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Knap 25% af vælgerne i Schweiz beslutter ”Energiewende” efter tysk forbillede.  
I november 2016 stemte et flertal af de afgivne stemmer i Schweiz imod en begrænsning af kernekraftværkernes 
driftstid til 45 år (se Kort Nyt 56). Siden har regeringen vedtaget en lov om omstilling af energiforsyningen efter tysk 
forbillede. Det største parti, SVP, og en stor del af det tredje største, FDP, var imod loven og tog initiativet til en 
folkeafstemning. Ifølge loven skal energiforbruget pr. person sænkes med 16% til 2020, og med 43% til 2035. 
Strømforbruget skal sænkes med 3% til 2020 og med 13% til 2035. De eksisterende 5 atomreaktorer må køre så 
længe de er sikre, men der vil ikke blive opført nye reaktorer. Elproduktionen fra fornybare energier (VE) skal øges til 
4,4 TWh i 2020 og til 11,4 TWh i 2035. I 2015 producerede VE ca. 2,8 TWh, som udgjorde 4,3% af den samlede 
produktion på knap 66 TWh. Eksport og import af strøm udgør ca. 43 TWh/år, hvor eksporten overvejende sker om 
sommeren og importen om vinteren. Avisen Neue Zürcher Zeitung mener, at energiloven ikke anviser nogen gangbar 
vej til at nå ”de vilkårligt definerede måltal”. 
https://www.nzz.ch/schweiz/abstimmung-vom-21-mai-das-energiegesetz-auf-einen-blick-ld.1288154  
http://lenews.ch/2017/05/21/result-of-swiss-vote-on-energy-on-21-may-2017/  
 

Tidligere tysk minister advarer Schweiz imod energiomstilling! 
Den tidligere tyske indenrigsminister Otto Schily (SPD) har skrevet et brev til et medlem af regeringen i Schweiz og 
advaret imod, at landet slår ind på samme vej som Tyskland. Brevet er skrevet den 12. maj og indledes således: Som 
De ved, anser jeg den såkaldte ”Energiewende” i Tyskland for en katastrofe, erhvervsmæssigt, finansielt, økologisk, 
socialt og klimamæssigt. Det vil være stærkt beklageligt, hvis Schweiz ville beslutte sig for en tilsvarende model.  
http://www.eike-klima-energie.eu/2017/05/20/appell-an-schweizer-ex-innenminister-schily-warnt-vor-energiewende/  
 

Ingen energiminister i Frankrig.  
I Frankrig er områderne miljø og energi nu under ”ministeriet for økologi og solidaritet.”, og ministeren er den grønne 
aktivist og tidligere TV-vært Nicolas Hulot. Den tidligere regering besluttede, at atomkraftens andel af elforsyningen 
skal reduceres fra 75% til 50%. Hulot har ikke altid været imod atomkraft, men skiftede mening efter Fukushima, 
hvilket vil bringe ham på bølgelængde med Angela Merkel. 
http://www.reuters.com/article/us-france-election-government-energy-idUSKCN18D1UB?il=0  
https://www.connexionfrance.com/Archive/Hulot-makes-u-turn-on-nuclear-power  
 

Hurtigt overblik over forskellige landes CO2-udslip og elpris (dag til dag).  
Siden www.electricitymap.org  viser status for elproduktion i forskellige lande: gCO2eq/kWh, andel fossil og i nogle 
tilfælde elpris (dag til dag).  
https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&page=map  
 

Solcellefirma konkurs. 
Det tyske firma Solar World var en gang Europas største indenfor udstyr til solenergi. Det undgik konkurs omkring 
2010, bl.a. takket være Qatar’s køb af en andel på 29%. Men Kina’s reducerede ambitioner på området solenergi har 
sendt en ny bølge af udstyr på markedet, hvilket blev for meget for firmaet, som sidst havde overskud i 2014.   
http://www.reuters.com/article/us-solarworld-bankruptcy-idUSKBN1862MN  
 

Regeringen begrænser udbygningen med solceller. 
Ejere af solcelleanlæg tapper færre kWh fra det fælles elnet, og bidrager derved mindre end andre forbrugere til de 
fælles udgifter og til elafgift til staten. Det ser nu ud til, at kapaciteten af solceller vil nå 1350 MW i 2020, og ikke som 
antaget i den politiske aftale 918 MW i 2020. Afgiftstabet for staten frem til 2030 vil derved vokse med 1,2 mia. kr. Det 
vil regeringen nu undgå ved at begrænse udbygningen. Der arbejdes på en løsning af den langsigtede udbygning. 
http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2017/maj-2017/regeringen-fremsaetter-lovforslag-om-solceller/  
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