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Bäste Maud Olofsson, 

Det är dags för Sverige att anta en 100 procent förnybar position  

Då EU-kommissionen i oktober presenterar en eller flera alternativa visioner för hur 
energisystemet ska se ut 2050, är det viktigt att Sverige antar en stark position för 
förnybar energi. Då den slutliga visionen kommer att fungera som referenspunkt för alla 
framtida energipolitiska beslut är det helt nödvändigt att ett av de alternativ 
kommissionen presenterar är 100 procent förnybart. Alla andra alternativ till visioner 
ger industrin incitament att kräva subventioner för fossilkraft, kärnkraft och CCS. Det 
skulle innebära mindre fokus på de lösningar vi verkligen behöver för att lyckas 
förhindra katastrofala klimatförändringar – förnybar energi och energieffektiviseringar. 
Sverige har alla möjligheter att verka för en starkare utveckling av förnybart i Europa och 
vi har allt att vinna på att vara progressiva och visionära inom det här området.  

Regeringen genomförde 2008 en SOU om en handlingsplan för energieffektiviseringar 
och under det svenska ordförandeskapet presenterades ”A European Eco-efficient 
Economy” som visar hur den svenska ekonomin kan stärkas samtidigt som vi 
implementerar de lösningar som krävs för att bromsa de globala klimatförändringarna. 
Stärkta visioner och planeringsmål är vad som nu behövs för att genomföra den politik 
regeringen tidigare tagit initiativ till. Sverige bör anta en stark position för 100 procent 
förnybar energi både i EU och på hemmaplan, så att regeringen kan visa att man menar 
allvar med den politik man initierat och att man vill ta ansvar för Sveriges framtid.  

I Danmark har en expertkommission redan tagit fram ett scenario för ett energisystem 
utan vare sig kolkraft eller kärnkraft 2050. Sverige borde se chansen i att ena sig med de 
andra visionära länderna i EU som driver på för utvecklingen av framtidens 
energisystem. Genom att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en färdplan för 
hur vi i Sverige skulle kunna få en energiproduktion baserad på 100 procent förnybar 
energi, får övriga länder i EU men också svenska företag de politiska signaler som behövs 
för driva på utvecklingen i rätt riktning. Det finns heller ingen anledning och inget försvar 
för att låta bli att undersöka möjligheten för ett 100 procent förnybart energisystem 
såvida det inte handlar om att man vill låta kärnkraftslobbyn behålla argumentet att det 
är omöjligt att ställa om. Bäst vore det naturligtvis att komma till förhandlingsbordet 
under det informella energiministerrådsmötet 3 maj med ett sådant beslut i bakfickan 
och redan under energiministerrådsmötet 28 februari tar upp behovet om ett ökat fokus 
på förnybar energi. För att kunna driva på övriga medlemsländer för en vision om 100 
procent förnybar energi i EU till 2050, räcker det inte med formuleringar som 
”koldioxidneutralt” eller ”klimatneutralt” eftersom det egentligen innebär kärnkraft och 
kolkraft med CCS.  
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Greenpeace har tillsammans med EREC och Eufores initierat ett upprop för en 100 
procent förnybar energivision i EU som över 200 betydande företag runt om i Europa 
redan ställt sig bakom. IKEA gick nyligen ut med ambitionen att bli 100 procent förnybar 
energi i Sverige och fler företag lär det bli. Det är dags att svenska politiker öppnar 
ögonen för den utveckling svenska företag och övriga delar av Europa redan gått in i. 
http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Hundratals-foretag-
vill-ha-ett-100-procent-fornybart-Europa/ Omställningen vi står inför är inte bara en 
nödvändighet och ett faktum utan den medför enorma möjligheter för Sverige och 
svenska företag. Marknaden behöver en stark indikation om vilken riktning vi är på väg i 
så att det skapas en trygghet för investerare och så att svenska företag får en 
hemmamarknad. Det är också inom den gröna energisektorn som nya de 
arbetstillfällena nu skapas runt om i Europa. Att hålla fast vid gamla, farliga och dyra 
teknologier som kärnkraft medför endast att Sverige hamnar på efterkälken i 
utvecklingen och möjligheter går förlorade. 

Flaskhalsen för att omställningen av energisystemet är utvecklingen av de Europeiska 
kraftnäten och därför behövs det omgående infrastruktursatsningar på nya smart 
kraftnät.  Annars riskerar vi att skapa ett tak för hur mycket förnybar energi vi har 
möjlighet att installera. Det kommer också att uppstå stora kostnader om vi inte 
avvecklar inflexibla energitekniker som kärnkraft och kolkraft i tid, eftersom de inte kan 
samexistera med den förnybara energin på ett kraftnät där den förnybara energin har 
företräde. I den bifogade rapporten ”Battle of the Grids” visar vi hur Europa kan få 68 
procent förnybar energi 2030. Europa behöver en koordinerad samsyn när det gäller det 
framtida kraftnäten för en optimal integrering av all den nya förnybara energin som nu 
är på väg ut på den europeiska marknaden. Det här är ett område där Sverige bör och 
kan vara drivande i EU, sätta igång arbetet på hemmaplan och fullfölja den politik man 
initierat.  

Det är många som nu sätter sin tilltro till att Sverige verkligen ska bli det framtidsland 
där ny teknologi och innovationer skapas, där det finns en grön industri, där man har 
fokus på framtiden och verkar för att hindra de globala klimatförändringarna. Låt Sverige 
bli ett visionärt land! 

 

Med vänlig hälsning, 

                    

 

Isadora Wronski     Patrik Eriksson 

Greenpeace energikampanj    kampanjchef Greenpeace 
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