59⁹⁵
/kg

SVENSK
FLÄSKYTTERFILÉ

Nybergs Deli. Ca 1000 g. Mörad.
Av benfri kotlett. Av gris.
Max 2 köp/hushåll.

25:-

Göran Fredriksson är presskontakt på Stödföreningen för småskalig vattenkraft. Den kräver att
myndigheterna inväntar ny lagstiftning, som initierats av en majoritet i riksdagen och syftar till
enklare regler för små vattenkraftsanläggningar.
Foto: privat

Till stöd för
små krafter

småskaliga vattenkraftverk. De producerar var
och en högst 10 MW, men
tillsammans 4,3 TWh per
år, vilket motsvarar hela
Göteborgs årsförbrukning.
– Det handlar om många
små krafter, som verkar lokalt och är väldigt värdefulla ut beredskapssynpunkt.

Försvarsberedskap är en

av uppgifterna för landets
länsstyrelser. En annan är
miljötillsyn och många
ägare till småskaliga vattenkraftverk känner sig
klämda av myndighetskrav. Det handlar både om
krav på att göra nya ansökningar för existerande
verksamhet, som kan kosta minst en halv miljon

kronor, samt krav på att
riva dammvallar eller på
annat sätt ordna vandringsleder som gör att fiskar kan röra sig fritt upp
och ned i takt med artens
livscykel.
Dessa krav kan slå hårt.
Två lokala exempel är
Barsbro Kraftaktiebolag
och Alsteråns Kraftverksförening. Den senare har
vädjat till länsstyrelsen i
Kronoberg att lägga sina
krav vilande i väntan på en
kommande lagändring,

SVENSK
TJOCK GRILLKORV

SVENSK
KYCKLINGBRÖSTFILÉ
Guldfågeln. 1000 g.
Jfr pris 69:95/kg.

bageri

FÖR

som ska ge lättnader och
bidrag till omställning.
– Tio miljarder, enligt
förslag. Det räcker inte
långt, säger Göran Fredriksson på Stödföreningen för småskalig vattenkraft.

LINGONGROVA,
GULDKORN,
LINGONGROVA SPECIAL
Pågen 500 g.
Jfr pris 25:00/kg.

FÖR

2 25:- 2 20:BAGUETTER

Från vårt eget bageri.
150 g. Naturella.
Jfr pris 66:66/kg.

Där reagerar man skarpt

på att länsstyrelserna agerar så olika i landet.
– De ska ju vara statens
förlängda arm och peka åt
samma håll.
Föreningen konstaterar
också att statliga myndigheter felaktigt hänvisat till
EU-krav. EU-kommissionens vattendirektiv riktar
sig mot projektering av ny
vattenkraft, enligt dess
svar på en direkt fråga av
tidningen Västsverige.
TEXT

Anders Karlsson

anders.karlsson
@smp.se
0478-481 42

% Fakta
Förnybart fram till 2040
●●År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduk-

tion. Det beslutade riksdagen den 10 juni 2016 i en ramöverkommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
●●Energipolitiken ska bygga på tre grundpelare: ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
●●Förutom en fortsatt satsning på biomassa, sol, vind och
även vatten ska en energieffektivisering ske.

/st

3 30:- 5:FÖR

I Sverige finns kring 2000

Foto: Per Sandeback

/st

/st

Från vårt eget

landsbygden hotas av nedläggning på grund av
myndighetskrav.
● ●Men nu får de hjälp i kampen för överlevnad
av Stödföreningen för småskalig vattenkraft.

Barsbro Kraftaktiebolag,
norr om Växjö, är liten producent av vattenkraft åt Bixia.

39⁹⁵ 69⁹⁵
Scan. 900–960 g.
Jfr pris 41:61–44:38/kg.

● ●Små vattenkraftverk, kvarnar och sågar på

VÄXJÖ. – Vi är privatpersoner som reagerat på hur
olika ägare till små vattenkraftanläggningar behandlas av länsstyrelserna, säger Göran Fredriksson, presskontakt i föreningen med 60 medlemmar
och säte i Lerum.
Föreningen vill vara ett
komplement till vattenkraftens egna organisationer och samarbetar med
LRF, Svensk Näringsliv
och Svensk Vattenkraft
Förening (SVAF).

Erbj gäller så långt lagret räcker, längst till 13/8 2017.

VÄXJÖ / 7

SMÅLANDSPOSTEN
torsdag 10 augusti 2017

/kg

SNODDMAPP
Flera olika färger.
Ord pris 14:90/st.

KÄRNFRI VATTENMELON
Spanien. Klass 1.
Gäller hel melon.
Max 2 meloner/hushåll.

HANDLA ONLINE

20% NYKUNDSRABATT
Gäller endast dig som inte testat vår onlinehandel.
Läs mer på vår hemsida maxivaxjo.se

Alla dagar 7–22

VÄXJÖ

Hejaregatan, Samarkand Växjö.
www.maxivaxjo.se. Tel 0470–79 99 00.

