Energiproppen
Regeringen har nu lagt sin proposition om energin ”En
uthållig energiförsörjning” med 20 förslag till riksdagen samt därutöver också en elberedskapslag samt en
proposition om mätning mm på elmarknaden.
Den senare föreslår att en timredovisande el-mätare inte skall få kosta
kunden mer än 2 500 kronor inklusive installationskostnaderna.
Propositionerna innehåller inga förslag avseende skatter och avgifter. Energiminister Sundström hänvisade till den
kommande budgetpropositionen samt till en
separat proposition nästkommande vår.
Man skriver dock att beskattningsreglerna
bör ge drivkrafter för hushållning och konvertering till förnybara energislag samtidigt
som den inte skall påverka industrins konAnders Sundström argumenkurrenskraft internationellt. El-produktion med förnybara energislag skall
terade för sin proposition.
också främjas skattemässigt.
Avseende naturgasen skriver man att dess miljöfördelar jämfört med olja och kol skall beaktas.
Politiska mål:
• att på kort och lång sikt att
trygga tillgången på el och annan
energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor.
• skapa villkor för en effektiv
energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning
med låg påverkan på hälsa, miljö och klimat
• underlätta omställningen till
ett ekologiskt uthålligt samhälle
• bidra till att stabila förutsättningar skapas för ett konkurrenskraftigt näringsliv och till en
förnyelse och utveckling av den
svenska industrin
• bidra till ett breddat energi,
miljö- och klimatsamarbete i
Östersjöregionen.
• trygga landets energiförsörjning genom ett energisystem
som grundas på varaktiga, helst
inhemska och förnybara energikällor samt en effektiv energianvändning.
Därtill några villkor
– Kärnkraften skall ersättas med
effektivisering av el-användning20

en, konvertering till förnybara
energislag samt miljömässigt acceptabel el-produktionsteknik.
– Det befintliga naturgasnätet
bör utnyttjas.
– Nationalälvarna och de övriga älvsträckorna som riksdagen
undantagit från utbyggnad skall
även fortsättningsvis skyddas.
– En säker tillgång på el till ett
rimligt pris för den svenska industrin.
–El-användningen för industrins produktion skall ges möjlighet att öka under det närmaste decenniet
Slutdatum ej satt
I överenskommelsen skriver partierna att omställningen av energisystemet skall påbörjas snarast,
men också att något årtal då den
sista reaktorn skall tas ur drift ”ej
bör fastställas”.
Regeringen föreslår inte heller
riksdagen i denna proposition att
fatta beslut om en avställning.
Ett förslag till lag om avställning
av den första reaktorn skall föreläggas riksdagen under 1997, i så

god tid att den kan träda i kraft
den 1 januari 1988.
Ett villkor är att bortfallet av
el-produktion kan kompenseras
genom ny el-produktion eller effektivisering.
Man är noga med att framhålla att Vattenfall aktivt skall medverka i omställningen av energisystemet. Också i att avstängningen av Barsebäck 1 kan ske
senast 1 juli 1998 och reaktor 2
senast 1 juli 2001.
Delegation för
Sydsverige
En särskild delegation tillsätts för
att utveckla el- och värmeförsörjningen i Sydsverige. Den får disponera 400 miljoner kronor.
Delegationen skall ges vida
möjligheter att initiera åtgärder
som stärker regionens el- och
värmeförsörjning. Delegationen
skall snabbt kunna bidra med
planerings- och projekteringsstöd.
Effektivare energianvändning
och en ökad användning av förnybara energislag framhålls som
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angeläget liksom ett bättre utnyttjande av det befintliga naturgasnätet.
Beslut om fortsatt
avveckling
Före nästa mandatperiods utgång skall beslut om den fortsatta
avvecklingen tas.
Ett långsiktigt omställningsprogram inrättas nu för utveckling av ett ekologiskt uthålligt energisystem.
Genom avstängningen av de
två första reaktorerna och genom
programmet skapas förutsättningar för att nya konkurrenskraftiga elproduktionsalternativ
successivt skall kunna föras in.
Efter avställningen av Barsebäcksverket skall en utvärdering
göras vilken skall ligga som underlag för den fortsatta omställningen.
Före nästkommande mandatperiods utgång skall beslut fattas
om den fortsatta avställningen av
kärnkraftreaktorer skall genomföras.
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