“Der er behov for at genoprette
energiomstillingsprojekters forbindelse med
lokalsamfund”
Interview med Zoran Kordić, medstifter af et kroatisk
energikooperativ Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Hvad mener du er de største udfordringer, som de lokale aktører står over for,
når de implementerer energiomstillingsprojekter?
Energisektoren er stadig stærkt bundet til fossile brændsler, og det gør
udviklingsarbejdet svært for aktører inden for ren energi. Det er beklageligt, at
de nationale mål for klima og energi hverken følger målene i Parisaftalen eller
anbefalingerne fra FN's klimapanel, IPCC. Der er også behov for stærkere støtte
og strukturer, som muliggør lokale energiprojekter og genoprettelse af
forbindelsen mellem energiomstillingsprojekter og lokalsamfund.

Hvordan kan arbejdet i et kooperativ hjælpe med at håndtere disse udfordringer?

Kooperativer kan være de platforme, som forbinder investorer med
energiomstillingsprojekter. De bidrager til at fremme ændringer af borgernes
adfærd og spiller en rolle i politikudviklingen ved at bidrage med anbefalinger
nedefra.

Borgmesterpagtbyen Križevci var leder af det første crowdfundingprojekt for
vedvarende energi i Kroatien. Hvordan støttede Grøn energi kooperativet (ZEZ)
byen i dette projekt?
Takket være det EU-funded Horizon 2020 Compile project kunne ZEZ kick-starter
implementering af solpaneler på taget af offentlige bygninger. Dette bidrager til
at nå et af målene i bystyrets program: at gøre Križevci selvforsynende med
energi i 2030.

Hvordan vil du generelt beskrive dine erfaringer med at
energiomstillingsprojekter sammen med lokale myndigheder i Kroatien?

lede

Vores erfaringer med at samarbejde med lokale myndigheder er hovedsageligt
positive! De fleste byer anerkender de positive resultater af sådanne projekter og
udviser meget større interesse for at bygge bro over kløften mellem byer og
energiprojekter end andre regeringsniveauer.

Hvordan blev borgerdeltagelse modtaget i Križevci? Gav andre interessenter
udtryk for interesse for så innovative finansieringsformer?
Borgernes interesse for at investere var større end forventet. Vores seneste
kampagne blev fuldt finansieret i løbet af kun 48 timer, og det lykkes os at få 5
gange større interesse end vi havde brug for. Borgerne har vist stor interesse for
at investere i energiomstillingsprojekter.
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