SVEBIO NYTT
EU:s miljöministrar har antagit ett
nytt miljöhandlingsprogram
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U:s miljöministerråd har enhälligt antagit ett nytt miljöhand
lingsprogram, som är det sjätte i ordningen.
- Programmet är skarpt, tydligt och uppföljningsbart. Det kommer att innebära en radikal förändring för Europas medborgare, säger miljöminister Kjell Larsson.
Kommissionens förslag till program har skärpts betydligt av rådet,
i samarbete med europaparlamentet.
Programmet innebär bland annat:
- Ett långsiktigt klimatmål att stabilisera mängden växthusgaser till
550 ppm.
- År 2010 ska 12 procent av den totala energianvändningen bestå
av förnybar energi.
- Åtgärder presenteras inom en rad politikområden med bäring på
EU:s
åtaganden att minska utsläppen av växthusgaser.
- Mängden producerat avfall måste minska samtidigt som återvinning och återanvändning prioriteras.
- Subventioner till fossila bränslen ska avskaffas.
Det globala ansvaret poängteras genom att miljöhänsyn ska integreras i samtliga unionens externa relationer. De globala miljöinstitutionerna ska stärkas och de finansiella resurserna öka. Relationen
mellan handel och miljö ska tydliggöras genom att alla handelsavtal
ska analyseras utifrån hållbar utveckling.
- EU:s nya miljöhandlingsprogram betyder i sin helhet att de negativa miljötrenderna ska var brutna om 10 år. Utvecklingen ska ha
vänt, säger miljöminister Kjell Larsson
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ydgas, ett företag i Sydkraft
koncernen, kommer efter regeringsbeslut att ytterligare expandera det svenska naturgasnätet. Regeringsbeslutet som innebär att koncession ges, betyder
att de investeringsbeslut som tidigare tagits av Sydgas får regeringens godkännande. Sydgas
kommer att investera 300 miljoner kronor.
Det svenska naturgasnätet
kommer efter regeringsbeslut att
expandera in på nya geografiska
områden. Sydgas kommer därmed vara det företag som fortsätter marknadsutvecklingen till
den västra delen av Småland där
det i ett första steg är småföretagarbygden i Gislaved och Gnosjö
kommuner som får tillgång till
naturgas.
Det skriver Sydkraft i ett pressmeddelande.
Sydgas uppskattar marknadspotentialen i de båda kommunerna till 0,5 TWh.

Vad du alltid
har velat veta
om energi
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yska regeringen och landets kraftbolag är nu överens om en lag
som skall reglera hur kärnkraftreaktorer skall avvecklas under
de närmaste 20 åren.
Gerhard Schröder har föreslagit kraftbolagen att uppgörelsen
undertecknas under försommaren. Därefter kommer förbundsdagen
att rösta om förslaget.
I uppgörelsen ingår att parterna har bestämt den återstående produktionsmängden för de 19 reaktorerna. Det görs med utgångspunkten att de har maximal livstid på 32 år. Produktionsmängderna skall
kunna bytas mellan reaktorerna så att de mest moderna och säkra
reaktorerna skall kunna vara i drift längre.
I uppgörelsen garanterar regeringen att kraftbolagen får fortsätta
driften. ”ostört” under tidsperioden och att lagringen av avfallet är
tryggad.
Kärnkraften svarar för 30 procent av landets elbehov. Rezzo
Schlauch, miljöpartiets gruppledare, tror att klarheten om avvecklingstakten kommer att sätta fart på utvecklingen av nya teknologier.
Håller man tidsplanen kommer den nya lagen att träda i kraft nästa
år

et mesta inom energiorå
det finns nu samlat i den
tionde utgåvan av den årliga energiöversikten (Annual Energy
Review 2000) som just offentliggjorts. I rapporten presenteras
aktuella energipolitiska frågor,
både i EU och i resten av världen.
I detta års utgåva har särskild vikt
lagts vid energipolitiken i de länder
som ansökt om medlemskap i EU.
Publikationen innehåller även
en CD-ROM med aktuell statistik om produktions- och konsumtionsmönster. Publikationen
ska fungera som underlag för
viktiga politiska beslut om framtidens energiförsörjning och den
utgör ett viktigt komplement till
kommissionens grönbok ”Mot
en europeisk strategi för trygg
energiförsörjning” från november 2000. För beställning av
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”Havsbaserad
vindkraft kan
ge 10 TWh”

E

nergimyndigheten föreslår
att planeringsmålet för en
omfattande svensk vindkraftsutbyggnad ska vara 10 TWh el årligen om 10-15 år. Om målet ska
nås förutsätter det utbyggnad till
havs, främst i Östersjön. Det
framgår av den rapport ”Vindkraften i Sverige”, som på onsdagen överlämnades till regeringen.
- En omfattande utbyggnad av
havsbaserad vindkraft bör betraktas som en nationell angelägenhet. Den teoretiska utbyggnadspotentialen för svensk vindkraft överstiger det nu föreslagna
planeringsmålet många gånger.
Med beaktande av att en storskalig utbyggnad inte är helt okomplicerad är 10 TWh ett realistiskt
mål, säger generaldirektör Thomas Korsfeldt i en kommentar.
Energimyndigheten anser att
utbyggnaden skall ske i södra
Sverige och till havs.

Kraftbolagen
funderar på att
bygga ny kraft

H

ögre elpriser och stigande
efterfrågan på el har fått
kraftbolagen att börja fundera på
att bygga nya kraftverk.
Lars Frithiof, VD på Sydkraft,
menar att Norden är på väg mot
ett underskott av el inom 4-5 år.
Sydkraft har därför börjat planera för ett nytt verk. Det kommer
troligen att bli naturgasbaserat
och handla om en investering i
miljardklassen.
Birka Energi håller också på att
utreda möjligheterna att öka produktionen.
”Annual Energy Review” ring
Bibliotekstjänst,
tel:046180345. Grönboken finns på
följande Internet-adress: http://
europa.eu.int/comm/
energy_transport/sv/
lpi_lv_sv1.html

