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ET NYT ENERGISYSTEM

Vi står over for en global krise. Mange samfund mærker allerede konsekvenserne af
klimaforandringerne, fra Grønland i nord til New Zealand i syd. I Europa må vi påtage os vores del af
ansvaret for at holde den globale opvarmning under 1,5 grader. Uden en hurtig og retfærdig omstilling
til et udledningsfrit energisystem, vil det ikke lykkes.
I denne pjece gennemgår vi, hvad der skal til for at gennemføre en hurtig omstilling til et EU, der ikke
bruger fossile brændsler eller afbrænder biomasse.
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EN SVÆR OG TIDSKRÆVENDE
PROCESS

Verdens klima er i forandring. Ørkenområder breder sig, ekstremt vejr forekommer hyppigere og
hyppigere, og indlandsisen og gletscherne smelter. Konsekvenserne eskalerer hurtigere og hårdere end
forventet.
Klimaforandringerne er menneskeskabte. De er drevet af massiv afbrænding af fossile brændsler og
ændringer af jordens biosfære. Men klimaaftrykket er ulige fordelt. De rigeste syv procent af verdens
befolkning står for 50 procent af den globale udledning af CO2. Mere end en milliard mennesker har ikke
adgang til elektricitet. Det er hverken bæredygtigt eller retfærdigt. Heldigvis kan vi gøre noget ved det.
For at afhjælpe klimaproblemerne er det nødvendigt, at Europa binder sig til at stoppe udledningen af
drivhusgasser ved at effektivisere energiforbruget og omstille til reel vedvarende energi. I Danmark
er målet en reduktion på 70 procent af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990, selv om vi
“kun” er forpligtet af EU til en reduktion på 40 procent. Først i 2050 skal vi være klimaneutrale.
Omstilling er svær og tidskrævende. Vi er låst fast i et system, der er afhængigt af afbrænding, hvor
infrastruktur og magtfulde aktører fastholder samfundet i gamle vaner. Samtidig vokser udledningerne
år efter år. Det er blevet tydeligt, at den traditionelle top-down beslutningsproces ikke alene kan føre til
en grønnere fremtid.
Omstillingen af energisystemet er i fuld gang Borgere, lokale aktører og grønne fællesskaber mobiliserer
sig og skaber nye lokale løsninger – i et opgør med den centralistiske tankegang. Men der er stadig lang
vej, før Europa bliver udledningsfrit. I denne folder gennemgår vi ti trin, som vi skal tage, hvis det skal
lykkes.
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DEL 1: SÆT
FORBRÆNDINGSTEKNOLOGIEN
I STÅ

Afbrænding af fossile brændsler og biomasse
må udfases inden 2040 i hele Europa, hvis vi skal
gøre os forhåbninger om at standse den globale
opvarmning ved 1,5 grader. Desværre har mange
års politisk passivitet kun gjort opgaven sværere.
Alle nye projekter baseret på kul, olie og gas skal
stoppe, også eftersøgning efter – og udvinding af
– fossilt brændstof skal ophøre.
Danmark satser stort på biomasse. I 2016 kom
over halvdelen af den vedvarende energi fra
biomasse. Uheldigvis udleder biomasse CO2 i
store mængder, når det afbrændes, og det tager
mange år, før CO2’en bliver bundet i ny biomasse –
hvis det overhovedet sker.
Ud over fuldt stop for nye projekter bør den
eksisterende infrastruktur for forbrænding
udfases.
På de følgende sider kan du læse mere om,
hvordan dette kan realiseres.
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HVEM FORÅRSAGER CO2-UDLEDNINGEN?
Kilde: Oxfam

De rigeste

Verdens befolkning
efter indkomst

10 %

De fattigste

50 %

49 %
19 %
11 %
7%
4%
3%
2.5 %
2%
1.5 %
1%

De rigeste 10 % forårsager næsten halvdelen af de totale livsstilsrelaterede udledninger

De fattigste 50 %
forårsager
kun cirka 10 %
af de totale
livsstilsrelaterede
udledninger
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TRIN 1

STOP INVESTERINGER I
FORBRÆNDINGSTEKNOLOGI
Det er en sovepude at fortsætte afbrænding af
fossile brændsler og biomasse med argumentet,
at det er billigt eller nødvendigt. Energisektoren
når ikke klimamålene ved at fortsætte som
hidtil. Tværtimod. Derfor er det vigtigt at
anerkende, hvad der er bæredygtigt, og hvad der er
lappeløsninger.
Ombygning af gamle kraftvarmeværker, så de
kan fyre med biomasse i stedet for kul eller
naturgas, bør stoppe omgående over alt i Europa.
Produktion af elektricitet med sol og vind er
mere effektivt, fordi naturens energi producerer
elektricitet uden spildvarme eller udledning af CO2.
Danmark og de øvrige EU-lande bør derfor lægge
afgifter på biomasse i stedet for at yde tilskud.
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Investeringer skal fokusere på klimaløsninger
frem for forældet forbrændingsteknologi.
Det skal være billigere at bruge for eksempel
vindenergi i kombination med store varmepumper
til fjernvarme. Overskudsvarme fra industrien bør
i højere grad udnyttes. Dertil bør løsninger med
solenergi implementeres.
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TRIN 2

INGEN LOBBYISME OG REKLAME FOR
FORBRÆNDINGSTEKNOLOGI
Flere af de aktører, som forventes at omstille
energisektoren, arbejder for egne kommercielle
interesser, selv hvis interesserne er skadelige
for klimaet. Dertil kommer, at fossil- og
biomasseindustrierne har en særlig magtposition,
fordi de kontrollerer de nuværende kraftværker og
den eksisterende infrastruktur på energiområdet.
Magtfulde aktører skal ikke have utilsigtet
indflydelse på omstillingen til fremtidens
energisystem. I dag udnytter flere af aktørerne
deres magt til at definere, hvad bæredygtighed er.
Blandt andet pynter de på tiltag, så opfattelsen
af tiltagene forvrænges. Et eksempel er det
overdimensionerede forbrændingsanlæg, Amager
Bakke, i København. I projektperioden fokuserede
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de projektansvarlige voldsomt på, at der blev
bygget en skibakke, en klatrevæg og en café.
Det fjernede fokus fra problemerne med selve
kraftværket. Affaldsforbrænding er i klar modstrid
med ønsket om genindvinding af ressourcer.
Med en forventet levetid på cirka 50 år har sådan
et anlæg stor betydning for omstillingen og kan
blokere for mere bæredygtige løsninger.
Hvordan vi taler om løsningerne betyder noget:
Hvad bliver der talt om, hvad forties, og hvem
inviteres med til samtalen? NOAH opfordrer
til øget bevidsthed om magtstrukturerne
på energiområdet og måden, hvorpå
energiomstillingen bliver beskrevet.
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TRIN 3

AFVIS SKADELIGE OG FALSKE LØSNINGER
CCS, naturgas og biomasse er lappeløsninger og
spild af både tid og penge. De skaber nye trusler
og bidrager ikke til at løse de grundlæggende
udfordringer med klimakrisen, men fremmer en
forestilling om, at den teknologiske udvikling vil
løse klimaproblemerne.
Baltic Pipe, som er et gasrør, der skal transportere
gas fra Norge til Polen via Danmark, konstrueres
med budskabet, at det vil bidrage til at reducere
udledningen af CO2 i Polen, velvidende, at
afbrænding af gas er i modstrid med ønsket om
et afbrændingsfrit energisystem. Dermed er det
et eksempel på en falsk løsning.
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Afbrænding af træpiller og -flis i europæiske
kraftvarmeværker er et andet eksempel.
Værkernes skorstene udleder store mængder
CO2, og det vil tage en rum tid, før det afbrændte
kulstof bliver opsamlet igen. Imens påvirker
CO2’en klimaet, og afbrændingen medvirker til
biodiversitetskrisen.
CCS står for Carbon Capture and Storage og er
en vision om at indsamle CO2 og lagre det under
jordoverfladen. En ting er, at det vil være energi- og
ressourcekrævende at bygge og drive et anlæg.
Noget andet er, at der kan opstå lækage før eller
senere.
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TRIN 4

SKROT KVOTEMARKEDET FOR
KLIMAGASSER OG KLIMAKOMPENSATION
Skove suger CO2 ud af atmosfæren. Men det er en
tand for smart, når virksomheder og stater planter
træer for at blive ved med at udlede klimagasser.
Er det rimeligt at købe tid, indtil der engang er
fundet tekniske løsninger på problemerne? Hvad
er garantien for, at det overhovedet vil lykkes?
Den første løsning på klimaforandringerne, som
foreslås af politikere og industriinteresser, er
ofte at skabe et marked, hvor en usynlig hånd på
magisk vis skubber aktøren i den rigtige retning.
Men klimaproblemerne kan ikke løses med den
samme tankegang, som skabte problemerne fra
start. Vi kan ikke forbruge os ud af klimakrisen.
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Udledningstilladelser købes og sælges i EU’s
emissionshandelssystem. Hensigten er at sætte
en pris på drivhusgasser og tvinge industrien til
at udfase en given andel af de fossile brændsler.
Indtil videre har systemet svigtet. Og da der
kun er kort tid til at realisere klimamålene, er
markedsbaserede løsninger direkte skadelige for
omstillingen.
Markedet er ikke en magisk løsning på
klimakrisen. Jo hurtigere, vi bevæger os over i
reelle løsninger, jo bedre.
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TRIN 5

SPAR PÅ VARMEN
Energiforbruget i bygninger udgør næsten 40
procent af det samlede energiforbrug i EU. Hvis
omstillingen til vedvarende energi skal lykkes, skal
vi reducere bygningers energiforbrug drastisk.
Selv om nye huse er energivenlige, udgør de kun
en lille del af bygningsmassen. Størstedelen er
ældre bebyggelse.
Det er et område, hvor den enkelte bygningsejer
samt ejer- og andelsforeninger kan gøre en masse.
Ældre huse er ikke særlig energieffektive, og der
er et stort potentiale for at spare på energien.
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En energirenovering kan ofte tjene sig selv hjem
hurtigt, og i de fleste ældre bygninger vil der være
en mærkbar forskel på både varmeregningen og
komforten. En energirenovering kan med fordel
kombineres med andre energiløsninger, såsom
tagmonterede solceller og solvarmepaneler.
Selv om det kan synes svært at navigere for den
enkelte borger, skal der ikke mere end en hurtig
internetsøgning til for at finde gratis hjælp og
rådgivning fra lokale NGO’er, kommunerne og
staten.
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DEL 2:
EN FREMTID
FRI FRA
AFBRÆNDING,
DREVET AF
BORGERNE

I en energiforsyning, som er baseret på
afbrænding, er det nærliggende at koncentrere
energiproduktionen i store kraftværker, hvor
de er til mindst mulig gene for borgerne. Ude
af øje, ude af sind. Denne tendens fortsætter
desværre i den vedvarende energiomstilling.
EU-lande fokuserer på transport af energi på
tværs af landegrænserne. Store vindmølleparker
centreres i havområder. Solcelleparker
opstilles, hvor der er rigeligt med landareal. Og
Danmark importerer store mængder biomasse
fra Nordamerika og Østeuropa. Projekterne
varetages af staten eller store virksomheder.
Dette er alt sammen med til at ekskludere
borgernes aktive deltagelse i den bæredygtige
omstilling.
Energiprojekter, hvor borgerne har en central
rolle, bør i højere grad definere fremtidens
energiomstilling. Lokale myndigheder og aktører
har værktøjerne til at udvikle lokale visioner:
Energi kan produceres lokalt, områder kan gøres
CO2-neutrale, og ressourcer kan cirkuleres i et
lokalt, retfærdigt og bæredygtigt energisystem.
I det følgende kan du læse hvordan.
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TRIN 6

MINDRE KAN GØRE DET
Spildet af energi er stort i dagens energisystem,
så vi vil ikke lykkes med at omstille til et
forbrændingsfrit samfund uden at skære
i forbruget af energi. Første skridt mod en
forbrændingsfri fremtid er derfor at mindske
behovet for energi.
Energibesparelser giver bedre komfort og
trivsel. Bedre isolering, energieffektive apparater
i hjemmet og ændrede transportvaner vil alt
sammen fjerne overflødigt energiforbrug og øge
velfærden. Omkostningerne til energi reduceres,
og flere grønne arbejdspladser skabes.
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Desværre er incitamentet til at spare på energi
inden for det nuværende energisystem for lille.
Energibesparelser er en direkte trussel mod
forbrændingsindustriens forretningsgrundlag,
og branchens lobbyister modarbejder ambitiøse
tiltag.
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TRIN 7

SKIFT TIL 100 PROCENT REEL
VEDVARENDE ENERGI
Samtidig med at vi reducerer energiforbruget, skal
vi omstille til et vedvarende energisystem.
Vi har teknologien, der skal til for at producere,
lagre og styre energiforsyningen i forhold til
forbruget. Og det bliver billigere og billigere. I dag
koster et solcelleanlæg for eksempel 60 procent
mindre end i 2012.
Hvis vi skal gøre os uafhængige af
forbrændingsteknologien, har vi brug for et mere
robust energisystem, hvor vi kan klare os uden at
importere fra omkringliggende lande, når vinden
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ikke blæser, og solen ikke skinner. Integration af
forskellige, vedvarende energikilder, der producerer
energi på forskellige tidspunkter, skaber
fleksibilitet.
Effektiv udnyttelse af overskudsel fra for eksempel
havvindmøller til varmepumper i forbindelse med
store solvarmeanlæg og varmelagre vil også være
med til at skabe den nødvendige fleksibilitet.
I stedet for bare at vælge den billigste løsning fra
gang til gang, skal man se på hele systemet over
længere tid.
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TRIN 8

GIV BORGERNE KONTROL OVER
ENERGISYSTEMET
Samfundet skal væk fra den nuværende situation,
hvor store, profitdrevne energimonopoler fastlåser
os i et højt forbrug og en økonomi, som er baseret
på afbrænding. Borgerne spiller en essentiel rolle
i omstillingen til et vedvarende energisystem og
skal inddrages.
Vejen frem er demokratisering og
decentralisering af energisystemet.
Fællesejede, lokale initiativer skal i højere grad
være en del af de bæredygtige løsninger. Det kan
for eksempel være at installere energilagring og
investere i energibesparelser.
At der er strøm i stikkontakten, skal ikke tages
for givet. Tværtimod er der behov for større
forståelse for, og engagement i, hvordan vores
energiforsyning fungerer.
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Borgerdrevne projekter kan tage mange former,
og potentialet er stort. Alene i København er der
et teoretisk potentiale for tagmonterede solceller
på 8,17 TWh/år (til sammenligning producerede
danske vindmøller 13,9 TWh i 2017). Det store
tagareal, hvor det er oplagt at installere solceller,
skal udnyttes. Bygningsejere samt ejer- og
andelsforeninger kan spille en central rolle som
ejere eller medejere af anlæggene. Større lokale
projekter i grønne fællesskaber kan være særligt
rentable.
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TRIN 9

DEN RETFÆRDIGE OMSTILLING
Ingen skal lades i stikken, når arbejdspladser
skal flyttes fra olie- og gasindustrien, lufthavne
og andre klimabelastende sektorer over i øvrige –
helst grønne – dele af samfundet.
Der skal bygges bro til den udledningsfrie
fremtid. Ansatte i truede stillinger skal støttes
i at skifte job eller branche. De skal tilbydes
efteruddannelse, og der skal skabes ordentlige,
tilsvarende jobs i den vedvarende energiforsyning.

26

Omstillingen til vedvarende energi skaber mange
nye jobs. Selv om vi mister arbejdspladser på
nogle områder, vil det opvejes af mindst lige så
mange nye arbejdspladser på andre områder.
Energibesparelser, den fortsatte udbygning med
vedvarende energi og forvaltningen af en ny
energiforsyning vil betyde nye arbejdspladser af
mindst lige så høj kvalitet som dem, der mistes i
omstillingen.
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TRIN 10

EUROPAS HISTORISKE ANSVAR
Fortiden betyder noget! De drivhusgasser, som
allerede er udledt, vil fortsætte med at opvarme
atmosfæren i flere tusinde år, og konsekvenserne
kommer til at kunne mærkes endnu længere.
Europa har klart det største ansvar for
klimaforandringerne, hvis man tager de
historiske udledninger i betragtning. Hvis
Rusland inkluderes, står vores kontinent for en
tredjedel af de klimagasser, der er udledt indtil nu.
Derudover har Europa historisk set promoveret og
håndhævet en økonomisk model, hvor ressourcer
udnyttes uhensigtsmæssigt, hvilket har drevet
klimaforandringerne.
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Også derfor bør Danmark og EU yde sin del. Det
kan blandt andet gøres ved at overføre teknologi
og penge til det globale syd. Vi bør støtte arbejdet i
fattige lande med at håndtere klimaforandringerne
og med at skifte til vedvarende energi. Desuden
bør der ydes kompensation til borgere i det globale
syd, som oplever varige, negative konsekvenser af
klimaforandringerne.
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NERGIMONOPOLER

ENGAGER DIG I KAMPEN FOR ET
UDLEDNINGSFRIT SAMFUND!
Danmark udleder cirka en promille af verdens drivhusgasser. Så hvad nytter det, hvad vi gør? Hvad
hjælper det, at den enkelte dansker gør noget? Svaret er ikke skuffende. Vi er i højere grad forbundet
med andre mennesker og lande end nogensinde før i historien. Blandt dem, der kender nogen, der er
stoppet med at flyve, tilkendegiver halvdelen, at de selv flyver mindre som resultat heraf. Hvad vi gør
som land og som borgere, har betydning for mennesker rundt om os og for omstillingen!
•

Modarbejd brugen af fossile brændsler og bioenergi samt lappeløsninger, som ikke er
bæredygtige.

•

Involver dig i lokale, bæredygtige fællesskaber, eller skab dem selv i nabolaget eller
boligforeningen.

•

Involver dig i NOAH eller en anden miljø- eller klimaorganisation, og engager dig i kampen for et
udledningsfrit Danmark.

Bliv en del af klimakampen, dit engagement betyder noget!
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