

▪ Samverkan för att säkerställa helhetsperspektiv 

Vision

Mål

Strategi



Vad finansierar Fonden?

Faktiska kostnader för åtgärder som beslutats i domstol enligt 
prövningstid i nationella planen. 

▪ Kostnad för miljöutredning, domstolsprocess, genomförande av 
åtgärder och eventuellt utrivning enligt dom med 15 % självrisk.

▪ Produktionsförluster > 5 % av normalårsproduktion.



Synkronisering av den nationella planen 
och normsättningssystemet nödvändigt



Så här jobbar Miljöfonden

Processplan

- Aktiviteter

- Tidplan

- Budget

- Ansökan 

omprövning

Förutsättningar

• Vattenkraftel

• Anmäld till 

nationella 

planen

• Retroaktiva 

fall

Genomförandeplan

- Aktiviteter

- Tidplan

- Budget

- Slutberäkning 

prod. begränsning 

och ersättning 

Dialog

• Är vattenmyndigheternas 

underlag bra; klassning, 

norm, åtgärds förslag? 

• Ev behov av kompletterande 

utredning och modifierat 

förslag

• Beräkning prel. produktions-

begränsningar och ersättning 

Dom

Löpande utbetalning för nedlagda kostnader enligt planerna 



Lilla Algutstorp/Tråvaldsbro-Lidan 
• 40 kW
• 70 MWh
• Förluster ca 15 %
Genomförda åtgärder
• Fiskväg
• Fingaller
• Mintappning



Pilotprojekt
Alsterån Tidan

Vattenmyndigheten i Västerhavet

Lst Västra Götaland och Jönköping

4 st prövningsgrupper, 46 st kraftverk

Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Lst Kalmar och Kronoberg

2 st prövningsgrupper, 34 st kraftverk



MÅL med pilotprojekten

▪ Test och utvärdering av en arbetsmetodik på prövningsgruppsnivå 

samt process för samverkan: Verksamhetsutövare, länsstyrelse 

och vattenmyndighet samt miljöfonden

▪ Underlaget som tas fram ska kunna användas i processen för 

översyn av klassning, normsättning och åtgärdsförslag. 



vattenkraftensmiljofond.se

info@vattenkraftensmiljofond.se


