
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIKTLINJER 
 
  

VATTENKRAFTENS MILJÖFONDS OMPRÖVNINGSORGAN 
 

Fastställda av Vattenkraftens Miljöfond 
 
 

Den 8 september 2020 

 
  



Definitioner 
 
§ 1 I dessa riktlinjer har definitioner samma betydelse som i Vattenkraftens 

Miljöfonds Allmänna villkor (Allmänna Villkoren). 
 

Omprövningsorganet 
 
§ 2 En Verksamhetsutövare har rätt att begära omprövning av Vattenkraftens 

Miljöfonds beslut enligt vad som framgår av de Allmänna Villkoren. 
Omprövningen görs av ett omprövningsorgan (Omprövningsorganet). 
Omprövningsorganet är fristående i förhållande till Vattenkraftens Miljöfond.  

 
§ 3 Omprövningsorganet har till uppgift att på begäran av Verksamhetsutövare 

lämna utlåtande i fråga där oenighet uppstått mellan Verksamhetsutövaren och 
Vattenkraftens Miljöfond avseende beslut från Vattenkraftens Miljöfond som 
kan begäras omprövade (Utlåtande) samt verka för enhetlig och skälig 
bedömning vid Vattenkraftens Miljöfonds beslut.  

 
§ 4  Omprövningsorganet består av en utomstående, oberoende jurist med 

domarerfarenhet. Juristen får inte pröva ett ärende om det föreligger 
omständighet som kan påverka möjligheterna att objektivt bedöma ärendet. Jäv 
ska prövas enligt 16 § förvaltningslagen (2017:900).  

 
§ 5  Vattenkraftens Miljöfond kan justera dessa riktlinjer efter samråd med 

Omprövningsorganet. Ändringar får inte verkan retroaktivt, den version av 
riktlinjerna som var tillämpliga vid ansökan om omprövning gäller under hela 
omprövningsprocessen, om det inte framstår som olämpligt.  

 

Omprövningsorganets prövning 
 
§ 6 Omprövningen är begränsad till att pröva de typer av beslut som kan begäras 

omprövade enligt de för Verksamhetsutövaren gällande Allmänna Villkoren.  
Omprövningsorganet kan inte ändra Vattenkraftens Miljöfonds 
ersättningsbeslut, utan endast rekommendera att Vattenkraftens Miljöfond gör 
en ändring.  

 
§ 7 Vattenkraftens Miljöfond förbinder sig att ändra det omprövade beslutet om 

Omprövningsorganet rekommenderat att ändring ska göras. Slutligt beslut fattas 
av Vattenkraftens Miljöfond. 

  
§ 8 Förfarandet är skriftligt och bygger på skriftlig dokumentation. 

Omprövningsorganet har därmed inte rätt att ta upp vittnesmål eller andra 
muntliga utsagor och inget sammanträde kan hållas.  

 
§ 9 Omprövningsorganet har rätt att utan prövning avvisa ett ärende när det är 

uppenbart att det ligger utanför Omprövningsorganets mandat enligt dessa 
riktlinjer. 



 
§ 10 Omprövningsorganet prövar inte ärende som har anmälts till skiljenämnd eller 

till domstol eller som ska prövas av annan nämnd.  
 
§ 11 Omprövningsorganet kan pröva ett ärende utan hinder av vad som sägs i detta 

avsnitt om särskilda skäl föreligger. 
 

Ansökan om omprövning  

§ 12 En Verksamhetsutövares ansökan om omprövning ska vara skriftlig. Den ska ha 
kommit in till Vattenkraftens Miljöfond senast tre (3) veckor efter att 
Vattenkraftens Miljöfonds beslut har meddelats. Om sista dagen för begäran om 
omprövning inträffar på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton räcker det att ansökan kommer in nästkommande 
vardag. Vattenkraftens Miljöfond ska granska om ansökan har kommit in i tid 
och i enlighet med övriga instruktioner. Har ansökan kommit in för sent 
bortfaller Verksamhetsutövarens rätt till prövning.  

§ 13 Ansökan ska vara daterad och undertecknad (elektroniskt undertecknande är 
tillräckligt och original behövs inte) och skickas till Vattenkraftens Miljöfond 
Sverige AB, [omprovning@vattenkraftensmiljofond.se].  

§ 14 Av ansökan ska framgå vilket beslut omprövningen avser. Verksamhetsutövaren 
ska beskriva och motivera varför beslutet är felaktigt och vilken ändring som 
Verksamhetsutövaren begär. Verksamhetsutövaren ska även bifoga det 
underlag och den utredning som Verksamhetsutövaren vill stödja sin begäran 
på.  

Förfarandet 

§ 15 Omprövningsorganet kan förelägga Verksamhetsutövaren att komplettera eller 
förtydliga sin ansökan. Ett sådant föreläggande om komplettering ska meddelas 
så snart som möjligt från det att ansökan kommit till Omprövningsorganet.  

§ 16 Om ansökan är komplett ska Omprövningsorganet förelägga Vattenkraftens 
Miljöfond att yttra sig skriftligen över ansökan och begäran om omprövning. Av 
yttrandet ska framgå om ansökan medges eller bestrids och skälen för 
Vattenkraftens Miljöfonds inställning. De underlag och den utredning som 
Vattenkraftens Miljöfond vill stödja sig på ska bifogas yttrandet.   

§ 16 I den mån det behövs har Omprövningsorganet rätt att begära kompletterande 
utredning samt begära in nödvändiga skriftliga expertutlåtanden från parter 
och/eller sakkunniga. Ett ärende kan av dessa anledningar bordläggas.  
Verksamhetsutövaren och Vattenkraftens Miljöfond har rätt att få del av sådan 
kompletterande utredning innan Omprövningsorganet prövar ärendet. 



§ 17 Båda parter ska ha lika möjligheter att yttra sig. Efter att Verksamhetsutövaren 
och Vattenkraftens Miljöfond har fått möjlighet att yttra sig ska 
Omprövningsorganet meddela beslut.  

§ 18 All kommunikation och skriftväxling i ärendet hos Omprövningsorganet sker 
elektroniskt genom användandet av e-post till Omprövningsorganet på den 
adress som Omprövningsorganet meddelar. 

Omprövningsorganets Utlåtande  

§ 19 Efter det att skriftväxlingen är avslutad ska Omprövningsorganet meddela sitt 
Utlåtande. Det ska ske så snart som möjligt efter skriftväxlingens avslutande.  

§ 20 Omprövningsorganets Utlåtande ska baseras på Verksamhetsutövarens och 
Vattenkraftens Miljöfonds yttranden och underlag och eventuella 
expertutlåtanden som Omprövningsorganet har inhämtat. Utlåtandet ska ta 
ställning till om det finns skäl att ändra Vattenkraftens Miljöfonds beslut helt 
eller delvis med hänsyn till de Allmänna Villkoren.  

§ 21 Utlåtandet ska vara skriftligt. Av utlåtandet ska framgå de centrala frågor som 
Omprövningsorganet har tagit hänsyn till och skälen för ställningstagandet. 
Utlåtandet ska vara daterat och undertecknat. Det ska framgå vilken version av 
de Allmänna Villkoren samt riktlinjer för Omprövning som har legat till grund för 
prövningen.  

§ 22 Utlåtandet ska skickas till Verksamhetsutövaren och Vattenkraftens Miljöfond 
per e-post samma dag som Utlåtandet har meddelats.   

§ 23 I och med Utlåtandet är Omprövningsorganets hantering av ansökan avslutad. 

Kostnader  

§ 24 Omprövningsorganet prövar ärenden utan kostnad för Verksamhetsutövaren. 
Verksamhetsutövaren och Vattenkraftens Miljöfond står för sina egna kostnader 
för omprövningen.  

Offentlighet och sekretess 
 
§ 25 Utlåtanden görs tillgängliga avidentifierade av Vattenkraftens Miljöfond på dess 

hemsida. Ansökan om omprövning liksom övrig skriftväxling, utlåtanden och 

handlingar i ärendet är inte offentliga. 

 


