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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Anna Mevius

2018-01-31

Dnr KS 2018-113

Kommunstyrelsen

Tekniska verken, Delägarskap i Vattenkraftens Miljöfond
AB
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunledningsförvaltningens förslag.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska verken i Linköping AB:s förvärv av ca 0,4 % av aktiekapitalet i
Vattenkraftens Miljöfond AB till ett värde om maximalt 100 000 kronor
godkänns.
2. Tekniska verken i Linköping AB:s tecknande av det föreslagna
aktieägaravtalet vilket bland annat innebär att finansieringsåtagande om ca
0,4 % av maximalt 10 miljarder kronor fördelat över en 20 års period (ca
40 miljoner kronor) godkänns.

Ärende
Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB har vid styrelsesammanträde den
13 december 2017 godkänt Tekniska verkens delägarskap och investering i
Vattenkraftens Miljöfond AB.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på medlemsstaterna att säkerställa
kvaliteten på vattenmiljön. I juni 2014 presenterade Energimyndigheten och
Havs- och vattenmyndigheten en nationell strategi för genomförande av
miljöåtgärder i vattenkraften. Baserat på denna strategi och en årslång dialog
mellan bransch, myndigheter och miljöorganisationer (Vattenkraftsdialogen)
presenterade myndigheterna i december 2015 ”Förslag till prövning av
vattenkraftsproduktion”.
Tekniska verken har varit delaktiga i arbetet i hela processen från Vattenkraftsdialogen och framåt och utgör ett av de nio bolag som avser bilda
Vattenkraftens Miljöfond AB.
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Tekniska verkens ägarandel är i proportion till bolagets andel av Sveriges
vattenkraftsproduktion. Det gör att Tekniska verkens andel blir ca 0,4 % och
priset för dessa aktier blir maximalt 100 000 kronor.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Tekniska verken, Delägarskap i Vattenkraftens Miljöfond AB
Missiv om Delägarskap i Vattenkraftens Miljöfond AB
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Bakgrund
EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på medlemsstaterna att säkerställa
kvaliteten på vattenmiljön. I juni 2014 presenterade Energimyndigheten och
Havs- och vattenmyndigheten en nationell strategi för genomförande av
miljöåtgärder i vattenkraften. Baserat på denna strategi och en årslång dialog
mellan bransch, myndigheter och miljöorganisationer (Vattenkraftsdialogen)
presenterade myndigheterna i december 2015 ”Förslag till prövning av
vattenkraftsproduktion”.
Förslaget grundades på tre hörnpelare, ett anpassat prövningssystem baserat på
omprövningsinstitutet, lagreglering av en övergripande nationell strategi för
avvägning mellan energiintresset och miljöintresset vid prövning av
miljöåtgärder i vattenkraften samt en kollektiv branschfinansiering av delar av
de miljöåtgärder som genomförs inom ramen för den nationella strategin.
Den 10 juni 2016 ingicks en politisk överenskommelse för långsiktig
energipolitik vilken bland annat uttryckte vikten av vattenkraftens centrala roll
för Sveriges arbete med förnybar elförsörjning och att vattenkraftsbranschen
fullt ut ska finansiera de investeringar och åtgärder som är nödvändiga för att
Sverige ska leva upp till de EU-rättsliga krav som ställs på
vattenkraftsverksamheter.
Utifrån Energiöverenskommelsen har sedan ett författningsförslag arbetats
fram. Detta förslag remitterades under hösten 2017 och Regeringen avser lägga
en proposition till Riksdagen våren 2018.
Synkroniserat med lagstiftningsarbetet har nio av de tio största
vattenkraftsproducenterna i Sverige, vilka äger ca 96 % av den svenska
vattenkraften, samverkat för att uppnå ett ramverk där man tar ansvar som
huvudmän för en frivillig branschfinansiering som tillgodoser den tredje
hörnpelaren i förslaget från Vattenkraftsdialogen.
Avsikten med bildandet av Vattenkraftens Miljöfond AB är att hantera ovan
nämnda ramverk.
Fondens delägare kommer tillsammans med respektive verksamhetsutövare att
finansiera de åtgärder som krävs för att ge den svenska vattenkraften moderna
miljövillkor i enlighet med den Nationella prövningsplan som kommer att
upprättas. Fondens finansieringsåtagande uppgår till maximalt 10 miljarder
kronor och kostnaden fördelas över en 20 årsperiod. Verksamhetsutövarnas
egna kostnader bedöms uppgå till ytterligare 5 miljarder kronor.
Konsekvenser av Tekniska verkens delägarskap i Vattenkraftens
Miljöfond AB
Tekniska verken har varit delaktiga i arbetet i hela processen från Vattenkraftsdialogen och framåt och utgör ett av de nio bolag som avser bilda
Vattenkraftens Miljöfond AB.

4 (4)

Tekniska verkens ägarandel är i proportion till bolagets andel av Sveriges
vattenkraftsproduktion. Det gör att Tekniska verkens andel blir ca 0,4 % och
priset för dessa aktier blir maximalt 100 000 kronor, beroende på det slutgiltiga
aktie-kapitalets storlek. Tekniska verkens finansieringsåtagande blir ca 40
mnkr och fördelas över de 20 åren. Under denna 20 års period kommer
miljötillstånden för Tekniska verkens 38 vattenkraftstationer att omprövas och
miljöåtgärder att genomföras. Vattenkraftens miljöfond AB kommer att
finansiera huvuddelen av kostnaderna för tillståndsprocesserna samt
miljöåtgärderna.
Tekniska verkens kostnader blir 15 % av de totala åtgärds- och
processkostnaderna samt kostnaden för upp till 5 % produktionsförlust per
vattenkraftstation.
När under denna 20 årsperiod som Tekniska verkens vattenkraftstationer ska
omprövas kommer att bestämmas av den Nationella prövningsplanen som
Havs- och Vattenmyndigheten föreslås utarbeta i samråd med
Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.
Samråd
Samråd har skett med Stadshus styrelse och ledning som tillstyrker förslaget.
Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB har fattat ett inriktningsbeslut i
enlighet med detta förslag.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ingen MBL-förhandling är påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

