Dennis Adås från Dala Energiförening (tv), Mariell Mattison på Sero/Repap och Göran Bryntse Sero/Repap presenterade sina
alternativa handlingsplan på en presskonferens under tisdagen.
- Vi har också fått stöd av Länsstyrelsen i den här frågan säger Göran Bryntse på Sero/Repap.
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Enligt honom är även Länsstyrelsens också mycket högre än regeringens.

Kritiserar regeringen för låga miljömål
Publicerad: Falun 2010-08-11 05:50

Användningen av förnybara energikällor skulle kunna bli mycket högre i framtiden än vad regeringen planerat.
Det menar Sveriges energiföreningars riksorganisation, Sero som igår presenterade en alternativ
handlingsplan vid sidan om regeringens.
Bland annat kritiseras regeringen för att ha satt alldeles för låga miljömål.
- Regeringen har gjort det mycket enkelt för sig. Enligt våra beräkningar skulle de kunna sätta mycket högre mål, säger
Göran Bryntse som är projektledare för den Svenska delen av Repap.
De mål som regeringen satt upp i sin handlingsplan för förnybar energi är alldeles för lågt satta.
Det menar Göran Bryntse som på tisdagen presenterade den alternativa planen tillsammans med Mariell Mattison på
Repap och Dennis Adås från Dala energiförening.
Bland annat menar de att regeringen borde satsa mer på solenergi.
Enligt regeringens handlingsplan ska minst 50 procent av all energi i Sverige komma från förnybara källor år 2020.
Men Repap menar att det både är rationellt och fullt möjligt att nå ända upp till 73 procent.
- Vi får även stöd av Länsstyrelsen i den här frågan, säger Göran, som berättar att Länsstyrelsens beräkningar också
är mycket högre än regeringens.

Elförbrukningen
Planen presenteras som ett alternativ till den plan regeringen lagt fram.
Det är Sero (Sveriges energiföreningars riksorganisation) en underförening till Repap(Renewable energy policy
action paving the way towards 2020) som gjort handlingsplanen på uppdrag av EU-parlamentet.
Enligt Göran Bryntse är Repap/Seros förhoppning att EU-parlamentet ska konstatera att regeringens plan är
bristfällig och behöver göras om.
- Regeringen har gjort sina beräkningar utifrån att energiförbrukningen kommer gå upp i Sverige, men så är inte alls
fallet, berättar Göran Bryntse. Energiförbrukningen kommer sjunka.

Investering biogas
Att mindre el kommer gå åt i framtiden beror enligt Göran Bryntse på att det investeras allt mer i biogas och i framförallt
fjärrvärme. Att de olika handlingsplanerna kunnat bli så olika förklarar Göran med att regeringens ekonomer på
Näringsdepartementet har räknat utifrån prognoser. På Sero/Repap har man utgått från historia och fakta.
Men Andreas Vass, politiskt sakkunnig hos näringsministern tycker att regeringen har satt rimliga miljömål. Han
menar att Sverige redan ligger i framkant vad gäller förnybar energi jämfört med andra EU-länder.
- Under 2009 ökade vindkraften med 50 procent. Vår plan är både långsiktig och hållbar, säger han.
Både regeringens och Repaps handlingsplan är levande dokument som kan komma att förändras och förbättras
ända fram till år 2020.
Jämförelse Repap och regeringen
Total energianvändning:
År 2009: 389 terawattimmar

Repap 2020: 360 terawattimmar

Regeringen 2020: 440 terawattimmar

Repap 2020: 73 procent

Regeringen 2020: 50 procent

Total andel förnybart:
År 2009: 46 procent
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