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Motionens innehåll
Motionen lyfter att de regelverk som finns idag, kopplat till hur el och elenergi
får produceras, kan försvåra alternativa sätt att producera el. Som ett exempel
lyfts krav om miljötillstånd när man vill anlägga en biogasanläggning. Ett
annat exempel, begränsningar i möjligheten att sälja egen el till slutkund detta i
en tid då allt fler intresserar sig för att göra investeringar för att kunna
producera miljövänlig och förnyelsebar el och elenergi. Motionärerna vill
därför att LRF aktivt ska jobba för att öka möjligheten för, och lönsamheten i
egen el- och energiproduktion och att motionen sänds till riksförbundsstämma.
Styrelsens ställningstagande och förslag
LRF jobbar aktivt med frågor om regelförenkling för energiproduktion. Bl.a.
genom att svara på remisser och också genom medlemskap hos olika
branschföreningar där dom har specialkompetens. Det antagna dokumentet
“färdplan för fossilfri konkurrenskraft“ beskriver olika delar av fossilfri
produktion och hur detta kan öka genom regelförenklingar. LRF kommer att
jobba med genomförande av denna under 2021 och vidare efter det. Inom
biogassektorn har den stora utmaningen varit att få till ekonomin för att bygga
nya anläggningar. LRF deltog i arbetet med biogasmarknadsutredningen och
dess förslag kommer upp på bordet under 2021 för att beslut om att kunna
implementeras 2022 .
Egen elproduktion med solceller är relativt gynnsamt för en lantbruksföretag
som gör av med en stor del av elströmmen själv. Man är befriad från energiskatt på den egenanvända elen där dessutom gränsen ska höjas 2021 från 255
KW till 500 KW. Utöver detta kommer det att utgå ett investeringsstöd på 10%
från 2021 för företag och för privatpersoner införs en typ av rotavdrag. En del
anläggningar kan få en pay off-tid på 8 till 10 år då anläggningarna har en bra
mycket längre livslängd anser regionstyrelsen att det ändå är relativt lönsamt
att producera egen el.
Att i Sörmland kunna bygga nya turbiner för att producera el av vattenkraft ser
Regionstyrelsen nästan som en omöjlighet då dom flesta lägena redan är
utnyttjade. Den befintliga vattenkraften har de senaste åren hotats av
nedstängning och utrivning då förordar regionstyrelsen att LRF bör lägga all
kraft för att rädda dem kvar först. All småskalig vattenkraft ska få ansöka om
miljötillstånd dom kommande decennierna så det kommer bli ett omfattande
jobb för förtroendevalda och tjänstemän att hjälpa medlemmar med detta. Det
finns också ett regeringsuppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin att bidra
till att förenkla och effektivisera för verksamhetsutövare inom
livsmedelskedjan. Att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig
verksamhet, vilket vi bevakar och ser fram emot med tillförsikt.
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Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

motionen därmed anses vara besvarad.

