3. Energi.
Staten/myndigheterna skall ha det överordnade ansvaret och säkra framtagandet av energi,
detta skall även inkludera ett säkrat elnät samt uppkopplingar gentemot utlandet. I
energipolitiken skall där läggas stor vikt på att naturen och miljö inte utsätts för
onödiga/onormala belastningar.
Konkurrensen i energinäringen skall stimulera till bästa möjliga resursanvändning och till
lägsta möjliga priser till förbrukaren. Vi vill samtidigt att den värdesäkring som uppkommer
genom naturresurserna kommer kollektivet till handa genom konsessionslagar och särskilda
skatt och avgiftsregler.
Framstegspartiet vill ha en nationell kontroll av energiresurserna, och säkra värdet på
detsamma, genom att återbörda merparten till det Svenska folket genom robusta koncessions
och skatteregler. Vi vill också att beskattningsrätterna med avgifter tillfaller kommunerna
(enligt norsk modell) där kraftbolagen har sin verksamhet samt att detta stimulerar
kommunerna i att starta egna energibolag alternativ anlita externa företag. Kommunerna
åläggs då endast att till staten betala avgifter och får själva använda intäkterna efter bästa
omdöme.
Detta inte bara stimulerar energiproduktionen utan också miljön då fokus på regional
produktion kommer att bli småskalig typ; vatten, vind och vågkraft.
Sverige producerar praktiskt taget all den energi som industrin och nationen behöver med
mycket begränsad miljöförstöring. Vår framtid står och faller med att samhället och industrin
även i framtiden producerar energi till låga kostnader.
Den elintensiva basindustrin skog, kemi, gruvor/stål svarar för stora delar av Sveriges
exportinkomster. Elpriset är avgörande för vår konkurrenskraft.
Framstegspartiets värnar om miljön genom att snarast avveckla anläggningar för elproduktion
med fossila bränslen. Sverige producerar i dagsläget all energi som industrin och nationen
behöver i framtiden och med viss begränsad miljöförstöring. Vår framtid står och faller med
att samhället och industrin även i framtiden producerar energi till låga kostnader.
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Framstegspartiet satsar på:
Att värna om miljön genom att snarast avveckla anläggningar för elproduktion med fossila
bränslen.


Att behålla kärnkraftverken så länge de är säkra och ekonomiskt lönsamma.



Att renovera och modifiera befintliga vattenkraftverk för att åstadkomma lång och
ekonomisk livslängd.



Att inleda projektering för en utbyggnad av fler vattenkraftverk med utvecklad modern
teknik.



Att producera el för export till områden som producerar el som är miljöförorenande.



Att genom omdisponering av elproduktion hjälper vi andra nationer och oss själva genom
minskad miljöpåverkan.



Att forskningen och arbetet med att återvinna energi ur tillverkningsprocesser och
värmeåtervinning inom boendesektorerna intensifieras.



Att utveckla avfallsförbränningsanläggningar ytterligare som knyts till befintliga
fjärrvärmesystem.



Att jordvärme, bergvärme och luftvärmepumpsystem uppmuntras tillsammans med
solvärmepaneler och eventuellt framtida effektiva solcellsystem.



Att inte använda argumentet ”bevara våra orörda älvar”.



Att fokusera forskningen på ny säker vattenkraft, solenergi, vind och vågteknik.



Vi skall maximalt utnyttja våra egna förutsättningar och naturtillgångar för energi innan vi
letar efter andras.
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