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Den 29 juni 1861 gav Justus  Johansson 
ut första numret av LT:s före gångare 
 Södertelge Tidning. Namnet Länstid-
ningen är från 1964. Sedan 1997 finns 
LT i Telgehuset mitt i centrum. LT ingår 
i Bonnier News local som är Sveriges 
ledande lokala mediekoncern där 20 
sajter, 28 morgontidningar, appar, gra-
tistidningar, radio, direktreklam, digital 
byrå och tryckeriverksamhet ingår.

Länstidningen, Södertälje
Besöksadress: Storgatan 3–5
Postadress: 151 82 Södertälje

Växel: 010-709 70 00 
måndag–fredag kl 8–17
Chefredaktör  
och ansvarig utgivare:
Lillan Hedlund
lillan.hedlund@lt.se
08–550 921 85

Frågor till Redaktionen:
redaktion@lt.se

Försäljningschef:
Pontus Kronemyr
pontus.kronemyr@ 
bonniernews.se
Annonsering: 
Tel 010–709 70 00, 
lt.annons@bonniernews.se
Kundservice:  
010-709 79 00 
Mån-tor 8-17, fre 8-16 
lt.se/kundservice
Prenumerationspriser 2020
Gäller vid tillsvidareprenumeration  
Komplett: Papperstidning, 
e-tidning och allt digitalt inne-
håll 315 kr/mån.
Helg: Papperstidning fre-lör, 
e-tidning och allt digitalt inne-
håll 235 kr/mån.
Plus Premium: E-tidning och 
allt digitalt innehåll 199 kr/mån.
Företag Komplett: Pappers-
tidning, e-tidning och allt  
digitalt innehåll 630 kr/mån.
Företag Digital: E-tidning och 
allt digitalt innehåll 299 kr/mån.
För mer information:  
kund.mittmedia.se/paket/lt
Tryck: Bold Printing, Akalla
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Teknikfientligheten 
frodas i Miljöpartiet
S öderenergi står i 

startblocken för att 
bygga en anlägg-
ning vid Igelsta-

verket i Södertälje som ska 
fånga in och lagra koldiox-
id från verkets förbränning 
av biobränsle. Bolaget har 
inlett en förstudie för en 
egen CCS-anläggning (car-
bon capture and storage). 
Potentialen för anläggning-
en är stor – 650 000 ton 
koldioxid per år.

Även i huvudstaden har 
Stockholm energi långtgå-
ende planer. I sin anlägg-
ning vid Värtan räknar  
bolaget med att kunna ta 
hand om 800 000 ton kol-
dioxid årligen med hjälp av 
CCS-tekniken. 

CCS, där man fångar in 
koldioxiden vid skorstenen 
och sedan leder bort den 
och lagrar den, är en viktig 
nyckel för att nå det för kli-
matet så viktiga målet att 
få ner fossila utsläpp till 
noll – FN:s klimatpanel IP-
CC ser det nödvändiga med 
tekniken som ger ”negati-
va utsläpp”.

Projekten i Södertälje och 
Stockholm är inte de enda 
liknande som är på gång  
i Sverige. Och utomlands  
är utvecklingen likartad.

I exempelvis Norge står 
staten redo att ta emot och 
lagra infångad koldioxid 
från andra länder i berg-
grunden utanför den 
norska kusten. Det är ett 
jätteprojekt. Men Norge 
kan tekniken, redan 1996 
började man fånga in och 
lagra koldioxid från olje-
plattformen Sleipner. 

I Storbritannien har pre-
miärminister Boris John-
son vid flera tillfällen lyft 
CCS-tekniken, där han vill 
att britterna ska ta ledar-
tröjan. Vid ett FN-arrange-
rat rundabordssamtal om 
klimatet i september sa 
Johnson: ”CCS är en tekno-
logi som jag knappt trodde 
var möjlig, men som jag nu 
är en komplett evangelist 
för”. 

Men CCS är också ett 
färskt exempel på hur job-
bigt delar av miljörörelsen 
tycker att det är när klimat-
mål ska uppnås med hjälp 
av tekniska lösningar.

Den tidigare riksdagsle-
damoten för Miljöpartiet, 
Anders Schröder, beskriver 
i Green European Journal 
splittringen mellan å ena 
sidan ekomodernister med 
en optimistisk syn på  
vetenskap och teknik och 
som vill bygga ett hållbart 
grönt samhälle med ledord 
som individualism och  

rationalitet, å andra sidan 
de mörkgröna teknikskep-
tikerna som betonar att det 
finns ett enda att göra: vi 
måste sluta med vår livs-
stil.  

Schröder skriver att 
dessa två strömningar  
existerar sida vid sida inom 
den gröna rörelsen, men 
att ”de ofta kämpar med att 
nå ömsesidig förståelse”.

Det är bland de mörkast 
gröna, de som vill att vi 
slutar leva som vi gör, som 
CCS-kritiken är som störst. 
Argumenten är dels att det 
bästa för klimatet vore att 
trycka på stoppknappen 
(att låta fossilt bränsle 
stanna i marken och träden 
stå orörda i skogen) och lita 
till naturliga kolsänkor, 
dels att CCS-tekniken är för 
dyr.

Splittringen inom miljörö-
relsen blir nästan övertyd-
lig när du tittar på Miljö-
partiet. Där vet inte den 
ena handen vad den andra 
gör.

I regeringsställning har 
Miljöpartiet medverkat till 
att i flera budgetar skjuta 
till medel för att ta teknis-
ka CCS-språng, vilket är 
bra. Nu i höstbudgeten  
utlovas ”en kommande 
satsning på avskiljning och 
lagring av koldioxid från 

biogent ursprung (bio-CCS) 
genom ett driftstöd”. Och 
Energimyndigheten får 
uppdraget att bli ”ett natio-
nellt centrum för CCS”. 

Och miljöminister Isabel-
la Lövin (MP) konstaterade  
i Dagens Nyheter i början 
på året när den statliga ut-
redningen ”Vägen till en 

klimatpositiv framtid” var 
klar att målet om negativa 
utsläpp inte går att nå 
”med mindre än att vi ock-
så har någon typ av upp-
fångning av koldioxid i  
atmosfären”. Det inbegri-
per såväl CCS som kolsän-
kor.

Det är den ena Miljöpar-

tiet-linjen. Det finns en till.
För samtidigt som minis-

ter Lövin skjuter till peng-
ar avfärdar partiets Euro-
paparlamentariker Pär 
Holmgren CCS-satsningar. 
Han säger till Aktuell Håll-
barhet att det är att kasta 
miljarder i sjön. 

Och Carl Schlyter, före 
detta Europaparlamentari-
ker och riksdagsledamot 
för Miljöpartiet och nume-
ra lobbyist för Greenpeace, 
uttalar sig i Sveriges televi-
sion att idén med att lagra 
koldioxid ”upprätthåller 
ett gammalt system som 
går ut på att fortsätta att 
förbränna saker som för-
giftar atmosfären, vilket 
skapar avfall i form av kol-
dioxid”. 

Vän av ordning kan  
invända med att Carl 
Schlyter lämnade Mil-
jöpartiet 2019. Med 
detta sagt: Miljöpar-
tiet verkar inte ha  
noterat det. Partiet 
tillhandahåller fortfa-
rande hans sju år gam-

la idéskrift ”Koldioxid-
bubblan på börsen –  

finansmarknadens och 
politikens klimatansvar”, 
där Schlyter sågar CCS-tan-
kegångarna.

Teknikfientligheten är 
väl rotad i Miljöpartiet.
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Europaparlamentarikern Pär Holmgren (MP) dömer ut CCS-tekniken. Miljöminister Isabella Lövin (MP) gör det inte.  FOTO: TT
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Splittringen inom  
miljörörelsen blir nästan  
övertydlig när du tittar  
på Miljöpartiet. Där vet  
inte den ena handen  
vad den andra gör.


