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Rekordmånga deltagare
på Energitinget i
Eskilstuna
För 6:e året i rad hölls Energitinget i Eskilstuna
den 9 och 10 mars. Nytt rekord sattes i antalet deltagare med cirka 1300 anmälda personer. Arrangemanget fungerar som den största mötesplatsen för energiaktörer i Sverige.
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om vanligt var det en stor
bredd och spridning på
innehållet i programmet
med upp till tio parallella sessioner. För första gången hittills

fanns en särskild session om
kärnkraftsavvecklingen. Andra
sessioner behandlade till exempel
marknadsbaserade styrmedel,
nätnyttomodellen och genusper-

spektivet.
I sitt inledningsanförande
tryckte Thomas Korsfeldt, generaldirektör för Energimyndigheten som nyligen fått sitt förordnande förlängt, på klimatfrågan
som den största utmaningen
framöver inom energiområdet.
Han såg också 2004 som ett
ödesår för energiforskningen i
och med att riktlinjerna för energiforskningen ska förnyas under året.
– Medellivslängden för en statlig
myndighet inom energiområdet
är 7 år och följdriktligen finns
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det ett förslag om att dela upp
Energimyndigheten så att nätfrågorna lägg i en separat myndighet, förklarade Thomas Korsfeldt.
Vändpunkt 1997
Nästa öppningstalare Jonny
Lundgren, ordförande i kommunfullmäktige i Eskilstuna såg
med optimism på framtiden. En
vändpunkt för Eskilstunas utveckling inträffade 1997. Sedan
dess har antalet invånare ökat
med 4000 personer och 2004
räknar man med att passera
forts. på sid 43.
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Bränslehamn med kapacitet

0173-201 55
www.hargshamn.se

MM EnviLoop AB är ett konsult- och serviceföretag inom miljöoch energiområdet. Miljömätarna i Linköping AB är ett av
Sveriges ackrediterade miljölaboratorium med kompetens att
mäta i stort sett alla förekommande emissioner.
Kontakta oss när det gäller förbränning och rökgasberäkningar!

Ni träffar oss och FlueGas på Bioenergy 2004

www.enviloop.se
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Fortsättning från sidan 41
91 000 invånare.
– Vändpunkten följde av tre huvudorsaker; Svealandsbanans
öppnande, utvecklingen av E20
och utvecklingen av Mälardalens
högskola mitt i centrum, förklarade Jonny Lundgren.
EU:s agenda
Rolf Annerberg, chef för miljökommissioner Margot Wallströms kansli, berättade om de
frågor som står på EU:s agenda
inom energi och miljöområdet.
Han inledde med att förklara
skillnaden mellan hur dessa områden hanteras där energifrågan
är ett i grunden nationellt politikområdet med stora skillnader
inom EU. Miljöfrågan är annorlunda där 60-70 procent av miljöpolitiken kommer ifrån EU.
– De två viktigaste frågorna
inom energiområdet är miljö och
försörjningstryggheten, menade
Rolf Annerberg.
Handel med
utsläppsrätter
Kommissionen jobbar med det
europeiska programmet för klimatförändringar. De förslag som
tagits fram gäller handel med
utsläppsrätter och lagstiftning
som ska gynna biobränsle och el
för förnybara energikällor. Det
råder stor skillnad på hur EU:s

medlemmar ligger till i förhållande till de krav på minskade koldioxid som de har. Spanien och
Irland ligger dåligt till medan
Storbritannien, Tyskland och
Sverige ligger bra till.
Handel med utsläppsrätter ska
starta den 1 januari 2005. Fördelning av utsläppsrätter sker genom gratis tilldelning. Denna
tilldelning väntas bli klar i april
och ska sedan skickas till kommissionen som ska granska uppgifterna under tre månader för
att kontrollera att inte viss industri gynnas otillbörligt.
Politisk debatt
I den följande politiska debatten
på temat om hållbara energisystem går att förena med effektiva
energimarknader ansåg Maria
Larsson (kd) att Sverige inte alltid måste gå före och göra alla
misstag.
Mikael Norman, vd för Vargöns Bruk konstaterade att en
konsekvens av den avreglerade
elmarknaden är att prisbilden utvecklats ogynnsamt för den elintensiva basindustrin. Produktionskapaciteten inom elproduktionen har dragits ner med 15
procent vilket bidragit till högre
elpris. Idag tecknas heller inga
långsiktiga avtal med låga elpriser för basindustrin.

Rolf Annerberg, chef för
Miljökommissionär Margot
Wallströms kansli
Nils-Göran Holmqvist,
riksdagsledamot (s)

Mikael Norman menar att det
är en nackdel för Sverige att vi
går före med avreglering och miljöfrågor. I värsta fall leder detta
till att nyinvesteringar styrs till
andra delar av Europa eller världen där tillgången till billigare el
är större och miljökraven inte
lika högt ställda.
Maria Larsson menade att det
behövs en annan energibeskattning i Sverige som inte gör att
industrin flyttar och som tar tillvara möjligheterna med kraftvärmen
Maria Larsson framförde också en åsikt att många sakfrågor
som till exempel energifrågan
borde flyttas från EU-nämnden
till respektive utskott. Idag ska
samma personer behandla alla
EU-frågor och risken är att de
blir styvmoderligt behandlade.
Förutsättningar för
kommunikation
Krister Henriksson och Susanne
Reuter hade fått uppgift att förklara ”hur kontaktskapande är en
förutsättning för en framgångsrik kommunikation”.
De började med att framföra
en scen ur ”Vem är rädd för Virginia Wolf” som visade två personer som hade en bra kontakt
men en dålig kommunikation.
Föreställningen har gått på Dra-

Maria Larsson,
riksdagsledamot
och förste vice
partiordförande (kd)
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Jan Magnusson,
generaldirektör,
Svenska Kraftnät

maten och var på väg ut på turné i landet.
Krister Henriksson är inte bara
skådespelare, han har även en
professur vid teaterhögskolan
och undervisar i kontakt. Han
gav publiken några tänkvärda
idéer när han vände på begreppen.
– Den som säger jag fick ingen
kontakt efter ett möte borde kanske istället säga jag gav ingen
kontakt, sa Krister Henriksson.
Han berättade att han för att
fatta mod innan han går in på
scen brukar tänka på en text ut
Matteusevangeliet: ”Den som
ger upp sitt liv han ska vinna
det”.
Tumregler för
kontakt
Slutligen gav han fyra tumregler
för mentala inställningar eller
grundelement för god kontakt.
1. Var nära dig själv
2. Tystnad, säg ingenting, stå
bara där
3. Lust och tillit - tänk på något
du tycker om ifall du ska prata
om något tråkigt och berätta på
ett nytt sätt varje gång.
4. Riktning och fokus - det är
den andre som ska bli sedd, bli
stor.
Text och foto: Anders Haaker

Mikael Norrman, VD
Vargön Alloys AB
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