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Nya ministrar för energi och miljöfrågor i USA
Denna kortnyhet är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i
Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.
USA:s energiminister Steven Chu meddelade i fredags sin avgång. I och med Chus
besked, som var väntat sedan tidigare, är det klart att en stor del av Obamaadministrationens ledare inom miljö- och energirelaterade frågor byts ut: sedan
tidigare har Lisa Jackson, chef för Environmental Protection Agency, Jane
Lubchenco, chef för National Oceanic and Atmospheric Administration och
inrikesminister Ken Salazar meddelat att de inte fortsätter.
Chu, som i grunden är forskare och Nobelpristagare i fysik, har som energiminister
gjort sig känd bl.a. för sitt starka stöd för satsningar på förnybar energi. Under hans
ledning har sol- och vindenergin ökat snabbt i USA. 2012 stod vindkraften för
knappt hälften av hela den tillkommande energiproduktionskapaciteten. Chus tid
har dock också varit behäftad med kontroverser. Den största motgången gäller det
statliga stödet i form av lånegarantier till solpanelstillverkaren Solyndra som senare
under stor uppmärksamhet gick i konkurs, vilket ledde till omfattande kritik mot
energistödet från det republikanska partiet. För svenskt vidkommande har Chu varit
en viktig samarbetspartner bland annat inom Clean Energy Ministerial, ett
samarbetsorgan där G20- länderna samverkar för att underlätta
marknadsintroduktion av förnybar energi och där Sverige och de andra nordiska
länderna deltar i kraft av våra starka erfarenheter inom detta område. Chu var också
initiativtagare till forskningsprogrammet ARPA-E, Advanced Research Projects
Agency – Energy, som stöder innovativ forskning och marknadsintroduktion av
nya energilösningar. Chu stannar kvar på sin post tills en efterträdare är utsedd.
Bland de som spekuleras kring som ny energiminister finns Michigans
svenskättade guvernör Jennifer Granholm.
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President Obama nominerade idag Sally Jewell, vd för ett större företag i
friluftsbranschen, till ny inrikesminister. Obama motiverade valet bl.a. med att
Jewell är en expert på energi- och klimat som kommer att vara avgörande
framtidsfrågor. Inrikesdepartementet har en viktig roll på det området bl.a. genom
att det hanterar statligt ägd mark och kustområden och beslutar om tillstånd för
etablering av nya energianläggningar.

