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Hensyn til forsyningssikkerhed øger brug af fossile brændsler
Vindmøller må give plads til udvinding af brunkul. ”Et paradoks! Men det er sådan, det er! (But that is as
matters stand)” Sagt af en talsmand for RWE, det store tyske energiselskab, som har ryddet mindst en
vindmølle for at få fat i brunkul. Selskabet siger også, at i løbet af oktober kommer tre brunkulfyrede
kraftværker på hver 300 MW i drift igen. De har i nogen tid været på ”standby”, men er nu nødvendige for at
spare naturgas til elproduktion, når det ikke blæser. Også den danske regering har set sig nødsaget til igen
at fyre med fossile brændsler i tre kraftværksblokke.
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Germany-Is-Dismantling-A-Wind-Farm-To-Make-Way-For-A-CoalMine.html?mc_cid=09c1246381&mc_eid=b237bca19d
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regeringen-vil-udskyde-lukning-af-trekraftvaerker?publisherId=9426318&releaseId=13661090

Sverige ved et vendepunkt
Den nye svenske regering består af tre partier (Kristdemokraterne, Liberalerne og Moderaterne), plus et
magtfuldt støtteparti, Sverigesdemokraterne. Regeringens program har titlen: Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige, (Tidevandsaftalen: Aftale for Sverige). Vi har klippet i dokumentets 7 sider om klima
og energi:
 Genoprette et fungerende elsystem;
 Investeringer i kernekraft skal styrkes gennem særlige statslige tiltag som kreditgarantier på
400 milliarder SEK;
 Kernekraftværker skal garanteres ret til at producere elektricitet, så længe anlæggene er i god stand
og drives forsvarligt;
 Nutidens system med grønne kreditgarantier skal revideres, så kreditgarantierne også kan bruges til
nybygning af kernekraft.
 Der skal indføres nye regler, som forhindrer politikere i vilkårligt at lukke kernekraftværker;
 Der gennemføres en hurtig og fordomsfri undersøgelse af, hvad der kræves for at genstarte
Ringhals 1 og 2.
 Det energipolitiske mål ændres fra 100 procent ”vedvarende energi” til 100 procent ”fossilfri energi”;
 Teknikneutralitet genindføres, således at ingen bæredygtig energiform diskrimineres;
 Et tydeligt mål for forsyningssikkerhed i elforsyningen føjes til det energipolitiske mål, hvor
systemoperatøren (i dag Svenska Kraftnät) har ansvaret for opfyldelsen af målet;
 Relevante myndigheders planlægning ændres. Det skal blive tydeligt, at alle fossilfri energikilder,
inklusive kernekraften, er og forbliver en naturlig del af energisystemet;
 Energiforskningen skal omfatte alle fossilfri energikilder, hvor kernekraften har en naturlig plads.
 Der skal hurtigst muligt udarbejdes et sæt regler, som kan skabe forudsætninger for opførelse af
små modulære reaktorer (SMR) i Sverige.
 Der skal skabes bedre forudsætninger for kraftvarme og fjernvarme…….Læs videre!!!
https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/tidoavtalet-overenskommelse-for-sverige-slutlig.pdf

Tjekkiet ser SMR som potentiale for produktion af varme og hydrogen
Det sagde Tjekkiets minister for industri og handel, Jozef Sikela, på en konference i Prag. Han mener, at
pladser med kulfyrede kraftværker vil være velegnede til SMR pga. eksisterende infrastruktur.
https://www.nucnet.org/news/government-sees-potential-of-smrs-for-clean-hydrogen-and-heat-10-5-2022 (kræver abonnement)
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