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Verksamhetsberättelse 

 
 

Styrelsen för Svensk Vattenkraftförening, 878001-9736 får härmed avge årsredovisning för 2013, 
föreningens 34 räkenskapsår. 

 
 
 

Allmänt om verksamheten 
 
Verksamheten under året 
Förutsättningarna i vår bransch och för våra medlemmar har försämrats kraftigt under 2013. Detta 
är året då ett antal länsstyrelser valt att försöka tvinga så många ägare till småskaliga kraftverk 
som möjligt att söka nya tillstånd och då Vattenverksamhetsutredningen presenterat ett 
delbetänkande som kräver att alla vattenkraftverk som inte har tillstånd enligt miljöbalken, d.v.s. 
efter åt 2000, måste söka helt nya tillstånd. 
 
Vad som händer med delbetänkandet och vad kommande slutbetänkande kommer att innehålla är 
oklart. År 2014s alla val, dels till EU-parlamentet, dels till svenska riksdagen, kommunerna och 
landstingskommunerna gör att osäkerheten om vattenkraftens framtid är stor. 
 
Under året har också begrepp som ”vattendirektivet kräver…” och ”EU kräver” upprepats för att 
förklara varför myndigheterna vill riva ut stora delar av den småskaliga vattenkraften. Båda 
påståendena är kraftigt överdrivna; det är svenska handläggare som valt att tolka ramdirektivet för 
vatten och EU:s inställning på det sättet. 
 
EU står nämligen bakom projektet RESTOR Hydro där SVAF är en av åtta partners i lika många 
länder. Syftet med projektet är att hitta platser där det finns eller har funnits historiska 
vattenkraftanläggningar och lokala intressenter som i kollektiva satsningar vill återstarta dessa.  

 
Den i all väsentligt negativa utvecklingen under år 2013 gör det allt viktigare att vi håller ihop, stöttar 
varandra och driver en mera offensiv och proaktiv linje.  Att vi bildar fler regionala och 
vattendrags/lokala sammanslutningar som kan nå ut till beslutsfattare och andra som ofta är positivt 
inställda till våra anläggningar. 

 
Under ett ständigt ökande klimathot är vi i Sverige lyckligt lottade med vårt stora, glesbefolkade land 
med 40 000 forssträckor, välutvecklade kunskaper och en positiv folkopinion (47 % vill ju att vi ska ha 
mer vattenkraft, 40 % att vi ska fortsätta på oförändrad nivå och bara 1 % att vi ska avstå från 
vattenkraft). I myndigheternas tillsyns och ageranden är bristen på helhetssyn påtaglig. Det är en stor 
utmaning för oss i SVAF att skapa förståelse för att vi inte bara skall ha bra miljö utan samtidigt säker, 
ren el och ett bättre klimat.  
 
Här kan den småskaliga vattenkraften ge ett stort bidrag. Vår årliga produktion om c:a 4,5 TWh har vi 
försiktigt hävdat kunna ökas till 7 TWh. Nu talar allt för att potentialen är mycket större och att vi 
ganska lätt kan nå 10 TWh. SVAF fortsätter därför att hävda att det är vår både nationalekonomiska 
och moraliska skyldighet att bidra i kampen för klimatet och därmed miljön. 

 
SVAF äger Förnybar Energi Sverige AB, FEAB, tillsammans med SVIF och SERO, och har genom 
FEAB ramavtal med Neas Energy A/S (Nordjysk Elhandel AS, NEAS, har bytt namn) om försäljning av 
el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Därmed har SVAF:s medlemmar ett bra alternativ för försäljning 
av sin el. Konceptet har vidareutvecklats under året, efterfrågan på vår energi ökat, konkurrenskraften 
förbättrats rejält och därmed allt fler medlemmar anslutit sig. 
 
Samarbetet med IF tillsammans med mäklarföretaget Marsh kring medlemsförsäkringen av 
anläggningarna har också fungerat väl, och möjligheterna till statistik och skadeförebyggande arbete 
ger en bra kunskapsbas. Uppdelningen av försäkringen mellan kraftstation och damm och 
besiktnings- och kontrollarbete har haft positiva effekter, något som i allt väsentligt ”räddat” 
försäkringarna kvar som en medlemsförmån. 

 
Typiskt sett bedriver varje medlem i SVAF en relativt liten och sårbar verksamhet, men vi är många, 
och sammantaget representerar vi ett mycket stort värde vad gäller ekonomi, klimat och miljö, 
sysselsättning, kulturminnesvård etc., och vår verksamhet gynnar flera av Sveriges 16 nationella 
miljömål.  
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Även om SVAF som förening representerar stora och viktiga allmänintressen så är vi en ideellt 
uppbyggd, ganska resurssvag organisation, särskilt i jämförelse med motstående intressen, som ofta 
är välorganiserade.  
 
Därför tror vi att det bättre gagnar medlemmarnas, och samhällets, intressen om vi söker allianser och 
samarbete så långt som möjligt, dock utan att offra våra medlemmars bästa. Vi har idag samarbeten 
både i enskilda projekt och i längre perspektiv med bland andra Hav- och vattenmyndigheten, 
Energimyndigheten, flera länsstyrelser, LRF, andra energiföreningar, Svensk Energi, Sportfiskarna, 
Ålakademin, Hushållningssällskapet och Green Peace. 

 
Utskottens verksamhet 
 
Allmänna utskottet, AU, arbetar med föreningens övergripande och allmänna frågor, 
myndighetskontakter, lobbykontakter och remisser som inte faller på de mera specialiserade 
utskotten. AU har bestått av Gunvor Axelsson (ordf.), Jan-Åke Jacobson och ordförandena i övriga 
utskott.  AU har fortsatt med uppvaktningar av t.ex. riksdagsgrupper, Riksdagens näringsutskott, 
enskilda riksdagsmän, Finans- och Näringsdepartementen, HaV etc., varvid dokumentation om 
småskalig vattenkraft, miljö-, skatte-, nät- och andra resursfrågor beskrivits och skriftlig information 
överlämnats.  

 
AU har medverkat som föredragande vid energiseminarier, hydrologiseminarier och andra 
sammanhang där vår kunskap efterfrågas.  

 
Viktiga har naturligtvis också varit kontakterna med enskilda medlemmar, där aktiviteter från 
samhällets sida, inte minst genom förelägganden om tillståndsansökning från länsstyrelserna, 
ökat medlemmarnas behov av kontakt och vägledning. 

 
AU har också fortsatt arbete för att stimulera bildandet av lokala/länsvisa föreningar med Halland, 
Småland och Värmland-Dalsland som förebild. 

 
Internationella utskottet, IU, tar ansvar för de allt viktigare internationella, framför allt europeiska, 
frågorna och har bestått av Andreas Trunk (ordf.) Gunvor Axelsson och Per Eliasson. 

 
Föreningen är sedan länge medlem i European Small Hydropower Association, ESHA.  

 
ESHA:s främsta uppgift är bevakningen av och påverkan på EU:s energipolitik, som blir allt viktigare 
för de enskilda medlemsländerna. Även under 2013 har ESHA fortsatt arbetet att hjälpa 
medlemmarna – och inte minst SVAF – att minska och motverka med de problem som tolkning och 
tillämpning av vattendirektivet medför 

 
Under 2013 har ESHA fortsatt projektet Restor, en naturlig fortsättning av det mera kartläggande 
Stream Map. Restor syftar dels till en förfinad inventering av potentialen för en försiktig utbyggnad av 
vattenkraften och dels till att återstarta några nedlagda kraftverk i kooperativ form på ett sätt som 
gagnar både kultur- och naturmiljön. Gunvor Axelsson och Walter Johansson – och tidigare Tomas 
Söderlund har både tagit fram och översatt skriftligt material samt tagit fram svenska kooperativ och 
projekt. 

 
Försäkringskommittén.  
SVAF har tillsammans med Marsh specialskrivit villkoren för försäkringen. SVAF representeras av 
Roland Davidsson och Christer Söderberg. Försäkringen omfattar: 
Tilloppskanaler, tuber, avloppstunnlar, samt kanaler mellan vattenkraftstationens vattennivåer. 
Komplett kraftstationsbyggnad med allt som finns inuti t.ex. turbiner, generatorer, styrutrustning 

samt inventarier. 
Separata byggnader t.ex. verkstäder och förråd med innehåll. 
Skada till följd av dammgenombrott, överströmning eller genomströmning ersätts. 
Avbrottsförsäkringen ersätter förlorad produktion inklusive elcertifikat. Försäkringen är beloppslös 

vilket innebär att något försäkringsbelopp ej behöver sättas. 
Avbrottsförsäkringen ersätter avbrott till följd av dammgenombrott på regleringsdamm eller damm 

även om kraftverket inte äger dessa. 
Försäkring kan tecknas att omfatta dammbyggnad t.ex. jorddamm, stendamm trädamm osv. 
Ansvarsförsäkringen omfattar det strikta ansvar som en dammägare har upp till 10 Mkr. 
Överliggande ansvarsförsäkring kan tecknas upp till 50 Mkr per skada för ägare med 

vattenkraftverksamhet som bedöms kunna ge större ansvarsskador, exempelvis skada på 
anläggningar, infrastruktur, personskador. 

 
 



Svensk Vattenkraftförening 
878001-9736 

3  

 
Forsknings- och teknikutskottet, FU, hanterar frågorna om forskning, teknisk utveckling, säkerhet 
och försäkring. FU har bestått av Alexander Sandström (ordf.), Roland Davidsson, Anders Lindskog 
och Anton Lindblad. 

 
Arbete med säkerhet liksom bevakning och utvärdering av nya tekniker har fortsatt under året. 
 
Anders Lindskog har också deltagit som expert i Hav- och Vattenmyndighetens framtagande av 
handledningar i fråga om olika typer av vattenkraftteknik. 

 
 

Miljö- och tillståndsutskottet, MU, har bestått av Walter Johansson (ordf.), Ragnhild Ahrel (adj.), 
Gunvor Axelsson och Johan Lind. Arbetet har 2013 dominerats av Vattenverksamhetsutredningen 
där Walter är expertmedlem och ett stort antal allmänna frågor gällande tillstånd och ”fiskvägar”. 
- Remissvar. 
- Aktiv rådgivning och hjälp till medlemmarna. 
- Samarbete med Ålakademin och Hushållningssällskapet 
- Lobbykontakter 

 
 

Kommunikationsutskottet, KU, arbetar med de allt viktigare frågorna om medlemsinformation och 
- kommunikation, marknadsföring, samhällsinformation och medlemsvärvning. Här ligger därför 

ansvaret också för utveckling av hemsida och mediekontakter. KU har bestått av Magnus Nilsson 
(ordf.), Robert Davidsson och Jan-Åke Jacobson. Anders Edvardsson har under en del av 2013 hjälpt 
utskottet med fortsatt underhåll av kraftverksregistret som numera överlämnats till SVAF/Jan-Åke 
Jacobson. Kommunikationsutskottet har under 2013 främst arbetat med: 

- SVAF:s webbplats och aktivitet på sociala media. 
- Informationskampanjer, t.ex. till riksdagsmän. 
- Stöd till kraftverksägare för samfällda aktioner, t.ex. i Vramsån och Kävlingeån. 
- Ny presentation av SVAF och småskalig vattenkraft i Sverige. 
- Medverkan i en rad reportage och med annonser i olika fack- och dagstidningar. Dessa har så långt 

det varit möjligt lagts ut på vår hemsida. 
- Tidningen Förnybar energi & energieffektivisering 
 
Något om framtiden och verksamhetsplan 2014 
Myndigheternas agerande mot våra medlemmar gör att verksamheten är mycket intensiv och 
arbetsbelastningen större än någonsin. Styrelsen måste göra allt vad vi kan och helst lite till för att 
(tillsammans med andra som vill värna vattenkraften) vända utvecklingen, återta 
”problemformuleringsprivilegiet” och ge beslutsfattarna en tydlig bild av vattenkraftens fördelar samt 
visa att nackdelarna kan åtgärdas med åtgärder i vattendragen istället för långa, kostsamma 
processer. 
 
Vattenkraftens motståndare har haft lång tid på sig att sälja in sin bild av verkligheten till myndigheter 
med intressegemenskap och att utnyttja det maktvakuum som uppstått när politikerna ägnat alla 
krafter åt att gräla om kärnkraften och bygga ut vind och sol. 
 
I den miljön har vattenkraften och dess betydelse för trygg energitillgång, utsläppsfri energiomvandlig, 
bevarande av historiska miljöer och mycket annat hamnat på undantag. Alla, även många av oss 
småskaliga kraftverksägare, har aldrig kunnat tro att någon vill skada vår verksamhet som funnits, 
mer eller mindre oförändrad på samma plats i flera hundra år, ofta i samma familjs ägo i generationer. 
 
Men där står vi alla nu, dränkta i tillsynsmyndigheternas krav på att söka nya tillstånd i en tillvaro där 
myndigheterna föredrar att tvinga fram långa, för kraftverksägaren mycket kostsamma, rättsprocesser 
istället för samverkan mellan myndighet och verksamhetsutövare för att ta fram motiverade, effektiva 
åtgärder vattendrag där de gör verklig nytta. 
 
Kort sagt; det är dags att påminna hela Sverige om vattenkraftens betydelse och den småskaliga 
vattenkraftens viktiga bidrag, något som även Svensk Energis VD Kjell Jansson pekar på så ofta han 
kan. 
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Styrelsen gör bedömningen att de rent ideella resurserna måste förstärkas med arvoderad 
kompetens och uppdrag. Styrelsens och utskottens prioriterade områden är: 

AU 
Systematisk lobbyverksamhet hos Riksdag, departement, myndigheter m.fl. 
Samverkan med regionala vattenkraftföreningar 
Samarbetet med LRF 
Samarbete med Svensk Energi 
Fortsatt arbete med RESTOR Hydro 
Naturligtvis måste vi också prioritera andra viktiga frågor i den takt de dyker upp 

 
IU 
Den fortsatt viktigaste uppgiften är naturligtvis samarbetet inom ESHA för att påverka EU:s beslut i olika 
frågor som är viktiga för vattenkraften. SVAF:s representanter har också möjlighet att delta i 
remissarbetet vad gäller ex. s.k. ekologiska flöden och i de mer informella samverkansmöten som 
behandlar vattenkraft där organisationer och företag inom alla typer av vattenkraft samverkar. 
 
MU 
Aktivt stöd och rådgivning till medlemmarna 
Samarbetsprojekt inom miljö- och tillståndsområdet  
Dialog-deltagande 
Nya remisser 
Vattenvårdplaner och motsvarande  
Fortsatt arbete med de svåra frågorna om tolkningen av miljökvalitetsnormer och urminnes hävd. 

 
KU 
- Kommunicera föreningens/styrelsens arbete för att nå målen och skapa medlemsnytta 
- Bistå styrelsen med bra underlag för kommunikation, marknadsföring och lobbyarbete 
- Stötta i kommunikation, debatt och samarbetsformer för att värna och utveckla medlemsintresset i 

energi- och miljösammanhang 
- Tydliggöra/marknadsföra/utveckla medlemmarnas leverans av småskalig vattenkraft som ett led i 

föreningens utveckling och finansiering. 
 

Slutord 
Styrelsens uppfattning är att också 2013 kan läggas till handlingarna som ett år med stor ökning av 
verksamheten och en liten, men välbalanserad och förstärkt, ekonomi främst tack vare RESTOR 
Hydro-projektet, men också kursverksamhet. Som vanligt kommer flera överlevnadsfrågor för 
medlemmarna, och därmed för föreningen, att avgöras under det kommande verksamhetsåret, varför vi 
känner ansvar för fortsatt hårdsatsning. Vi hoppas på medlemmarnas fortsatta stöd för upptrappning av 
föreningens arbete med att skapa medlemsnytta. 
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Dispositioner beträffande vinst eller förlust 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

 

 
Belopp i kr 

balanserat resultat 718 250 
årets resultat  -11 032 
Totalt 707 218 

 
disponeras för 
att balanseras i ny räkning 707 218 

 
 
 
 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning  

Belopp i kr Not 2013-01-01-   2012-01-01- 
  2013-12-31   2012-12-31
 
Nettoomsättning 1 1 408 986 

   
1 067 887 

Övriga rörelseintäkter 2 596 286   353 381 
    2 005 272   1 421 268 

Rörelsens kostnader 
Direkta kostnader 

 
4 

 
-1 270 965 

   

 
-746 442 

Övriga externa kostnader 4 -651 309   -577 961 
Personalkostnader 3 -79 717   -62 245 
Rörelseresultat   3 281   34 620 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i intresseföretag 

   
-25 000 

   

 
-14 167 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 4 134   13 314 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -   -646 
Resultat efter finansiella poster   -17 585   33 121 

Bokslutsdispositioner 7 6 553   - 
Resultat före skatt   -11 032   33 121 

Skatt på årets resultat 8 -   -3 

Årets resultat   -11 032   33 118 
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Balansräkning  

Belopp i kr Not 2013-12-31   2012-12-31 
 
TILLGÅNGAR 

       

Anläggningstillgångar        

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 

 
34 000 

   
34 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav -   25 000
    34 000   59 000 

Summa anläggningstillgångar   34 000   59 000 
 

Omsättningstillgångar        

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

 
4 711 

   
2 275 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 368 728   22 000
    373 439   24 275 

Kassa och bank   363 585   854 426 

Summa omsättningstillgångar   737 024   878 701 

SUMMA TILLGÅNGAR   771 024   937 701 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

       

Eget kapital 10      

 
Eget kapital vid årets början   685 132  

 
545 929 

Insättningar el uttag under året 33 118   139 203
Årets resultat   -11 032   33 118
    707 218   718 250 

Summa eget kapital   707 218   718 250 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 

 
11 

 
37 512 

   

 
44 065 

    37 512   44 065 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

   
29 834 

   

 
93 144 

Övriga skulder -3 540   62 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -   20 000
    26 294   175 386 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   771 024   937 701 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

 
 

Belopp i kr om inget annat anges 
 
 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

 

 
 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 



Svensk Vattenkraftförening 
878001-9736 

9  

 
Noter 

 
 

Not 1  Nettoomsättning 
 

2013-01-01- 2012-01-01- 
2013-12-31 2012-12-31 

Försäljning: serviceavgifter, tjänster och varor 1 408 935 1 067 837 
Övrigt 51 50 
Summa 1 408 986 1 067 887 
Varav i genomförda projekt  -  - 
Försäkringsavtal MARSH 194 112 77 716 
Projekt RESTOR 165 000  - 
Styrelsemöten  - 560 
Utedning urminnes hävd - 29 600 
Vattenkraftkurser 185 100 - 

 
 

Not 2  Övriga rörelseintäkter  

 
2013-01-01- 2012-01-01- 
2013-12-31 2012-12-31 

Medlemsavgifter 237 174 246 055 
Övriga bidrag 359 112 107 326 
Summa 596 286 353 381 

 
 

Not 3  Anställda och personalkostnader 
 

Medelantalet anställda  
2013-01-01- 2012-01-01- 
2013-12-31 2012-12-31 

Män - - 
Kvinnor - - 
Totalt - - 

 
 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  
2013-01-01- 2012-01-01- 
2013-12-31 2012-12-31 

Styrelsearvode 10 800 9 000 
Traktamenten 1 200 3 065 
Bilersättningar 67 717 50 180 
Summa 79 717 62 245 
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Not 4 Kostnader 

 
 

  2013-01-01- 
2013-12-31 

2012-01-01- 
2012-12-31 

Direkta och externa kostnader 
Varav i genomförda projekt 

1 922 275 
- 

1 324 403
- 

ESHA 53 600 77 950
Examensarbeten - 20 000
FE & EF (medlemstidnngen) 116 049 170 909
Frekvensprojektet - 8 000
Föreningsstämma 131 831 93 125
Förnybar Energe Sverige AB 47 640 12 000
Försäkringsavtal MARSH 10 633 27 113
Intressebevakning 268 520 28 158
Kansli 329 000 329 500
Lobbying 129 987 17 340
Marknadsföring 25 628 23 747
Medlemsmatrikel, nyhetsbrev 9 181 26 518
Medlemsservice 33 390 18 218
Meltwater Drive 15 000 15 000
Projekt RESTOR 416 390 107 875
SERO 38 750 120 900
Styrelsemöten 120 291 118 249
Utredning vattenverksamhet 52 797 329 500
Utskottsmöten 991 1 046
Vattenkraftkurser 101 003 -
www.svenskvattenkraft.se 23 827 5 991
Ålprojektet - 20 000
Övergiven damm (utredning) - 18 000

 
 

Not 5  Ränteintäkter och liknande resultatposter  

 
2013-01-01- 2012-01-01- 
2013-12-31 2012-12-31 

Ränteintäkter 4 134 13 314 
Summa 4 134 13 314 

 
 

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter  

 
2013-01-01- 2012-01-01- 
2013-12-31 2012-12-31 

Räntekostnader - 646 
Förnybar Energi Sverige AB 25 000 14 167 
Summa 25 000 14 813 

 
 

Not 7  Bokslutsdispositioner  

 
2013-01-01- 2012-01-01- 
2013-12-31 2012-12-31 

-6 553 - 
Summa -6 553 - 

http://www.svenskvattenkraft.se/�
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Not 8  Skatt på årets resultat  

 
2013-01-01- 2012-01-01- 
2013-12-31 2012-12-31 

Aktuellt skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)] - 1 125 
- 1 125 

 
Uppskjuten skattekostnad(-) [/skatteintäkt(+)] 
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i 
Uppskjuten skattekostnad till följd av utnyttjande 

- - 
Total redovisad skattekostnad - 1 125 

 
 

Not 9  Kortfristiga placeringar  

 
Redovisat Marknads- 

värde  värde 
- - 

 
 

Not 10 Eget kapital  

 
Fritt eget 

kapital 
Vid årets början 718 250 
Disposition enl årsstämmobeslut 
Årets resultat -11 032 
Vid årets slut 707 218 

 
 

Not 11 Periodiseringsfonder  

 
2013-12-31 2012-12-31 

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2007 - 6 553 
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2008 4 926 4 926 
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010 32 586 32 586 

37 512 44 065 



Svensk Vattenkraftförening 
878001-9736 
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