VATTENKRAFTSEMINARIUM OCH VDVF
ÅRSMÖTE I BORGVIK 5 MAJ

Det finns en ny medvetenhet inom småskalig vattenkraft.
Äntligen är en proposition om vattenkraft på väg till riksdagen,
innehållet är till stora delar känt och kan innebära slutet på 7
svåra år för den småskaliga vattenkraften.
Samtidigt stiger elpriset sakta och vattenkraftsskatten är under nedtrappning.
Sveriges nya mål om 100 procent förnybar elanvändning till 2040 samt netto‐nollutsläpp av
växthusgaser till 2045 ökar också värdet och intresset för den småskaliga vattenkraften.
Men mycket återstår, som tolkningen av Vattendirektivet och hur dessa frågor handläggs
hos myndigheterna.
Seminariet kommer att fokusera på dessa frågor liksom hur landsbygdsorganisationerna kan
samarbeta och om vi kan få del av det nya landsbygdsstödet och klimatstödet.
Seminarium och årsmöte kommer att äga rum i den vackra gamla Kungskvarnen i Borgvik,
där man dessutom har bevarat mycket industrihistoria från järnbruksepoken och där finns
ett kraftverk som vi kommer att besöka. Kraftverket är ca 50 år och tillhör Mälarenergi.
Preliminärt program, Kungskvarnen i Borgvik 5 maj:
0930‐1000 Registrering, kaffe
1000‐1015 Välkomstanförande
1015‐1045 Propositionen om ändrad vattenförordning
Viktor Falkenström
1045‐1100 Länsstyrelsens syn på förordningen
1100‐1120 Krav på dammbesiktningar och dammsäkerhet
Karl Henrik Andersson
1120‐1130 Konsekvenser av dammutrivningar
Christer Söderberg
1130‐1150 Elmarknaden. Hur får vi bäst betalt för vår el?
Bixia
1150‐1210 Försäkring av vattenkraftverk
Marsh
1210‐1300 Lunch
1300‐1315 Utställare presenterar sina företag
1315‐1415 Fritt forum med inledningar inom följande områden:
‐ Hur stärker vi samarbetet på landsbygden?
‐ Kan vi få del av det nya landsbygdsstödet?
‐ Kan vi få del av det nya klimatstödet?
‐ Följer tjänstemän regelverket för statstjänstemän?
‐ Några uppmärksammade vattenmål
1415‐1500 Årsmötesförhandlingar
1500‐1545 Kaffe
1600‐1630 Studiebesök Borgviks kraftstation

Deltagande i seminariet är fritt för medlemmar i VDVF och föreläsare, 250 kr för övriga.
Måltiderna kostar 200 kr för medlemmar och 250 för övriga.
Föreläsare betalar ingenting.
Avgifterna insätts på VDVF bankgiro 599‐1724 samtidigt med deltagaranmälan
senast den 27 april.
Anmälan och ytterligare information om seminariet och årsmötet, kontakta:
Christer Hedberg, 070‐070‐373 26 65, christer@gullsby.com
Christer Söderberg, 070‐677 26 90, christer.soderberg@kraftkonsult.org
Den som önskar övernatta i samband med seminarium/årsmöte kan kontakta Kungskvarnen
tel 070‐6695560.
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