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Sero lämnar en alternativ handlingsplan för förnybar energi till EU
En parallell handlingsplan har tagits fram av SERO inom ramen för EU-projektet REPAP,
Renewable Energy Policy Action Paving the way to 2020) som visar att det är både
rationellt och möjligt att nå upp till 73% förnybar energi i Sverige år 2020. Regeringens
handlingsplan når inte upp till mer än 50. Sveriges regering tror dessutom att
energianvändningen kommer att öka till år 2020, vilket absolut inte stämmer med den
trend som vi har sett under hela 2000-talet, säger Göran Bryntse som är projektledare
inom den svenska delen av REPAP.
REPAPs handlingsplan visar att bioenergi kommer att stå för den största andelen med
44% av den totala energianvändningen, vattenkraften 20, vindkraft 6, solenergi 2 och
geoenergi m m 1 %.
I handlingsplanen, som kan laddas ner från www.sero-repap.se, kan man läsa om
lämpliga styrmedel för att nå målen. Stödsystemen måste förbättras så att tillräckligt
kraftiga incitament föreligger för investeringar i solenergi, vågkraft, småskalig vattenkraft
och vindenergi till havs och så att tillräcklig ersättning erhålles för landbaserad vindkraft.
Biobränsle bör få skattereduktion så dessa alternativ blir billigare än fossilt bränsle. Den
elintensiva industrin bör beläggas med trappstegsavgifter – som i sin förlängning innebär
att industrierna får större möjligheter att energieffektivisera sin produktion utan ökade
kostnader.
- Vi i Sverige har stora möjligheter att hålla en hög nivå när det gäller förnybar energi, men
vi är dåliga på att bidra ekonomiskt till småskaliga producenter av förnybar energi, berättar
Bryntse, vi är faktiskt näst sämst i hela Europa på det. Därför måste vi se till att dessa
producenter prioriteras billigare tillgång till elnätet i framtiden.
- Vi arbetar hårt för att få Sveriges regering att höja sina mål, både genom
informationsmöten med regerings- och riksdagsmän, men även med direktkontakt med
Näringsdepartementet och Energimyndigheten, säger Göran Bryntse. Både REPAPs och
regeringens handlingsplan är levande dokument och fram till år 2020 kan de komma att
förändras och förbättras avsevärt.
Utförligare information, ges i samband med en presskonferens kl. 14, tisdag den 10
augusti på Studiefrämjandet i Falun, Magasinsgatan 26 Det går också att kontakta undertecknad:
Göran Bryntse, Tekn Dr, 023-301 61, 070/6217196
goran.bryntse@falubo.se
www.sero-repap.se
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Vad är SERO?
SERO är en ideell, politiskt och religiöst oberoende, rikstäckande förening som
har närmare 3 500 medlemmar. SERO arbetar för att främja energieffektivisering, förnybar energi i alla former samt för ett fossilfritt, hållbart
samhälle. SERO är registrerad som NGO, Non Govermental Organization, hos
FN och är medlem i EREF, European Renewable Energies Federation där
systerföreningar från 14 EU- länder ingår. SERO har även registrerat varumärket
®,
SERO-el för den rena, utsläppsfria el som produceras i medlemmarnas vindoch småskaliga vattenkraftverk

