Fonden för åtgärder inom vattenkraften
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5 år - men vi är inte i mål ännu!
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Uppstart
Fonden

Starten för Miljöfondsidén
”Den Trebenta Pallen”
Resultat ifrån Dialogen
1. Den nationella strategin
2. Omställning baserad på
omprövningar
3. Finansieringslösning

Energiöverenskommelsen
Branschen ska svara för
finansieringen av moderna
miljövillkor

Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB

Svarar för > 95 % av den totala vattenkraftsproduktionen i Sverige

Vattenkraftens Miljöfond
Så lägger vi grunden
Ett antal grundläggande förutsättningar måste
vara uppfyllda och förbli uppfyllda under
fondens livstid
 Nationell intresseavvägning i
lagstiftningen med en begränsning på
1,5 TWh
 Omprövning och inte ny prövning
 Ingen dubbelbeskattning
 Inga nya pålagor med samma syfte

Vision
Mål
Strategi

 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.

Vattenkraftens Miljöfond
En frivillig branschgemensam ”fond”
Ersättning lämnas för faktiska kostnader för åtgärder
enligt nationella avvägningsplanen och som beslutats
i domstol
 Kostnader för åtgärder, domstolsprocess, utredningar ev
utrivning, skadereglering pga av miljöåtgärder enligt dom (15
% självrisk)
 Ersättning för produktionsbegränsningar (utöver 5 % av
normalårsproduktion)

Nationella planen  Fonden
Vem kan ta del av fonden?
 Alla verksamhetsutövare med anläggningar som producerar
eller har producerat vattenkraftsel
 Alla som är anmälda och omfattas av den nationella planen
kan ansöka om finansiering från och med år 2020, enligt samma
tidplan som i den nationella planen
 Verksamhetsutövare som fått ett förelägganden 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 januari 2019
och få sitt ärende hanterat under 2019.

Reaktioner
Pengarna
kommer
inte räcka!

Ni kommer först
att finansiera er
egna projekt - sen
blir det inget över!

Vad händer när
pengarna tar
slut?

Ge mer stöd till
de mindre
så de rivs ut

Ett villkor på
1,5 TWh rimmar illa
med vattendirektivet

Planerad organisation

Ca 10 personer med säte i Göteborg

Så här jobbar Miljöfonden
Förutsättningar
• Vattenkraftel
• Anmäld till
nationella
planen
• Retroaktiva
fall

Dialog
• Är vattenmyndigheternas
underlag bra; klassning,
norm, åtgärds förslag?
• Ev behov av kompletterande
utredning och modifierat
förslag
• Beräkning prel. produktionsbegränsningar och ersättning

Processplan
- Aktiviteter
- Tidplan
- Budget
- Ansökan
omprövning

Domslut

Genomförandeplan
- Aktiviteter
- Tidplan
- Budget
- Slutberäkning
prod. begränsning
och ersättning

Löpande utbetalning för nedlagda kostnader enligt planerna

Snart på plats!

Sverige AB

1. Bolaget Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB är nu registrerat
2. Uppbyggnad av system och rutiner under hösten 2018
 Fyra personer med lokalisering i Energiföretagens lokaler
3. VD-rekrytering pågår
4. Öppnar för ansökningar från och med januari 2019 från
anläggningar som fått föreläggande om att söka tillstånd och
ansökt om prövning i domstol efter 1/12 2015
5. Öppnar för ansökningar från anläggningar som är anmälda och
omfattas av den nationella planen 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.

Allt hänger ihop
Den nya
Lagstiftningen

Ny förordning?
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Utveckling /Färdigställande
Ansökningar till NAPen
14e dec – mars 2019
Uppdrag om översyn?

HaVs-föreskrifter
och vägledningar

Vad kommer hända med
Beslut MKN? ? vattenmyndigheternas beslut om MKN?

Vattenmyndigheterna

Anmälningar och hantering retroaktiva fall
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Anmälningar ifrån NAPen
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www.vattenkraftensmiljofond.se
info@vattenkraftensmiljofond.se

