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Vilka är Vattenkraftens 
 Miljöfond?
Framtidens elproduktion från  
vattenkraft ska både anpassas till 
moderna miljövillkor och möjlig
göra omställningen till 100 procent 
förnybar energi. Vattenkraftens 
Miljöfond finansierar nödvändiga 
miljöåtgärder för vattenkrafts
verksamheter i Sverige. Miljö åtgär
d erna ska gynna såväl fiske och  
turism som lokal utveckling, och 
hjälpa på vägen mot nationella och 
internationella miljömål. Åtta vat ten  
kraftsägare står bakom fonden: 
Fortum, Jämtkraft, Mälar energi, 
Tekniska verken, Skellefteå Kraft, 
Statkraft, Uniper och Vattenfall.
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Att skapa ett vi
VDord

Anna Jivén, VD

» Vi kommer också be
höva helt nya verktyg 
för att mäta hur mycket 
miljöförbättring olika 
åtgärder kan resultera  
i och till vilken kostnad 
för energisystemet. «

För två år sedan klev jag in i vattenkraftsbranschen 

och det jag såg var en bransch med stor förmåga 

till samarbete. Fondens uppdrag ligger i att bredda 

samarbetet till att även innebära smart och  struk- 

  turerat samarbete i miljöfrågor, för att  hinna göra allt 

vi ska göra de närmaste 20 åren när den svenska 

vattenkraften skall miljöanpassas. Att  förstå andras 

perspektiv och hitta möjliga nycklar i ett tidigt  

skede kommer vara avgörande för om vi lyckas 

med uppdraget eller inte.

Under året som gått har den fortfarande nystartade 

fonden på distans utvecklats som ett team, så att 

bolaget på ett modernt sätt arbetar effektivt och 

smart. När vi snart har 500 projekt och så småning-

om 1000 projekt igång samtidigt kommer detta 

ställa helt andra krav på oss för att jobbet skall  

flyta effektivt. Vi kommer också behöva helt nya 

verktyg för att mäta hur mycket miljöförbättring 

 olika åtgärder kan resultera i och till vilken kostnad 

för energisystemet.

I juni 2020 kom äntligen den nationella planen. 

 Regeringen beslutade i enlighet med förslaget från 

de tre nationella myndigheterna Havs- och vatten-

myndigheten, Energimyndigheten och Svenska 

Kraftnät. Nu är vi i skarpt läge. I vår omvärld finns 

en stor brokig skara med vägledande myndig-

heter; såväl nationella som regionala i alla 21  

länsstyrelser inklusive vattenmyndigheter, alla 

prövningsgrupper och verksamhetsutövare inom 

dessa. Nu ska vi i samverkansprocessen sätta  

oss ner tillsammans och samla ihop den kunskap 

som finns om vattendraget, för att kunna välja rätt 

 insatser. Vi behöver då lyssna på experter och  

få fram en bild av läget som de allra flesta kan 

 acceptera. Pilotprojektet i Ljungan har varit ett 

 f örsök att testa detta. Det har varit en stor an-

strängning för många, med ett ovant arbetssätt, 

tight tidplan och uppgiften att tillsammans arbeta 

fram uppstarten för den första stora älven som 

skall in till domstol i 2023. 

Nu stuffas tåget och snart rullar det ut från ban-

gården. Det är en lång väg kvar men vi har en fin 

resa framför oss. Glöm inte att det finns gott kaffe 

på fondens kontor, där ser vi fram emot många 

kloka samtal framöver.



APRIL: 
Beppe och

Snurran lanseras

FEBRUARI:
Workshop Ljungan  

anordnas i Östersund

NOVEMBER:  
Stéphanie Nicolin  

börjar arbeta  
på fonden

MAJ: 
Möte med 

Dialoggruppen

MAJ: 
Digital älvresa i  

Ljunganprojektet

JULI: 
Slutrapporter för
pilotprojekten i  

Tidan & Alsterån
färdigställda

AUGUSTI:
Fonden öppnar
för anmälan av 

NAP projekt

OKTOBER:
Joakim Thanke Wiberg  

börjar arbeta  
på fonden

DECEMER:  
Möte med

Dialoggruppen

Viktiga händelser 2020

AUGUGUSTI:
Johanna Jellinek  

börjar arbeta  
på fonden

JUNI: 
Bolagsstämma

JUNI: 
Nationella planen för 

 omprövning av vattenkraft 
 antas av regeringen
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Under 2020 finansierade fonden 
över 20 retroaktiva projekt. Ett 
 retroaktivt projekt är en vatten
kraftsverksamhet som fått ett före 
l äggande från Länsstyrelsen att 
ansöka om tillstånd med moderna 
miljövillkor nära inpå antagandet 
av den nationella planen. Dessa 
har under vissa förutsättningar 
också rätt att ansöka om ersätt
ning från fonden. 

5(6)

Foto efter utrivning sommaren 2019. (Foto EKOM) 

AREALEN FORSSTRÄCKA  
ÖKADE MED:  

430 %

Åman Nedre

Västerbottens län

Åman Nedre
Projektet

Ett av de retroaktiva projekt som fonden har finansi-

erat under 2020 är utrivningen av kraftverket Åman 

Nedre i Västerbotten. Kraftverket var beläget i den 

nedre delen av skogsälven Åman, som mynnar ut i 

Vindelälven. Åman Nedre ägdes av Skellefteå Kraft 

och var ett mindre kraftverk med en normalårs-

produktion om 1 GWh. Kraften i vattnet har nyttjats 

på platsen sedan mitten av 1800-talet för såg- och 

kvarndrift och än idag finns den gamla kvarnbygg-

naden kvar. År 1912 bildades Åmsele elektriska 

Åman Nedre efter utrivning, sommaren 2019. Foto: EKOM
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Ovan: Dammläget före utrivning. Foto: Norconsult 2015
Nedan: Dammläget efter utrivning och återställande av strömsträcka. Foto: EKOM 2019

Projektet Åman Nedre

»Särskilt roligt är  
det förstås att se  
att naturen snabbt 
återhämtar sig  
efter den inverkan 
som utrivningen   
medfört ...«

Sandra Åström, miljösamordnare på Skellefteå Kraft, berättar:  
»Det har varit ett spännande och intressant pro jekt där vi har 
lärt oss mycket både kopplat till arbetet med finansiering  
från Vattenkraftens Miljöfond, men även kring vikten av att ha 
en bra dialog med närboende och andra intressenter under  
projektets gång. Särskilt roligt är det förstås att se att naturen 
snabbt återhämtar sig efter den inverkan som utrivningen 
medfört samt att strömvattenlevande organismer hittat tillbaka 

till den återskapade forsen.«

förening och under åren 1917–1918 byggde före-

ningen en kraftstation vid Åman. Denna brann ner 

till grunden år 1934 och år 1940 byggdes ett nytt, 

större kraftverk. Skellefteå Kraft lämnade in an-

sökan om utrivning till Mark- och miljödomstolen 

i juni 2016. Tillstånd till ut rivning erhölls drygt ett 

år senare och sommaren 2018 genomfördes utriv-

ningen. Utrivningen innebar att kraftverk, utskovs-

damm och övriga anläggningsdelar revs ut och 

berörd del av Åman återställdes till naturligt skick. 

Åman ingår i ett Natura 2000-område som utgörs 

av Vindel  älven och dess biflöden. Vattendraget  

ingår även i ett område utpekat som riksintresse 

för skyddad  älvsträcka, en så kallad nationalälv. 

Utrivningen innebär en återställning av naturmiljön 

i området och har långsiktigt positiva konsekvenser 

för både riksintresset samt Natura 2000-området. 

I och med utrivningen återskapades fria vandrings -

vägar samt värdefull strömvattenbiotop. Forssträck-

an ökade från ca 128 m till ca 295 m och arealen 

forssträcka ökade med 430 %. Vid uppföljande 

elfisken ett år efter utrivningen kunde en markant 

ökning i diversitet noteras. Före utrivningen åter-

fanns två olika fiskarter – efter åtgärd hittades sju! 

FÖRE

EFTER
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Ledamöter i styrelsen är:

Anders Järvelä
Strategichef, Skellefteå Kraftaktiebolag

Jakob Norström
VD, Statkraft Sverige AB

Klas Gustavsson
Vice VD, Tekniska verken i Linköping AB

Christer Ljunggren
Ordförande

VD, Vattenfall Vattenkraft AB

Bengt Blomqvist
VD, Sydkraft Hydropower AB

Sara Sandberg
Miljöchef vattenkraft, Fortum Sverige AB

Andreas Wiklander
Driftchef, Jämtkraft AB

Styrelsen

Styrelsen hade sex möten och  
referensgruppen fyra möten  
under 2020. 

Styrelsen består av 7 ledamöter 
med 7 suppleanter.
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Allmänt om verksamheten
Vattenkraftens Miljöfond har som huvudsyfte att 
förena produktion av vattenkraftsel med moderna 
miljövillkor, enligt den nationella planen för ompröv-
ning av vattenkraft. Detta som en del i omställningen 
till förnybar energi. Fonden ska stötta vatten kraft s-
ägare i dialog och med ekonomisk kompensa tion. 
Sedan fonden bildades i juni 2018 har vi byggt upp 
verksamheten till ett modernt värderingsdrivet bo-
lag med kontor i centrala Göteborg. Fonden finansi- 
eras av Sveriges åtta största vattenkrafts ägare: 
Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Tekniska verken, 
Skellefteå Kraft, Statkraft, Uniper och Vattenfall.

Fondens struktur
Som stöd för oss i vår verksamhetsutveckling har 
vi  etablerat arbetsrutiner och genomfört mötes-
serier i olika grupper; Referensgruppen, utsedda 
av styrelsen med uppgift att förbereda ärenden 
till styrelsen, Miljögruppen, där miljöexperter från 
ägarbolagen hjälper fondens  projektledare i  olika 
miljöinriktade problemställningar och Dialog-
gruppen, utsedda av styrelsen där intresseorga-
nisationer och myndigheter får insyn i fondens 
 arbete. Vidare har fonden under 2020 etablerat  
det  omprövningsorgan som skall fungera som  
en  andrainstans för att överpröva fondens beslut.

Nationella planen
Den 25 juni beslutade regeringen att anta den  
nationella planen för omprövning av vattenkraft. 
Enligt tidsplanen ska omprövningarna påbörjas  
i februari 2022, och de sista ansökningarna ska  
lämnas in till domstol under 2037.
 Fonden har under året svarat på remiss för den 
sam verkansvägledning från Havs- och vatten-
myndig heten som skall stötta genomförandet av 
nationella planen och väntar nu på myndighetens 
andra vägledningar för att kunna prioritera och välja 
rätt åtgärder för miljöanpassning. Vägledningarna 
kommer vara viktiga verktyg för omprövningarna.

Kärnuppdraget – finansiering av omprövning
Under 2020 har fonden haft öppet för finansiering 
av såväl projekt i den nationella planen som retro-
aktiva  projekt. Vid 2020 års utgång hade 22 av de 
41 godkända retroaktiva projekten fått ersättning 
utbetald. Inga projekt inom nationella planen kom 
så långt i processen att de fick finansiering av  
fonden under 2020.

Ett team i Göteborg
Vattenkraftens Miljöfond har sitt säte i Göteborg. 
Under året har en medarbetare avslutat sin anställ-
ning och fyra nya tillkommit.

Styrelsen och verkställande direk
tören för Vattenkraftens Miljö fond 
Sverige AB, organisationsnummer 
5591723407, avger följande års
redovisning för räkenskapsåret 
20200101 – 20201231 vilket är 
företagets andra verksamhetsår. 
Årsredovisningen är upprättad  
i svenska kronor, SEK. 

              

Förvaltningsberättelse

Fiskväg vid Horsabäcks Kvarn, Halland. 
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Coronaanpassning
Vi har anpassat vårt arbetssätt under året efter-
hand som Folkhälsomyndighetens riktlinjer utveck-
lats. Såväl platsbesök hos verksamhetsutövare 
som närvaro på kontoret har skett med hänsyn  
till för tillfället gällande rekommendationer.

Fortsatt utveckling av verksamhetsstöd
Vidareutveckling har kontinuerligt skett av fondens  
interna verksamhetsstöd, Bubblan, framtaget av 
mjuk varuföretaget Multisoft. 

Pilotprojekt testar arbetssätt
Under våren 2020 avslutades pilotprojekten i Tidan 
och Alsterån som haft till syfte att testa arbets-
metodiker för samverkan i mindre vattendrag. 
Samtidigt startades pilot projektet för en storskalig 
älv upp, där älven Ljungan valdes ut som pilot-
objekt. Projektet i Ljungan genomförs tillsammans 
med Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland, 
samt en stor del av fondens ägarbolag engagera de 
i olika projektgrupper. Under 2020 hölls tre stora 
tvådagars projektmöten för alla deltagande och 
många fler möten genomfördes i respektive projekt-
grupp. Vid det första av dessa tillfällen träffades 
projektdeltagarna fysiskt i Östersund, ca 50 perso-
ner deltog på detta möte.

Beräkningsmodeller på plats
Vi har under året lanserat fondens beräknings-
modell för produktionsbegränsning och modellen 
för att värdera produktionsbegränsningen, Beppe 
och Snurran. Båda modellerna samt förklarande 
PM finns nu tillgängliga på fondens hemsida.

Förväntningar för framtiden
En hel del arbete kvarstår för att etablera de verk-
tyg som kommer behövas för att omprövnings-
processerna skall löpa smidigt. Under året kommer 
samordning och samverkan att testas för de första 
projekten i nationella planen, vilka ska ansöka om 
moderna miljövillkor hos domstolarna i februari 
2022. Vi väntar också på viktiga vägledningar för 
KMV-utpekande och orimliga kostnader från Havs- 
och vattenmyndigheten. När fonden i september 
2021 börjar ta emot anmälningar från de projekt 
som skall omprövas år 2024 kommer fonden att 
ha närmare 500 aktiva projekt. Fonden planerar att 
under 2021 rekrytera ytterligare två projektledare.

Förvaltningsberättelse

Åsanforsen, Ljungan.
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Flerårsöversikt (Tkr)

2020 2018/19

Nettoomsättning 29 651 38 105

Resultat efter finansiella poster -54 -94

Soliditet (%) 13,0 10,2

Förändring av eget kapital

Aktie- 
kapital

Balanserat 
resultat

Årets
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 000 0 -95 034 4 904 966

Disposition enligt beslut av årets  årsstämma: -95 034 95 034 0

Årets resultat -54 453 -54 453

Belopp vid årets utgång 5 000 000 -95 034 -54 453 4 850 513

Förvaltningsberättelse

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kr):

Ansamlad förlust -95 034

Årets förlust -54 453

-149 487

Behandlas så att i ny räkning överföres -149 487

-149 487

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning med noter (sid 11–14).
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Resultaträkning
2020-01-01 – 2020-12-31

Not 2020-01-01
-2020-12-31

2018-09-20
-2019-12-31

(16 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning 29 651 000 38 105 004

Övriga rörelseintäkter 24 010 209

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 29 675 010 38 105 213

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter 4 762 653 -14 167 948

Handelsvaror -19 227 334 -6 246 718

Övriga externa kostnader -8 747 672 -14 719 325

Personalkostnader 2 -6 246 359 -3 021 975

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -269 428 -42 827

Övriga rörelsekostnader -1 054 0

Summa rörelsekostnader -29 729 194 -38 198 793

Rörelseresultat -54 184 -93 580

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -269 -625

Summa finansiella poster -269 -625

Resultat efter finansiella poster -54 453 -94 205

Resultat före skatt -54 453 -94 205

Skatter

Skatt på årets resultat 0 -829

Årets resultat -54 453 -95 034
11
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Balansräkning
2020-01-01 – 2020-12-31

12

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 768 226 969 577

Förbättringsutgifter på annans  fastighet 4 266 636 334 713

Summa materiella anläggnings tillgångar 1 034 862 1 304 290

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 5 385 000 385 000

Summa finansiella anläggnings tillgångar 385 000 385 000

Summa anläggningstillgångar 1 419 862 1 689 290

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 25 525 000

Övriga fordringar 14 067 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 622 260 612 082

Summa kortfristiga fordringar 636 327 26 137 082

Kassa och bank

Kassa och bank 35 184 696 20 084 804

Summa kassa och bank 35 184 696 20 084 804

Summa omsättningstillgångar 35 821 023 46 221 886

SUMMA TILLGÅNGAR 37 240 885 47 911 176

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 000 5 000 000

Summa bundet eget kapital 5 000 000 5 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -95 034 0

Årets resultat -54 453 -95 034

Summa fritt eget kapital -149 487 -95 034

Summa eget kapital 4 850 513 4 904 966

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 440 858 2 627 871

Skatteskulder 272 156 99 310

Övriga skulder 21 697 248 173 620

Upplupna kostnader och 
 f örutbetalda intäkter

6 9 980 110 40 105 409

Summa kortfristiga skulder 32 390 372 43 006 210

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 37 240 885 47 911 176
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Noter
2020-01-01 – 2020-12-31

13

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning  

i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer   5 år 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt  

intäkts korrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före boksluts-

dispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag  

för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

2020-12-31 2019-12-31

Medelantalet anställda 6 2

Antal anställda vid räkenskapsårets utgång 7 5

Not 3 Inventarier, verktyg och  installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 006 731 0

Inköp 0 1 006 731

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 1 006 731 1 006 731

Ingående avskrivningar -37 154 0

Årets avskrivningar -201 351 -37 154

Utgående ackumulerade avskrivningar -238 505 -37 154

Utgående redovisat värde  768 226 969 577
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Noter
2020-01-01 – 2020-12-31
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Not 4 Förbättringsutgifter på annans  fastighet  

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 340 386 0

Inköp 0 340 386

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 340 386 340 386

Ingående avskrivningar -5 673 0

Årets avskrivningar -68 077 -5 673

Utgående ackumulerade avskrivningar -73 750 -5 673

Utgående redovisat värde  266 636 334 713

Not 5 Andra långfristiga fordringar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 385 000 0

Tillkommande fordringar 0 385 000

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 385 000 385 000

Utgående redovisat värde 385 000 385 000

Not 6 Upplupna kostnader och  förutbetalda intäkter  

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner  346 393 181 283

Beräknade upplupna lagstadgade  
sociala  avgifter

124 379 56 959

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 9 509 339 39 867 167

Utgående redovisat värde 9 980 111 40 105 409
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  Göteborg 2021

  Christer Ljunggren 
  Ordförande

 Andreas Wiklander Anders Järvelä  Sara Sandberg

 Bengt Blomqvist  Klas Gustavsson  Jakob Norström

  Anna Jivén 
  Extern verkställande direktör
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Ernst & Young Aktiebolag

Anders Linusson 
Auktoriserad revisor
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