
U13- Bergen må satse på solenergi

Forslagsstiller: Eira Garrido

Solen er den største energiprodusenten som er tilgjengelig for oss. Solen er en gratis,
miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Dette må vi 
utnytte i en større grad! Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en 
mer effektiv måte, sparer vi miljøet for klimagassutslipp og naturinngrep. For å møte 
klimakrisen bør Bergen satse på solenergi, dette er avgjørende for å klare 
overgangen til nullutslipp.

I dag er bare en fjerdedel av energiproduksjonen fornybar. Men, energirevolusjonen 
er i gang. Solenergiteknologien blir stadig billigere. Prisen på solenergi falt mer enn 
70 prosent mellom 2010 og 2017, og prisene faller stadig. Det betyr at strøm fra 
solcellepanel kan konkurrere med å kjøpe strøm fra nettet når man tar utgangspunkt i 
hele levetiden til solcellepanelet.

Kloden blir stadig varmere, noe som vil medføre store problemer for naturen og oss 
mennesker. Skal vi greie det haster det å kutte i våre klimagassutslipp - innen 2030 
må verdens klimagassutslipp være halvert. Vi benytte oss av fornybar energi, men 
den må bygges ut på en måte som tar hensyn til natur, miljø og samfunn. 

Årsmøte til Bergen SV bør ha høye ambisjoner for satsing på solenergi, både 
kommunalt, fylkeskommunalt og privat. Bergen SV vil at det skal lages en plan for 
bruk og utbygging av solenergi. Denne planen bør se på hvordan fylket kan installere 
solcellepaneler på egnede fylkeskommunale bygg, og hvordan de kan få flere private 
til å også ta dette grepet. Bergen kommune må bruke eierskapet i BKK på en måte 
som bidrar til energisparing, og ny fornybar energi som for eksempel solenergi og 
jordvarme.
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