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Fakta Vattenkraftens Miljöfond  
I Energiöverenskommelsen från 2016 blev det klart att vattenkraftbranschen själva skulle finansiera omställningen 
till moderna miljövillkor. Det har nu resulterat i Vattenkraftens Miljöfond som bildades 2018 av Vattenfall, Uniper, 
Statkraft, Fortum, Tekniska verken i Linköping, Mälarenergi, Jämtkraft och Skellefteå Kraft.  10 miljarder kronor ska 
under en 20-årsperiod användas för att förbättra vattenmiljön i och runt de svenska vattenkraftverken. Alla 
vattenkraftsägare som omfattas av den nationella planen kan söka medel ur fonden. Man kan få ersättning för såväl 
utredningar, prövningskostnader som kostnader för miljöförbättrande åtgärder och kostnader för 
produktionsbortfall och utrivning om det blir aktuellt. 

P R E S S M E D D E L A N D E 

Anna Jivén ny VD för Vattenkraftens Miljöfond 

Vattenkraftens Miljöfond med 10 miljarder kronor i kapital etablerar nu sin 

verksamhet i Göteborg. Genom fonden ska vattenkraften moderniseras och 

ställas om för att uppfylla kraven i EU:s ramdirektiv för vatten och svenska 

miljökvalitetsmål. För att leda arbetet med att bygga upp och driva fonden 

har Anna Jivén rekryterats som VD. 

- Annas långa erfarenhet av komplexa prövningar av vattenverksamhet och särskilt hennes 

förmåga att arbeta lyhört kommer att vara en avgörande tillgång för fonden, säger Christer 

Ljunggren, VD för Vattenfall Vattenkraft och styrelseordförande i Vattenkraftens Miljöfond. 

Anna Jivén är utbildad miljövetare, grundare och VD för Athena Advisory AB, som tidigare 

anlitats för att driva miljöarbetet i några av Sveriges största infrastrukturprojekt inom vatten. 

Hon har också utvecklat metoder för snabb etablering av nyanlända ingenjörer och har 

anlitats av FN för internationella miljöprojekt. Hon har stor erfarenhet av styrelseuppdrag i 

både privat, kommunal och statlig sektor. 

- Jag ser fram emot att göra fonden till den framgång som såväl det hållbara 

energisystemet som miljön behöver. För att lyckas måste vi vara både lyhörda och 

kraftfulla, säger Anna Jivén. 

Kontoret i Göteborg kommer att ha cirka tio personer anställda och rekrytering kommer att 

ske löpande. Målet är att vara i full drift 2020. 

- Jag vet vilken stor kompetens det finns i Sverige inom miljöfrågor kopplade till vatten och 

vi är duktiga på att driva komplexa processer genom samarbete idag, säger Anna Jivén. 

Detta kommer att vara en av de mest spännande arbetsplatserna inom området i Sverige 

idag och jag ser fram emot en inspirerande rekryteringsprocess. 

För ytterligare information kontakta 

• Anna Jivén, VD Vattenkraftens Miljöfond, 070-244 20 02 

• Christer Ljunggren, Styrelseordförande Vattenkraftens Miljöfond och VD för 
Vattenfall Vattenkraft AB, tel 070-666 93 80. 

 


