SERO
FÖRENINGEN FÖR FÖRNYBAR ENERGI OCH ENERGIEFFEKTIVISERING

Yttrande om Energimarkandsinspektionens rapport angående EUs förslag, "Ren energi
inom EU, 12020/00602/E.
Härmed översänder vi SEROs remissvar på rubricerade utredning.
1) Undanta elproduktion < 10 MW från aktuellt förslag.
SERO finner ingen anledning att EU ska ha gemensamma regler for småskalig elproduktion,
< 10 MW, enligt EUs definition. Vårt huvudkrav är således att de regler som föreslås i denna
utredning inte ska gälla för småskalig elproduktion. Sådan ska hanteras av respektive EUnation. Noteras kan att vid ett webinar om energikooperativ nyligen sa samtliga
närvarande politiker, Lorentz Tovatt (mp), Patrik Stenström (s) och Rickard Nordin(c), att de
inte kunde göra sa mycket på grund av EUs regler, trots att de alla var mycket positiva till
energikooperativ. I botten ligger de förkastllga State Aid Guidelines, skapade i de lobbande
storföretagens intresse, men förödande för medborgarinitiativ. Det är angeläget att dessa
guidelines förändras i grunden och framför allt att, i detta sammanhang, småskalig
elproduktion < 10 MW undantas från dylika nyliberala ideer om att staten inte ska lägga sig i
energipolitiken. Vi har sett under dessa tider av coronaproblem att marknaden är helt
oduglig på att lösa stora problem.
2) Ingen skatt på el producerad och konsumerad av energikooperativet
Utredningen föreslår att energikooperativ, i utredningen kallade
medborgarenergigemenskaper (onödigt krångligt ord), ska betala skatt för all el, även den
som kooperativet självt konsumerar. Det är oacceptabelt, lika vansinnigt som att de ska
betala skatt för de grönsaker som de själv producerar och sedan äter upp. Vi motsätter oss
bestämt detta förslag, som riskerar att slå undan förutsättnlngarna för energikooperativ.
Energikooperativ bör ha liknande regler som villaägare, bland annat av rättviseskäl.
3) Energikooperativ ska kunna äga och driva elnät
Utredningen föreslår förbud mot att energikooperativ ska få äga och/eller driva elnät. Det är
fel, och sannolikt ett resultat av storföretagens lobbyism. Forskare vid Lawrence Berkeley
National Laboratory utanför San Fransisco studerar bland annat s k nanonät som möjliggör för
bostadsrättförenlngar att bli helt självförsöriande på el. Detta ska givetvis vara tlllåtet. Att alltid
vara beroende av det offentliga elnätet kan visa sig vara förödande vid ett krigstillstånd eller
ett större strömavbrott. Och varför ska energikooperativ behöva betala skvhöga nätavglfter
om de kan välja billigare lösningar?

Sammanfattning
Det är hög tid att EU börjat tillämpa den s k subsidaritetsprincipen som de själva hyllar och som
står inskriven i dess grundregler, dvs att lokala lösningar prioriteras. Det är inte minst en
säkerhetsfråga i dessa orostider. Sverige är idag ett av de fyra sämsta länderna i EU när det gäller
förutsättningarna för energikooperativ, enligt en aktuell rapport från Europauniversitetet av Claire
Gauthier m fl. Rapporten finns på SEROs hemsida, se www.sero.se .
Det är mycket angeläget att förbättra villkoren för energikooperativen i Sverige. Utredningen bidrar
tyvärr bara marginellt till detta.
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