Välkommen till 100% förnybart!
Medlemskap
100% förnybart är en oberoende, ideell förening vars verksamhet
uteslutande finansieras via medlemskap. Medlemskapet är öppet för alla
organisationer och företag som vill ställa sig bakom vår avsiktsförklaring.
Som medlem får du tillgång till ett brett nätverk av de främsta experterna
inom förnybar energi, synlighet i våra kommunikationskanaler samt
delaktighet i en etablerad och uppskattad organisation som aktivt
debatterar och opinionsbildar för att påverka och inspirera beslutsfattare. Våra stadgar finns att läsa här.
En mer ambitiös och förnybar väg framåt
Sverige har genom energiöverenskommelsen mellan fem partier från
2016 ett mål om 100% förnybar elförsörjning till år 2040. Det är bra,
men det är långt ifrån tillräckligt. Sverige har unikt goda möjligheter att
ställa om hela sitt energisystem inklusive transporter och industrin. Det
både kan och bör göras i en raskare takt än till 2040. Vi har även ett mål
om 50% effektivare energianvändning till år 2030. Ett mål som kan låta
tufft, men som enligt Energimyndighetens scenarier uppnås utan ytterligare styrmedel vid en hög genomsnittlig BNP-tillväxt. Målet behöver
vara mer ambitiöst och åtföljas av styrmedel.
Sverige har även ett övergripande klimatmål om att nå nettonollutsläpp
till 2045, genom den breda klimatöverenskommelse som slöts mellan
sju av åtta riksdagspartier under 2017. Överenskommelsen innehåller
även en klimatlag och flera etappmål på väg till 2045. En nödvändig och
snabb utsläppsminskning som saknar motstycke i svensk klimatpolitisk
historia måste ske med start omgående om vi ska klara målet till 2045.
För att nå etappmålen till 2030 behöver omställningstakten skruvas upp
flera gånger om.
Klimatet kan inte vänta och det finns stora fördelar för Sverige att ha en
snabb takt i moderniseringen och utbyggnaden till ett hållbart, förnybart
och framtidsinriktat energisystem. Nyckeln är energieffektivisering, ökad
flexibilitet och förnybar energi. Omställningen behöver ske globalt.
Genom att gå före kan Sverige visa att det går att kombinera ett välfärdssamhälle med ett hållbart energisystem. Samtidigt kan vi öka vår
konkurrenskraft och främja export då nya systemlösningar kommer se
till att vår industri och kompetens ligger i framkant i utvecklingen.

100% förnybart verkar för:
• Ett 100% förnybart energisystem till år 2030.
• En ambitiös klimatpolitik. Alla partier ska säkra att de har en klimatpolitik som leder till att uppnå målen i den breda klimatpolitiska
överenskommelsen från 2017.
• En snabb utfasning av fossil energi. Mer än två tredjedelar av
Sveriges klimatpåverkan kommer från fossil energi. Fortsatt
förbränning av fossila bränslen är oförenlig med klimatmålen.
• Mer energieffektivisering. Det är den resurs- och klimatsmarta devis
som ska underbygga både EU:s och Sveriges energipolitik. Här
behövs flera åtgärder såsom skarpare mål och styrmedel.
• Ökad flexibilitet i energisystemet. En ökad förmåga att på olika sätt
flytta produktion och efterfrågan i tid och rum och mellan olika
energislag är en nyckel till ett förnybart och hållbart energisystem.
• En konkretisering av energipolitiken. För att inte missa klimat- och
förnybarhetsmål bör regeringen lägga grunden för en
energifärdplan. Viktiga delar är styrmedel som stöttar industrins,
transportsektorns och jordbrukets omställning mot förnybart.
• Mer effektivitet och långsiktighet. Exempel är att säkra långsiktiga
förutsättningar för biogas att ersätta fossil naturgas samt effektivare
tillståndsprocesser för förnybar energiproduktion.
• Förnybar energi som strategi. Att en förväntad ökad energianvändning genom elektrifieringen av industrin och transportsektorn
möjliggörs med förnybar energi, samt att moderniseringen mot ett
förnybart energisystem stärker svensk industris konkurrenskraft.
• Att stimulera samverkan och kunskapsutbyte mellan de stora
miljöorganisationerna samt näringslivet. EU:s mål för förnybart till
2030 är långt ifrån den utvecklingstakt som behövs för att ligga i
nivå med Parisavtalets ambition att begränsa klimatuppvärmningen
och det finns gott om aktörer i näringslivet som vill gå före.
100% förnybart påverkar genom:
•
•
•
•
•
•

Bilaterala möten med beslutsfattare
Opinionsbildning, bl.a. debattartiklar
Kunskapsdelning, t.ex. seminarier
Aktivitet i sociala medier
Remissvar och andra inlagor till regering och myndigheter
Nätverk, 100% förnybart har genom sina medlemmar ett brett
nätverk som bidrar med kunskap och insikter i de olika frågor vi
driver

Bli medlem i 100% förnybart
Vi behöver bli fler som driver på för ett modernt energisystem som
kan möta både klimatutmaningarna och näringslivets behov. Vill ni
vara med och ge oss ytterligare kraft?
Årligt pris för medlemskap:
•
•
•
•

50 000 kr: kommersiella bolag med en omsättning över 50 MSEK
25 000 kr: kommersiella bolag med en omsättning över 5 MSEK
10 000 kr: NGO samt bolag med en omsättning under 5 MSEK
1 000 kr: Enmansbolag

Kontakta oss på info@fornybart.org för att bli medlem eller om du har
frågor.

