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Vilka är 
Vattenkraftens  
Miljöfond?
Framtidens elproduktion från vattenkraft  

ska både anpassas till moderna miljövillkor 

och möjliggöra omställningen till 100 procent 

förnybar energi. Vattenkraftens Miljöfond 

finansierar nödvändiga miljöåtgärder för  

vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljö- 

åtgärderna ska gynna såväl fiske och turism 

som lokal utveckling, och hjälpa på vägen 

mot nationella och internationella miljömål. 

Åtta vattenkraftsägare står bakom fonden: 

Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Tekniska 

verken, Skellefteå kraft, Statkraft, Uniper  

och Vattenfall.
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När vattenkraftverken byggdes låg fokus på att producera el. Och det gör de  

– närmare hälften av Sveriges el kommer från vattenkraft. Det var mindre fokus 

på ekosystemen och miljön. Nu ska vattenkraften anpassas till moderna miljö-

villkor, efter EU:s vattendirektiv och nationella mål. Med det måste vattenkraft-

verken genomföra miljöåtgärder, så att Sverige får levande sjöar och vattendrag. 

Till exempel med passager för öring och lax. Samtidigt är vattenkraft en nyckel i 

omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det är fossilfri elproduktion som går att

reglera och som Sverige har god tillgång till, oavsett om det är en molnig dag 

eller en stilla kväll.

Mitt i detta finns vi på Vattenkraftens Miljöfond, som ska hjälpa vattenkrafts- 

ägarna att finansiera miljöåtgärder och bibehålla en god energiproduktion. Det 

här har varit vårt första räkenskapsår och min första tid som VD. Fram till nu har 

det handlat mycket om att bygga upp en organisation som fungerar, att bli ett 

team. Vi har flyttat in på Östra Hamngatan i Göteborg. Rekryterat. Börjat sätta 

arbetsformer. Tagit fram beräkningsmodeller och system. Nu ser vi fram emot  

att regeringen antar den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Den 

kommer vara avgörande för vår verksamhet och riktning framåt.

I våra två pilotprojekt, Alsterån och Tidan, är vi nu i slutfasen. Där har vi tillsammans 

med berörda parter gått igenom förutsättningarna. Vad vill vattenkraftsägarna? 

Vad ser Länsstyrelsen för behov? Hur är det med biologin i vattendraget? Det blev 

många engagerade samtal. Från lärdomarna ur dessa samtal ska vi nu ta fram en 

samverkansprocess. Vi har sett att med fungerande samverkan blir de följande  

stegen effektivare. Det blir enklare för alla att se vattendraget som en helhet. 

10 miljarder ska betalas ut. Det är pengar som behöver gå till rätt åtgärder.  

Pilotprojekten har gett oss mycket kunskap, som vi har återfört till de myndig-

heter som tar fram vägledningar. Väl underbyggda vägledningar är ett måste för 

att vi ska kunna göra rätt saker på rätt ställe och systematiskt förbättra miljön i 

Sveriges sjöar och vattendrag. Men också för att det ska ske kostnadseffektivt, 

rättvist och transparent. 

Vi är i startgroparna till en 20 år lång process. Det låter länge, men det kan bli 

bråttom. Engagemanget finns här. Det gäller att hålla det uppe. För att lyckas 

måste vi vara uthålliga och hjälpa varandra, både inom fonden och i prövnings-

grupperna. Vi vill vara en mötesplats för miljöfrågor om vattenkraft, där fokus 

ligger på det bästa för vattnet, miljön och den biologiska mångfalden. Vårt mål 

är att all svensk vattenkraft är miljöanpassad om 20 år. Då är Sveriges sjöar och 

vattendrag friskare, med mer hållbara ekosystem. Och fler flodpärlmusslor. 

Nu ska vattenkraften 
anpassas till vatten-
dragens villkor

Flodpärlmusslan är starkt hotad. Sedan början  
av 1900-talet har beståndet minskat med drygt  
en tredjedel. För att flodpärlmusslan ska fortplanta  
sig behöver det finnas lax eller öring i vatten- 
draget, där musslan sitter djupt nere i botten  
– vissa i nära 300 år. Musslans larver hakar sig  
fast på fiskens gälar, växer till sig i ungefär ett år 
och lossnar sedan för att falla till botten. Laxen  
och öringen i sin tur måste kunna ta sig mellan  
vatten där de kan växa och leka. Utan hinder. 
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2018

2019

5 juli 

Vattenkraftens Miljöfond  
presenteras i Almedalen.

6 maj 

Förslaget till nationell plan för  
omprövning av vattenkraft blir  
klart. En samrådsperiod om  
den nationella planen startar.

30 nov 

Två pilotprojekt påbörjas.

7 juni 

Vattenkraftens Miljöfond håller  
ett seminarium i Almedalen.

1 okt 

Den nationella planen lämnas  
till regeringen.

1 okt 

Den nationella planen lämnas  
till regeringen.

26 nov 

Ett nytt förslag till prövningsgrupper  
i den nationella planen presenteras.

10 feb 

Retroaktiva fall kan börja ansöka  
om finansiering av miljöåtgärder.

25 maj

Stiftelseurkund fastställs. 
Christer Ljunggren väljs  

som ordförande.

25 mars

Anna Jivén tillträder som VD.

5 sep 

Bolaget bildas.

28 juni

Samrådsperioden om den  
nationella planen avslutas. 

17 jan

Miljögruppen, med experter  
från ägarbolagen, bildas  

för att kunna stötta i projekt.

17 aug

Elisabeth Undén rekryteras  
som projektledare.

19 nov

Projektverktyget Bubblan går live.

4 nov

Vattenkraftens Miljöfond flyttar  
in i lokaler på Östra Hamngatan  

30–34, Göteborg. 

Maja Tössberg rekryteras som  
verksamhetsutvecklare, Ola Ylikiiskilä 

och Paulina Rautio rekryteras  
som projektledare .

Viktiga händelser
2018–2019
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Samverkan mellan olika intressenter är en viktig  
del i arbetet med att få fram mer underlag för att  
se över omprövning, klassningar och miljökvalitets- 
normer. Vad en sådan samverkan ska innehålla och 
hur det ska gå till finns det ännu inga riktlinjer för. 

Pilotprojektet Tidan var en möjlighet att utveckla former för samverkan. 

Ambitionen var att intressenterna skulle diskutera vilka miljöåtgärder  

som är rimliga. Vi föreslog en process som vi efter hand omvärderade  

och tillförde aktiviteter i takt med projektets utveckling. Anton Halldén  

från Länsstyrelsen Jönköping var med.

Vad är dina erfarenheter ifrån pilotprojektet?
”Väldigt lärorikt, det tror jag alla tycker. Tidan är ett bra pilotprojekt, med 

många olika aspekter att ta in. Det är svårt att komma på vilka frågor som 

behöver svar innan man testar lite mer skarpt. Med pilotprojekt får vi svar 

innan de faktiska prövningarna startar. Tidan har gett oss många använd-

bara erfarenheter för kommande arbete.”

Vad tycker du är viktigt för att samverkan ska lyckas?  
”Praxis och regler. Om alla kan se spelplanen och vet vad som gäller så  

är det mycket lättare att samverka. Det är också viktigt att alla känner sig 

hörda. Det är ofta viktigare än att faktiskt få som man vill. Att man känner  

att lösningen blev lämplig. Och så är målet viktigt. Min syn är att man ska 

vara överens om så mycket som möjligt, men det går inte att vara överens 

om allt. Och när vi inte är överens så måste vi beskriva varför. Det kommer 

göra processen framåt smidigare.”

Hur ser du på olika intressenters roll i en framtida samverkan?
”Länsstyrelsen ska vara drivande och samordnande i samverkansarbetet. 

Myndigheterna ansvarar för datainsamling, så att vi kan sätta rätt mål och 

miljökvalitetsnormer. Vattenkraftens Miljöfond finansierar för att samla in 

kompletterande kunskap. Vattenkraftsägarna ansvarar för att beskriva sin 

verksamhet och vilken miljöpåverkan den har.”

Anton Halldén
Länsstyrelsen Jönköping 
Länsfiskekonsulent och  
enhetschef

INTERVJU

”Om alla kan se spelplanen är 
det mycket lättare att samverka.”
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Vattenkraftsägare som fått föreläggande om att 
söka tillstånd och som ansökt i domstol tidigast  
1 december 2015 kan också ansöka om finansiering. 
Vi kallar dessa projekt för retroaktiva. Det allra  
första som fick stöd från fonden är Lilla Algutstorp  
i Västra Götaland. Ägaren heter Hugo von Scheele. 

Vad var den största utmaningen i att söka tillstånd?
”Att få med alla berörda parter, alla som har rätt att yttra sig. Det är många 

man först inte tänker på, så man måste leta reda på allihopa – grannar, 

myndigheter och organisationer. Det är mycket att ta hänsyn till. Jag har 

en gammal kvarn så då är det historiska aspekter att tänka på.”

Vad tror du är viktigt för att lyckas med sina moderna miljövillkor? 
”Det är mycket att undersöka och det behövs professionella personer. Hur 

ser det ut på botten, vilka fiskar finns, hur kan de ta sig förbi ditt kraftverk. 

Det tar tid och de bästa är det ont om. Man får ställa sig i kö i god tid.

Sen är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Du kan inte rulla tummarna 

bara för att du har ett tillstånd, utan du måste se till att du fortsätter följa 

de riktlinjer som gäller.”

Hur känns det nu när allt är klart?
”Jag är nöjd och glad. Jag är oerhört tacksam över Vattenkraftens  

Miljöfond, att jag kunde få en del av utgifterna återbetalda. Det var  

grädde på moset!” 

INTERVJU
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Hugo von Scheele
Vattenkraftsägare  

Lilla Algutstorp  
Tråvads Bro Kvarn

”Det var grädde på moset  
med Vattenkraftens Miljöfond.”



Styrelsen och verkställande direktören för Vattenkraftens  
Miljöfond Sverige AB avger följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2018-09-20–2019-12-31, vilket är företagets 
första verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad i  
svenska kronor, SEK.

Denna förvaltningsberättelse gäller de första 18 månaderna, 
detta då aktiebolaget bildades i september 2018 och har  
kalenderår som verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten
Vattenkraftens Miljöfond har som huvudsyfte att förena produktion av vattenkraftsel  

med moderna miljövillkor, enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft. 

Detta som en del i omställningen till förnybar energi. Fonden ska stötta vattenkrafts- 

ägare i dialog och med ekonomisk kompensation. Sedan fonden bildades i juni 2018  

har vi byggt upp verksamheten till ett modernt värderingsdrivet bolag med kontor i  

centrala Göteborg. Fonden finansieras av Sveriges åtta största vattenkraftsägare:  

Fortum, Jämtkraft, Mälarenergi, Tekniska verken, Skellefteå kraft, Statkraft, Uniper  

och Vattenfall. 

Fonden bildas
Den 25 juni 2018 fastställde vi stiftelseurkund för fonden. Under konstituerande styrelse-

möte bildade vi en temporär organisation. Vid detta möte beslutade vi även om struktur, 

såsom styrelsens arbetsordning, verksamhetsutskott, insynsråd (senare samverkans-

grupp), omprövningsorgan och inköpspolicy. Vi påbörjade rekrytering av VD. Fyra  

personer arbetade för fonden under uppbyggnadsfasen, med kontor c/o Energiföretagen  

i Stockholm. Fonden presenterades på ett uppskattat seminarium i Almedalen. Den  

5 september bildades bolaget. Aktiekapitalet bestämdes till 5 miljoner.

Finansiering av retroaktiva fall
Hösten 2018 beslutade vi att finansiera även retroaktiva fall. Bedömningen var att det 

skulle finnas ungefär 50 sådana projekt. Det tog längre tid än förväntat att processa de 

retroaktiva fallen. Vid 2019 års utgång hade enbart fyra av de 35 godkända projekten  

fått ersättning utbetald.  

Förvaltningsberättelse
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Ett team i Göteborg
Vattenkraftens Miljöfond har sitt säte i Göteborg. Den 25 mars 2019 tillträdde Anna Jivén 

som VD. Senare under våren rekryterade vi projektledare och verksamhetsutvecklare.  

I november var de första fondmedarbetarna – en verksamhetsutvecklare och tre  

projektledare – på plats i det nya kontoret vid Gustav Adolfs torg. För att snabbt bli ett 

välfungerande team upphandlade vi ett externt HR-stöd. I introduktionen höll vi också  

en studiecirkel på temat vattenkraft och miljöanpassning. Under studiecirkeln gav ägar-

bolag, myndigheter och föreningar sin bild av vad som kommer ske framöver. 

Workshopar och beslut om verksamhetsstöd
2018 initierade vi arbetet med att ta fram en kravspecifikation för verksamhetsstöd  

genom en serie workshops. Vi upphandlade fondens interna verksamhetsstöd, Bubblan, 

av mjukvaruföretaget Multisoft. Projektet löpte enligt tidplan större delen av 2019 och 

Bubblan gick live i november. 

Pilotprojekt testar arbetssätt
Tidigt 2019 bildade vi en miljögrupp för fonden, med experter från våra ägarbolag som 

kan stötta i specifika projektrelaterade miljöfrågor. Två pilotprojekt har startat, i Tidan  

och Alsterån. I projekten testade vi olika möjliga arbetssätt och möjlighet till samverkan. 

Projekten löpte parallellt under året, med många möten och parter inblandande, såväl 

myndigheter som vattenkraftsägare.

Beräkningsmodeller förankrade hos vattenkraftägare
Vi har tagit fram en beräkningsmodell för produktionsförlust och värdering av den  

förlusten. Vid ett flertal tillfällen under våren 2019 diskuterade vi med olika grupper om 

värderingsprinciper och egenförbrukning. Vi förankrade resultat och tankegångar hos 

ägare även till småskalig vattenkraft. Utifrån detta arbetade vi fram två modeller, Beppe 

och Snurran. Betaversionerna av dem var färdiga vid årsskiftet 2019/2020. 

 
Förväntningar för framtiden
För att fonden ska utvecklas måste regeringen anta den nationella planen för om- 

prövning av vattenkraft. En hel del arbete kvarstår för att etablera de verktyg som  

kommer behövas för att dels förklara vad samordning i de olika avrinningsområdena  

betyder, dels kunna prioritera och välja rätt åtgärder för miljöanpassning. Fonden  

planerar att under 2020 rekrytera ytterligare 4 – 5 projektledare. 

 

8



Vattenkraftens  
Miljöfonds styrelse
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Styrelsen hade tre möten och referensgruppen fem  
möten under 2018. 2019 hade styrelsen sex möten  
och referensgruppen sex möten.

Styrelsen består av 7 ledamöter med 7 suppleanter.

Ledamöter i styrelsen är

Christer Ljunggren
Ordförande

VD, Vattenfall Vattenkraft AB

Bengt Blomqvist
Vice VD, Sydkraft Hydropower AB

Tommy Borgh
Jämtkraft AB

Klas Gustavsson
Vice VD, Tekniska verken i Linköping AB

Anders Järvelä
Strategichef, Skellefteå Kraftaktiebolag

Jakob Norström
VD, Statkraft Sverige AB

Marja Savolainen
Miljöchef, Fortum Sverige AB

Fotograf: Jakob Bergengren



Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning 38 105 004

Övriga rörelseintäkter 209

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 38 105 213

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -14 167 948

Handelsvaror -6 246 718

Övriga externa kostnader -14 719 325

Personalkostnader 2 -3 021 975

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-42 827

Summa rörelsekostnader -38 198 793

Rörelseresultat -93 580

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -625

Summa finansiella poster -625

Resultat efter finansiella poster -94 205

Resultat före skatt -94 205

Skatter

Skatt på årets resultat -829

Årets resultat -95 034

Resultaträkning
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Balansräkning
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Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 969 577

Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 334 713

Summa materiella anläggningstillgångar 1 304 290

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 5 385 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 385 000

Summa anläggningstillgångar 1 689 290

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar 25 525 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 612 082

Summa kortfristiga fordringar 26 137 082

Kassa och bank

Kassa och bank 20 084 804

Summa kassa och bank 20 084 804

Summa omsättningstillgångar 46 221 886

SUMMA TILLGÅNGAR 47 911 176

TILLGÅNGAR

2019-12-31



Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 000

Summa bundet eget kapital 5 000 000

Fritt eget kapital

Årets resultat -95 034

Summa fritt eget kapital -95 034

Summa eget kapital 4 904 966

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 627 871

Skatteskulder 99 310

Övriga skulder 173 620

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 40 105 409

Summa kortfristiga skulder 43 006 210

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 911 176

Balansräkning
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Noter
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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

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.

Medelantalet anställda 2

Antal anställda vid räkenskapsårets utgång  5

Not 2 Medelantalet anställda
2018-09-20

-2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0

Inköp 1 006 731

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 006 731

Ingående avskrivningar 0

Årets avskrivningar -37 154

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 154

Utgående redovisat värde 969 577

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31
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Noter

Ingående anskaffningsvärden 0

Inköp 340 386

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 340 386

Ingående avskrivningar 0

Årets avskrivningar -5 673

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 673

Utgående redovisat värde 334 713

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0

Tillkommande fordringar 385 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 385 000

Utgående redovisat värde 385 000

Not 5 Andra långfristiga fordringar 2019-12-31

2019-12-31

Upplupna semesterlöner 181 283

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 56 959

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 867 167

Utgående redovisat värde  40 105 409

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 7 Händelser efter balansdagen

Coronaviruset och dess spridning har krävt inrättandet av nya  
rutiner på fonden. Resor i tjänsten har ersatts med videokonferens 
och det möjliggörs för alla anställda att arbeta hemifrån så länge 
som de centrala myndigheterna rekommenderar detta. Regerings-
beslut om Nationell Plan var aviserat till december 2019, men beslut 
har ännu inte tagits. Regeringskansliet uppger i april 2020 att man 
hoppas kunna fatta ett beslut innan sommaren 2020. En fördröjning 
utöver detta kommer att påverka fondens planering vidare.
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har 

tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden. Årsredovis-

ningen är signerad digitalt.

Göteborg, 29/4 2020

Christer Ljunggren, Ordförande

Tommy Borgh Anders Järvelä Marja Savolainen

Bengt Blomqvist Klas Gustavsson Jakob Norström

Anna Jivén, Extern verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats, 30/4 2020

Ernst & Young Aktiebolag

Anders Linusson, Auktoriserad revisor


