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Vattenkraftbolaget Teknik AB ser ingen möjlighet att driva sin verksamhet vidare med det lagförslag
som ligger på bordet. Vårt företag är helt beroende av att det finns en marknad i Sverige för
småskalig vattenkraft. Vi är även ett mycket innovativt företag som har stora möjligheter att i
framtiden ta fram lösningar för 3.e världen. I Parisavtalet ska I-länder hjälpa U-länder att få fram bra
lösningar. Vi jobbar bla med att ta fram containerlösningar som innehåller en hel infrastruktur med
vattenrening och miljövänlig vattenkraft kombinerat med solenergi som kan fungera som en oas i
många områden där elnät saknas. Denna oas kan skapa grunden för skolor, sjukhus och inte minst
små verkstäder i 3.e världen. Genom att vi i Sverige tar fram tekniken kan exportinkomster förväntas
i form av utrustning för grön elproduktion.
För att företag skall överleva och utveckla dessa produkter krävs en hemmamarknad som även ger
mycket arbetstillfällen i glesbygd. Vattenkraftbolaget har idag lösningar för fiskvandring inom
storskalig vattenkraft. Dessa lösningar har en betydligt lägre kostnad och har visat sig överlägsen
andra lösningar inom fiskvandring. Lösningarna har tyvärr inte provats i Sverige. Nya företag och
teknik måste få utvecklas småskaligt och sedan tas in i det storskaliga. Liggande lagförslag ödelägger
möjligheten att skapa en ekologisk vattenkraft. Liggande lagförslag innebär en total nedläggning av
vår verksamhet och de produkter som är under utveckling. Om Sverige skall vara med och bidra till
en koldioxidfri värld där vi använder ekologisk vattenkraft, kan vi inte slå undan grunden för att skapa
denna. Gå gärna in på www.vattenkraftbolaget.com för att studera vad vi redan gör idag. På
ritbordet ligger framtidens lösningar som även bidrar till en levade glesbygd. Är du en av dem som vill
ha fram lösningarna så röstar vi NEJ till liggande förslag och gör rätt! Dagens utredning är ett förslag,
framtaget i syfte att riva ut småskalig vattenkraft. Detta strider mot direktivet till utredningen att ta
särskild hänsyn till småskalig vattenkraft.
Ett Ja till förslaget innebär små åtgärder inom det storskaliga där problemen finns. Förslaget innebär
att vi lägger ner den småskaliga vattenkraften med många konkurser. 10 000-tals sjöar och dammar
påverkas samtidigt som vi med dagens moderna skogsbruk, urdikningar, torka och hög
grundvattenförbrukning skapar uttorkning av små vattendrag. Förslaget innebär konkurser av små
företag samt närmast en konfiskering av egendom då kommuner får ta hand om och hantera
vattenreglering och byggnationer så som förslaget anger. Åtgärderna innebär en kraftig
miljöpåverkan som i många fall riskerar att försämra vår natur, våra fiskesjöar, våra badplatser och
alla fastigheter vid en sjö som har någon form av fördämning. Förslaget är ytterligare ett slag mot
landsbygden som får betala priset i form av förlorade arbetstillfällen, egendom samt högre elpris.
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