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Indstilling til opdatering af DN’s  
Energiforsyningspolitik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagens kerne 

I det følgende præsenteres de høringssvar der er kommet ind til udkast til energiforsynings-
politiken samt sekretariatets indstilling til handling.  
 
Kommentarer vedrørende sprog, slå-, stave-, og kommafejl er så vidt muligt indføjet og rettet 
uden angivelse. Desuden er kommentarer herunder blevet forkortet og ensrettet for at frem-
stille dem overskueligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariatet indstiller, at HB beslutter : 
 

- at godkende DN’s opdaterede Energiforsyningspolitik med de nedf. 
anførte ændringer. 

BILAG 5-1 
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# KOMMENTAR  INDSTILLING 
 OVERORDNET   
1 Der bør indsættes en læse-

vejledning hvor der gøres 
rede for systematikken mv., 
målgruppe, baggrund i for-
hold til DNs øvrige politikom-
råder og indsatser (1).  
 

Nej DN’s politikker har hidtil ikke indeholdt en læse-
vejledning. Det skyldes blandt andet, at vi be-
stræber os på at gøre på politikken så kort og 
præcis som muligt. Formålet med politikken er at 
danne grundlag for DN’s holdning. Når den sen-
des ud til afdelingerne vil vi sende en kort læse-
vejledning med. I 2017 er ambitionen desuden at 
rundsende en vejledning til de lokale i, og hvor-
dan de kan bruge energiforsyningspolitiken lokalt.  

2 Anbefalinger til regering og 
Folketing tones ned til DN 
mener... (1). 
 

Nej Ligesom i den tidligere politik og DNs øvrige poli-
tikker er det bestemt at kapitler konkluderes med 
”anbefalinger til regering og folketing”. Det svarer 
også til den måde vi i DN arbejder med politik-
ken.  
 

3 Der savnes flere kildehenvis-
ninger (2). 
 

Nej I DNs politikker bruges der normalt ikke kilde-
henvisninger. Hvor der er lånt fra andre (fx figu-
rer), hvor der kommes med påstande, og hvor 
det i øvrigt at menes at ville styrke dokumentets 
troværdighed, er der dog indsat kildehenvisnin-
ger. Det vurderes at dokumentet i tilstrækkelig 
grad er forsynet med henvisninger efter ovenfor-
stående ”model”. 
 

4 Der laves en ordliste med de 
mange tekniske udtryk der 
kan være svære at forstå for 
almindelige mennesker (5). 
 

Nej DN har ikke tidligere brugt læsevejledninger i 
politikkerne.  
Udtrykkene forsøges så vidt muligt forklaret i tek-
sten. Hvor det er angivet i forbindelse med hørin-
gen at noget ikke fremstod helt klart, er teksten 
forbedret som det vil fremgå af følgende.  

 KAPITEL 1   
5 DN bør beskrive hvorfor man 

beskæftiger sig med energi-
politik (1). 
 

Nej Det fremgår i teksten under ”delmål”. Det vurde-
res ikke at dette kræver yderligere detaljeniveau.  

6 Overskrift: 
”DN mod 2040” er ikke en 
god overskrift (1). 
 

Ja Formålet med overskriften er at udstikke en ret-
ning for, hvad DN mener der skal ske frem mod 
2040. Næste kapitel hedder ”Danmark mod 2040” 
og fortæller om den linje man politisk og praktisk 
følger i Danmark lige nu. Altså som kontrast til 
hvad DN ønsker. 
 

7 Underoverskrift: 
Målet i første linje om en 
energiforsyning baseret på 
100 % VE bør ændres, da 
det næppe er muligt at sikre 
dette når der eksempelvis 
importeres energi (1). 
 

Ja Det er en detalje, som er værd at tage med. Æn-
dringen kræver at også næste linje også ændres. 
Underoverskriften forslås ændret til: 
 
”Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener, 
at Danmark inden 2040 skal producere vedvaren-
de energi (VE) svarende til eget behov. Derud-
over skal varme- og transportsektoren i høj grad 
omstilles til el og integreres i energiforsyningen. 
Fremtidige investering skal målrettes løsninger 
der understøtter dette”. 
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# KOMMENTAR  INDSTILLING 
8 Første afsnit: 

Der bør tilføjes endnu et vir-
kemiddel, som består i om-
lægning af vores vækstbase-
rede livsform, adfærd og 
produktion og forbrug, for vi 
ikke mener DN’s ambitiøse 
mål kan blive realiseret i 
2030/2040 uden en sådan 
regulering (2) 
 

Nej Som det er understreget i kapitlet, skal politikken 
(netop) ses i sammenhæng med (bl.a.) politikken 
for produktion og forbrug. Det vurderes ikke nød-
vendigt at understrege dette yderligere. 

9 Første afsnit: 
Afsnittet kan misforstås så-
ledes at omverdenen tror, at 
DN vil udskyde den grønne 
omstilling, indtil besparelser 
og effektivisering er forsøgt 
(5). 

Nej Efter første afsnit kommer DN’s mål, og her 
fremgår det klart, at DN mener omstillingen af 
energiforsyningen skal gå hurtigt og ikke udsky-
des på ubestemt tid. I første linje fremgår det i 
øvrigt at virkemidlerne skal gå hånd i hånd: 
”Grundlæggende findes der tre virkemidler i den 
grønne omstilling af energiforsyningen: energibe-
sparelser, energieffektivisering og omstilling til 
vedvarende energi (VE). Alle tre skal i spil, men 
besparelser og effektivisering skal prioriteres 
først”. Det ene virkemiddel er ikke i konflikt med 
det andet; tvært imod: ”alle tre skal i spil”. 
 

10 Mål: 
Målet ændres til: 
”En energiforsyning, som er i 
balance med natur og miljø, 
og som ikke bidrager til kli-
maforandringer, er baseret 
på 100 % vedvarende energi 
og er uden brug af fossile 
brændsler inden 2040” (5)  
 

Delvist Målet ændres til: 
 
”En energiforsyning i balance med natur og miljø, 
og som ikke bidrager til klimaforandringer, er 
baseret på 100 % vedvarende energi og er uden 
brug af fossile brændsler inden 2040”. 

11 Mål og delmål: 
Er målet overhovedet reali-
stisk med vores nuværende 
massive forbrug? (5) 
 

Nej Nej, og derfor står der også i afsnittet før, at 
energibesparelser og energieffektivisering skal 
prioriteres først. 

12 Andet afsnit: 
Forslag til tekst tilføjelse – se 
bilag 5. 
 
 

Delvist I tredje afsnit medtages ”opvarmning af havmil-
jøet” som en af de aktuelle eksempler, derudover 
indsættes efter tredje afsnit:  
 
”Stadig større dele af planeten vil som følge af 
klimaforandringerne i de kommende år blive uop-
dyrkelige og ubeboelige, med deraf følgende 
uoverskuelige migrationsproblemer og flygtninge-
strømme.” 
 
De øvrige tekstforslag udelades. 
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# KOMMENTAR  INDSTILLING 
13 Tredje afsnit: 

Indsæt et afsnit om lokale 
konsekvenser (5). 
 

Nej Der er nævnt et eksempel på lokale konsekvenser 
i fjerde afsnit, men det er vigtigt at huske at poli-
tikkens formål er at udstikke en retning for for-
eningens arbejde med fremtidens energiforsy-
ning, og ikke at ”uddanne”. 

4 Fjerde afsnit, 3. linje: 
Udnyttelse af restprodukter 
såsom halm og udtyndings-
flis, savspåner mm. ligger 
ikke beslag på yderligere 
arealer end de som skov- og 
landbrug allerede udnytter. 
Mener DN at den halm der 
ikke benyttes i staldene skal 
afbrændes på markerne (1).  
 

Nej Kommentaren er målrettet afsnittet: ”Produktion 
af energi har også meget store og umiddelbare 
lokale konsekvenser for natur og miljø. Et godt 
eksempel er biomassen, som fylder mere og mere 
i den danske varmeforsyning, og som lægger be-
slag på flere og flere ressourcer og større og stør-
re arealer i Danmark og globalt. Det er arealer, 
der også er brug for til natur og til fødevarefor-
mål”. 
 
Det fremgår klart af Energiforsyningspolitikken, at 
DN ikke ønsker at biomasse skal brændes af til 
kraftvarme, - og heller ikke på marken. Der fin-
des heldigvis andre og bedre anvendelser for fx 
halmen, som man kan læse om i de senere kapit-
ler. I forhold til udnyttelse af ”restprodukter”, så 
kan hverken den nuværende, eller den øgede 
(også europæiske) efterspørgsel efter biomasse 
til (kraft)varme løftes af en resttræsproduktion 
alene. Altså vil brug og afbrænding af biomasse 
fører til øget pres på arealerne. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at resttræ alene et udtryk 
for det træ det kan betale sig at brænde af, og 
ikke et udtryk for grene, toppe og savsmuld, som 
nogen tror. ”Rest” i biomasseforstand er således i 
høj grad et ”gummibegreb”, der som bl.a. den 
amerikanske NGO, Dogwood Alliance her vist kan 
dække en meget stor andel af et areal (>90%). I 
det sydlige USA (hvorfra DONG i fremtiden vil 
hente omkring 40 % af sin biomasse til KV) har 
muligheden for at afsætte ikke-tømmeregnet træ 
flere steder muliggjort at store områder (herun-
der vådområder) ryddes på trods af tømmertræet 
kun udgør <10 stammer pr. ha. Endeligt gør mu-
ligheden for at afsætte det ikke-tømmeregnede-
træ, at træernes rødder nu også rives op og fli-
ses, til stor skade for biodiversitet, kul- og næ-
ringsstofbalancerne i, også de danske, skove.  
 

15 Sjette afsnit: 
At politikken skal ses i sam-
menhæng med DN’s øvrige 
politikker skal udbygges og 
flyttes op, så det står tidlige-
re (1). 
 

Nej Som det står nu, fremgår det i tråd med at der 
redegøres for hvorfor DN beskæftiger sig med 
Energipolitik, og rammesætningen af EFP’en i 
øvrigt. Det vurderes at det giver bedst mening, at 
den står hvor den står, og at yderligere forklaring 
ikke er nødvendig.  



 5 

# KOMMENTAR  INDSTILLING 
16 Boks, ”Hvad er vedvaren-

de energi”: 
Da biomasse normalt opfat-
tes som vedvarende energi 
bør man allerede i her forkla-
re, hvorfor DN ikke mener 
biomasse er VE (1). 
 

Nej Det vurderes at der overordnet er redegjort for 
det i første linje: ”VE er en fællesbetegnelse for 
energiformer der ikke har begrænsede reserver”. 
Diskussionen omkring biomasse som VE egner sig 
desuden ikke til en kort præsentation, bl.a. fordi 
biomasse er mange ting og utroligt komplekst. 
Under hver teknologi er der i udkastets senere 
kapitler (bl.a. 5+6) redegjort for DN’s holdning til 
brug af biomasse i den specifikke situati-
on/teknologi.  
 

17 Boks, ”Hvad er vedvaren-
de energi”: 
Det nævnes at VE er en fæl-
lesbetegnelse for energifor-
mer der ikke har begrænse-
de reserver. Det er vigtigt at 
slå fast, idet det er relevant 
at gøre op med den ofte ud-
talte misforståelse, at også 
træ og affald henregnes til 
denne gruppe. Det bør frem-
hæves mere bastant i tek-
sten (2) 
 

Nej Vi mener at det allerede fremstår klart. Det er 
nævnt flere steder at DN Ikke ser afbrænding af 
træ og affald som VE, men træ som fornybar 
energi, og affald som noget der i videst muligt 
omfang skal begrænses og genanvendes. Argu-
mentet er underbygget i de senere kapitler 
(5+6). 

18 Anbefalinger, #3: 
Integration er et meningsløst 
begreb, da der ikke er man-
ge der er i tvivl om, at var-
meproduktion er medlem af 
energiforsyningen (1).  
 
Samme argument om bok-
sen i kapitel 4 (1) 

Nej Hidtil har man i høj grad tænkt de forskellige be-
hov, sektorer og net hver for sig, og ikke som 
noget der spiller sammen, eller skal integreres i 
hinanden. Fx har de færreste diskuteret integrati-
onen mellem varme- og transportbehovet. 
 
Anbefalingen om, at de forskellige behov og sek-
torer skal integreres kan også læses hos Klimarå-
det, i IDA’s Energivision 2030 og 2050, og senest 
i Energikommissionens rapport fra april 2017, for 
bare at nævne et par stykker. Her et citat fra 
IDA’s energivision 2050: ”Et smart energisystem 
består af nye teknologier og infrastrukturer, som 
skaber nye former for fleksibilitet, primært i 
energisystemets ’konverteringsfase’. Kort fortalt 
går det ud på at kombinere el-, transport- og 
varmesektoren, således at fleksibiliteten på tværs 
af disse forskellige områder kan kompensere for 
den manglende fleksibilitet ved de vedvarende 
ressourcer såsom sol og vind”. 
 

 KAPITEL 2   
19 Generelt: 

Der bør allerede her slås fast 
hvor stor CO2-udledningen 
fra flis er i forhold til kul og 
olie (2). 
 

Nej Kapitlet handler om den nuværende retning og 
tempi i den danske energiforsyning og dansk poli-
tik. Vi vurderer derfor at det ikke giver mening at 
behandle CO2 udledninger fra træ her, eller af-
koblet fra de andre teknologiers udledninger.  
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# KOMMENTAR  INDSTILLING 
20 Boks om udbygningsha-

stighed: 
Er der plads til alle de vind-
møller? Personligt tror jeg 
ikke at vindmøller er eneste 
vej frem (5). 

Nej Der savnes reference til, hvilke ”andre veje” der 
menes. Imidlertid er ENS, IDA, Energinet.dk, 
SDU, og utallige andre er enige om, at vindscena-
riet (en energiforsyning baseret på vind) er den 
eneste mulighed for at opnå en energiforsyning 
baseret på VE inden hhv. 2040 og 2050. Både 
økonomisk og teknisk. Vinden skal selvfølgelig 
suppleres med andre VE kilder, som sol og geo-
termi, men biomasse er ikke VE, restfraktionen 
som skal gå til biogas vil langt fra være tilstræk-
kelig, skifergas, atomkraft mv. er selvsagt ikke en 
mulighed, og de fossile er også udelukket. 
 
HB spurgte i efteråret til om der var overens-
stemmelse mellem DNs vindmølleplaceringspolitik 
og udkastet her. Analysen, der er præsenteret i 
boksen på side 13, viste er der vil blive brug for 
langt færre møller i fremtiden (ca. en fjerdedel) 
for at fremstille den dobbelte mængde energi på 
land. Dels fordi de er blevet højre og dermed me-
re effektive, dels fordi vi er blevet klogere på, 
hvordan vi skal bygge og opstille dem. 
  

21 ”Delmål skal føre os frem 
mod målet”: 
Overskriften er misvisende, 
da afsnittet handler om hvor 
snævert synet det er at fo-
kusere på delmål (5). 
 

Ja For at det fremstår mere klart, at DNs holdning 
er, at delmål skal understøtte og ikke skygge for 
de endelige mål,  
 
erstattes: ”Delmål kan være udmærkede til at 
anskueliggøre og udstikke en retning. Desværre 
er tendensen i Danmark og i EU, at der politisk 
fokuseres for snævert på delmål for 2020 og 
2030”.  
 
med: ”Delmål kan være udmærkede til at an-
skueliggøre og udstikke en retning. Det er dog 
vigtigt at delmål ikke skygger for de overordnede 
mål, som det desværre er tendensen i Danmark 
og i EU, hvor der politisk fokuseres for snævert 
på delmål for 2020 og 2030”. 
 

22 Anbefalinger, #1: 
Hvorfor partout en lige linje? 
Er gode delmål ikke tilstræk-
kelige? (1). 

Nej Som beskrevet i teksten, er der flere grunde her-
til. Bl.a.: 
 

1. Polerne smelter hurtigere end beregnet og 
flere andre ting taler for, at de mål vi alle-
rede har sat ikke er ambitiøse nok. Derfor 
giver det på ingen måder mening at ”un-
derpræstere” i forhold til et i forvejen ikke 
ambitiøst mål. 

2. Det er de akkumulerede udledninger der 
tæller (se figur samme kapitel). Tempoet 
har betydning. 
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# KOMMENTAR  INDSTILLING 
   3. Des længere vi venter, des mere markant 

skal faldet være og des dyrere bliver det 
(samme pointe Peter Birk Sørensen kom 
med på DN’s klimaseminar i april). Des 
dyrere omstillingen bliver, des sværere vil 
den formegentligt være at få igennem po-
litisk. 

4. Delmål skal forholde sig til de langsigtede 
mål, og kan ikke stå alene. Derfor bør 
delmål føre ned mod det endelige mål. 

 
23 Anbefalinger, #3: 

Nr. 3 bør flyttes op som nr. 
1, da det ville være naturligt 
at listen står i prioriteret 
rækkefølge (5). 
 

Nej I DNs politikker er der ikke tradition for, at range-
re anbefalinger hierarkisk, da det ikke i alle til-
fælde vil give mening.  

24 Anbefalinger, #5: 
Se forslag til supplerende 
tekst i bilag 5 (5). 
 

Nej Anbefalinger bør udspringe af teksten. Tekstfor-
slaget til anbefaling #5 indeholder ny informati-
on, og nye holdninger, hvorfor det vurderes, at 
det ikke giver mening at ændre anbefalingen som 
foreslået.  

 KAPITEL 3   
25 Andet afsnit: 

Gasnetværk virker som et 
selvopfundet begreb, og bør 
forklares (1). 
 

Nej Ordet vurderes at være tilstrækkeligt selvforkla-
rende for læsere af energiforsyningspolitiken. 
Gasnetværk benyttes bredt af andre aktører, som 
fx her på energinet.dk’s hjemmeside:  

 
 

26 ”Usikkerhed fors...”, 2. 
afsnit, 1. linje: 
Det bør tilføjes at energiafta-
ler bør baseres på bred enig-
hed i folketinget (1). 
 

Ja Tilføjes efter første punktum i andet afsnit under 
underoverskriften ”usikkerhed forsinker og fordy-
rer omstillingen”. 

27 Boks, ”To teknologier…”: 
Der er behov for en kort for-
klaring af mekanikken i en 
varmepumpe og electrofuels 
skal forklares for ikke fagfolk 
(5). 
 

Delvist Her er der tale om en boks der skal give eksem-
pler på teknologier der binder energisektorene 
sammen, hvorfor en nærmere beskrivelse ikke 
menes at være hensigtsmæssig her. Electrofuels 
er desuden forklaret i kapitel 5, med de teknolo-
gier.  Denne forklaring vil blive omskrevet til ”ik-
ke fagfolk” (se svar til #53). I boksen er det des-
uden beskrevet, at der evt. skal indsættes en 
figur der viser hvordan varmepumper og electro-
fuels begge er med til at binde sektorer sammen. 
Denne illustration vil komme med, og vurderes at 
kunne fungere tilstrækkeligt som forklaring af 
teknologierne her. 
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# KOMMENTAR  INDSTILLING 
28 Boks, ”To teknologier…”: 

Varmepumper laver ikke 
varme ud af elektricitet ale-
ne. Det forbigås i hele do-
kumentet. Derudover bør DN 
have en holdning til hvad det 
betyder for flora og fauna, 
hvis man fx benytter sø-, 
eller havvand og dette ned-
køles (1). 
 

Delvist I forhold til en forklaring af varmepumpeteknologi 
henvises til forrige indstilling vedr. samme boks. 
 
I forhold til udfordringer for flora og fauna, vurde-
res det ikke hensigtsmæssigt at gå i dybden med 
dette her. Energiforsyningspolitikken har fokus på 
kilder, og ligesom der heller ikke gås i dybden 
med andre teknologier bør varmepumperne ikke 
behandles på det detaljeniveau her. Ingen tekno-
logier er uden udfordringer.  
 
Bevæger man sig ned af det her foreslåede spor 
skulle alle teknologier behandles langt mere ind-
gående. Det har vi særskilte politikker til, som fx 
vindmølleplaceringspolitikken (som i sig selv fyl-
der 13 sider + diverse tillæg om kystmøller osv.). 
Der sker meget på varmepumpesiden i disse år, 
men i fremtiden når teknologien er mere moden 
vil det givetvis være relevant, at behandle var-
mepumpeteknologien i en lignende politik.  
 
Endeligt skal det bemærkes at grundlaget for 
varmepumper ikke nødvendigvis er sø- eller hav-
vand (som særligt kan give udfordringer), men 
kan også være fx overskudsvarme, jordvarme 
eller lignende.  
 

29 Boks, ”To teknologier…”: 
Det er vigtigt at pointere at 
energien ikke lagres som 
elektricitet. Når først den er 
omdannet til varmen, kan 
energien ikke konverteres 
tilbage til el. Så det er i prin-
cippet forkert at kalde det 
energilagring (1).  
 

Nej Det er ikke korrekt. 
 
Vedr. varmepumper: Den varme varmepumperne 
generer via en varmekilde og el kan i dag lagres 
som varmeenergi – altså energilagring. Inden for 
den nærmeste fremtid (energiforsyningspolitikken 
peger frem mod 2040), vil det også være muligt 
at omdanne varme til el, hvis man skulle ønske 
det (se fx dette link). Uanset er lagring af varme-
energi også energilagring. 
 
Electrofuels: Electrofuelteknologien omdanner el 
og biogas til et flydende brændsel, der både kan 
lagres og indgå i transporten, eller til produktion 
af varme og/eller el.  
 

30 Anbefalinger, #4a: 
Det kan ikke lade sig gøre for 
forbrugere at stille deres 
batterier til rådighed i dag. 
Det vil være en fordel, hvis 
det kunne lade sig gøre, tek-
nisk og kommercielt, før der 
indføres en bonusordning 
(1). 

Nej Overskriften for afsnittet er ”fremtidens energisy-
stem”, og det der foreslås er således løsninger 
der kan være med til at forme fremtidens energi-
system. I anbefalingen er løsningen nævnt som 
et eksempel på, hvordan man kan skabe incita-
menter til samarbejde mellem aktører, og det 
vurderes ikke, at behøve yderligere præcisering. 

http://www.dtu.dk/Nyheder/2014/07/Ny-teknologi-kan-lave-spildvarme-om-til-el
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# KOMMENTAR  INDSTILLING 
   Som beskrevet i afsnittet forklares det desuden at 

man i dag eksperimenterer med dette. Konkret 
kører der 20 biler rundt på Frederiksberg, som i 
dag belønnes økonomisk for at stille deres biler til 
rådighed for elnettet. Det er altså teknisk muligt. 
 

 KAPITEL 4   
31 Generelt: 

”Samfundsøkonomiske om-
kostninger” rettes til miljøbe-
lastninger eller klimabelast-
ninger (5). 
 

Nej Ændringerne er ikke taget med, da vi mener det i 
bredeste forstand (klima, miljø, natur, sundhed, 
herlighed, monetære osv). 

32 Afsnit 3, 5 linje: 
Vi lægger os sprogligt for 
meget ned. Foreslår i stedet: 
”vil være vanskeligt at gen-
nemføre og kræver en stor 
omlægning af afgiftssyste-
met, som vi kender det i 
dag” (1). 
 
Lignende kommentar fra (5) 
 

Ja Sætningen ændres som foreslået i bilag 1. 

33 Boks, ”Løsningen er ikke 
simpel”: 
Afsnittet er svært at forstå 
og fremstår som en uafklaret 
debat (5). 
 

Ja Boksen skal nuancere eller eksemplificere det der 
står i politikken. Boksen her underbygger argu-
mentet om, hvorfor teknologineutrale afgifter skal 
tilstræbes som et ideal. Boksen flyttes ned i af-
snittet om teknologineutralitet, for at dette frem-
går mere klart. 
 

34 Anbefalinger, #3: 
Hvorfor skal der være var-
mepumper på kraftværker, 
hvis kraftværker skal afskaf-
fes (1). 

Ja Det en skrivefejl. Anbefalingen ændres til:  
 
”På kort sigt, at indrette energiafgifterne, så de 
ikke står i vejen for en øget elektrificering af 
energiforbruget. Dette kunne fx gøres ved at give 
mulighed for nedsættelse af afgift på overskuds-
varme, mod at man samtidig indgik en energispa-
reaftale med fx Energistyrelsen”. 
 

 KAPITEL 5   
35 Generelt: 

Det er urealistisk med en 
målsætning om fossilfrit 
samfund i 2040 (4).  
 

Nej Hvis vi globalt skal holde stigningen i den globale 
middeltemperatur på max 1,5 grad – et mål som 
Paris-aftalen pålægger alle lande i fællesskab at 
skulle tilstræbe – vil der i 2050 være brug for 
negative udledninger (at jorden/skovene optager 
mere kulstof end vi leder ud). Dette betyder føl-
geligt, at det er helt nødvendigt at nå et mål om 
et fossiltfrit samfund allerede i 2040, selvom at vi 
anerkender, at det bliver en udfordring.  
Virkeligheden er den, at selv hvis det lykkedes at 
holde de globale temperaturstigninger omkring 2 
grader, vil flere øriger og lavereliggende egne 
forsvinde i havet.  
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 Ved 1,5 grader har de formegentligt en chance 

(hvis vi ser bort fra, at Arktis allerede smelter 
hurtigere end ventet). Ligesom kommentarens 
afsender kan vi ikke spå om fremtiden, men vi 
mener ambitiøse mål af moralske og etiske grun-
de er helt nødvendige.  
 
Endeligt er målene her udtryk for en fælles mål-
sætning fremført i fællesskab over efter nøje 
overvejelser af samtlige NGO’er i den danske 92-
gruppe, bl.a. WWF, Det Økologiske Råd, Green-
peace, Vedvarende Energi, Verdens Skove, Mel-
lemfolkeligt Samvirke mfl.  
 

36 Generelt: 
Man beskriver de teknologier 
man vil have skal indgå i den 
fremtidige energiforsyning 
uden i særlig grad at vurde-
re, om disse teknologier til-
fredsstiller aftagersidens for-
syningsbehov men hensyn til 
energiforsyningens tempera-
turer, mængde og forsy-
ningssikkerhed (4). 
 

Nej Blandt energisystemforskere og praktikere er der 
stor enighed om, at det er muligt at sammensæt-
te fremtidens energiforsyning baseret på de tek-
nologier der nævnes, så de tilfredsstiller et frem-
tidigt behov. Dette kan fx ses i IDA’s Energivision 
2030 og 2050, Energinet.dk’s Energikoncept 2030 
og Energistyrelsens Fremtidsscenarier. 
 
I forhold til detaljeniveau, er det ikke fundet hen-
sigtsmæssigt at gå i længere ned i detaljen end 
der gøres udkastet. Vi taler om Danmarks energi-
forsyning 13-23 år ude i fremtiden, og det vil 
uhensigtsmæssigt at forsøge at give et fuldstæn-
digt og kvantitativt billede af, hvad der er mest 
hensigtsmæssigt til den tid. Derfor er fokus lagt 
på retningen; hvad man ønsker mest muligt af, 
hvad man ønsker skal udgøre rygraden i fremti-
dens energiforsyning (”Den vej, vi skal gå”), og 
hvad vi ikke ønsker (”Den vej, vi ikke skal gå”). 
 

37 Generelt: 
Industriens behov for pro-
cesvarme nævnes ikke i ud-
kastet, man nævner kun el-, 
varme-, og transportsekto-
ren (4).  

Nej Processvarmen indgår når der tales om ”varme-
sektoren”. 
 
  
 

38 Generelt: 
Der er problemer med at 
sikre grundlast i energiforsy-
ningen, når solen ikke skin-
ner og vinden ikke blæser. 
Electrofuels og biogas er ba-
seret på restprodukter, men 
det er en begrænset resurse, 
som ikke vil kunne dække 
behovet i alle sektorer (4). 

Nej Der er i dag ikke nogen blandt hverken blandt 
energiforskere eller energipraktikere der diskute-
rer om udfordringen med at basere energiforsy-
ningen på fluktuerende VE kan løses, kun hvor-
dan det løses mest hensigtsmæssigt, og hvor 
hurtigt det kan ske. Der savnes endvidere belæg 
for påstanden om, at der ikke vil være tilstrække-
ligt med organisk restaffald til at dække et frem-
tidigt behov. Der nævnes mange løsningsmulig-
heder i udkastet, som er kraftigt inspireret af for-
nævnte kilder (se fx #36), og hvis primære fokus 
i høj grad er at komme med at bud på, hvordan 
vi ser dette kan løses mest hensigtsmæssigt 
(”Fremtidens Energisystem, kapitel 3”) 
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   En stor del af løsningen ligger dels i integration 

mellem sektorer, dels i konvertering af vind og 
solenergi til anden energibærer (som flydende 
brændsel eller gas), dels kan forsyningssikkerhe-
den også sikres igennem ulandsforbindelser. Alle 
er behandlet som mulige løsninger i politikken, 
men et kvantitativt bud på hvordan det kunne 
gøres med danske ressourcer alene, og med de 
energikilder DN anbefaler i politikken her, kan 
læses i IDA’s energivision 2050, på side 16-18 
(link). 
  

39 Generelt: 
Ser man på opvarmningsbe-
hovet i de større byer vil be-
hovet ikke kunne dækkes af 
de i nævnte teknologier (4).  
 
Det er også tvivlsomt om der 
kan udvikles varmepumpe-
anlæg af en størrelse, der 
kan dække disse store behov 
uden at det fx vil gå ud over 
fx grundvandsressourcerne 
(4). 
 

Nej Påstanden mangler en reference. Som skrevet 
tidligere læner politikken her sig op af andres bud 
på fremtidens energiforsyning, og hvilke teknolo-
gier der kan imødekomme et fremtidigt behov (se 
fx #36). Her vil varmepumper være en del af 
løsningen, hvilket stort set alle er enige om (ENS, 
IDA, Energinet.dk, Energikommissionen, Klimarå-
det mfl.). 
 
Mht. varmepumpernes størrelse, findes der alle-
rede store varmepumper >180 MW, som er i brug 
i fx Stockholm. I stedet for store varmepumper, 
er en anden løsning at placere varmepumperne 
decentralt. Et argument som bl.a. har været 
fremført af energisystemforskere på AAU (Brian 
Vad) og SDU (Henrik Wenzel). 
 

40 Generelt: 
Der er store problemer med 
at få den tunge transport af 
de fossile brændsler. Bl.a. 
tilfredsstiller bioethanol ikke 
de fysisk-kemiske krav til 
jetmotorer (4). 
 

Nej Der er i udkastet redegjort for, hvordan dette 
tænkes imødekommet frem mod 2040. I forhold 
til bioethanol, så tager DN (også i dokumentet) 
stor afstand til bioethanol. Dette gør vi af flere 
grunde, men også fordi den ikke passer i den 
tunge transport. Her er biogas og electrofuels 
(biomethanol) meget mere lovende. For bio-
methanolen gælder det fx at det er en langt bed-
re energibærer end bioethanol, og vil også kunne 
opfylde behovet for et mere bæredygtigt brænd-
sel i flymotorer. 
 

41 Vind og Sol: 
DN’s holdning til placering af 
vindmøller og solceller bør 
fremgå (6). 

Ja DN har ikke en politik for placering af solceller, 
men der indsættes en boks der henviser til DNs 
politik for placerings af vindmøller: 
 
”DN vil gerne have vindmøller. Faktisk mener 
foreningen, at vindmøller er en helt nødvendig og 
væsentlig del af omstillingen til vedvarende ener-
gi. DN mener dog, at vindmøllerne skal placeres 
udenfor naturområderne. Derfor vil DN ikke have 
vindmøller i: 
 

• Værdifulde natur- og landskabsområder 
udpeget i kommuneplanerne 

 
 

https://ida.dk/sites/default/files/dansk_sammenfatning_idas_energivision_2050.pdf
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• Fredede områder 
• Natura 2000 områder (dvs. EF habitat- og 

fuglebeskyttelsesområder) 
• Beskyttede naturområder, dvs. mose, eng, 

overdrev m.fl. (alle områder omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3) 

• Områder indenfor strandbeskyttelseslin-
jen, dvs. under 300 m fra stranden 

• Skov 
 
Se DN’s politik for placering af vindmøller på 
http://www.dn.dk/vi-arbejder-
for/energi/vindenergi/ ” 
 

42 Biogas: 
DN’s holdning til affaldsbase-
ret biomasse (biogas) bør 
være tydeligere. I starten af 
teksten tages afstand til 
biomasse, men det lyder 
som om DN accepterer af-
faldsbaseret biomasse (6). 
 

Nej Der tages afstand til afbrænding af biomasse. 
Primært (men ikke kun) fordi kul- og nærings-
stoffer går tabt når biomasse brændes af. Der er 
imidlertid stor forskel på afbrænding (fx til Kraft-
varme) og på forgasning (biogas). I underafsnit-
tet om affald i kapitlet: ”den vej, vi ikke skal gå” 
fremgår det, at det biologiske affald skal biofor-
gasses, ikke forbrændes. I husholdninger og i 
fødevaresektoren skal der naturligvis, og så vidt 
muligt spares på input (fx ved at undgå madspil), 
men der vil stadig være en organisk fraktion som 
bedst egner sig til genanvendelse ved forgasning, 
og det tager DN ikke afstand fra. Spil af ressour-
cer i produktion og forbrug hører hjemme i DN’s 
politik om produktion og forbrug. 
 

    
43 Biogas: 

Det fremføres at en af de 
største udfordringer ved bio-
gas er utætte anlæg. Vi me-
ner at det er en større udfor-
dring at gøre biogas til en 
energiform med netto-
udbytte, i det mange anlæg i 
dag kun løber rundt qua of-
fentlige tilskud (2). 

Nej Den danske biogassektor er hængt op i husdyr-
produktionen, hvor biogasanlæggene fungerer 
som renseteknisk foranstaltning. Et renseanlæg 
er lig med en ekstra udgift for landmanden, og en 
ordentlig landmand vil altid søge om at få tilskud 
til anlægget. Biogasanlæggene har tidligere været 
små og ikke tilsluttet til naturgasnettet. En del 
gas bliver derfor flaget af og der er ingen interes-
se i at stoppe eventuelle utætheder. Da det er en 
bonde med forstand på dyrehold, der driver an-
lægget, så er der ingen ekspertise på driften af 
biogasanlægget. Ved at kæde støtteordningen til 
at stoppe utæthederne søger brancheorganisatio-
nen at få stoppet utæthederne og kritikken af 
biogasanlæggene. 
 
Når DN taler om biogasanlæg i energiforsyningen, 
så er det ikke de biogasanlæg, der er knyttet til 
husdyrbrug selvom de da giver et bidrag, men 
derimod anlæg, der skal erstatte energiudnyttel-
sen af madaffald på affaldsforbrændingsanlæg. 
 
 
 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/energi/vindenergi/
http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/energi/vindenergi/
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 Der er kun et anlæg i Danmark, der er bygget op 

til at tage madaffald fra husholdningerne, men 
fordi energisektoren i Danmark ikke støtter op om 
denne form for affald til energianlæg, så er an-
lægget lokaliseret forkert. 
 
Det ser helt anderledes ud i Skåne, hvor biogas-
anlæggene er baseret på separatindsamlet mad-
affald fra husholdningerne og lokaliseret ved si-
den af fjernvarmeforsyningen. 
 
Imidlertid er biogasløsningen ikke primært en 
løsning for energisektoren, men en afgørende 
faktor for ressourceeffektivitet i den cirkulære 
økonomi. Det betyder, at grundforudsætningen 
for biogasanlæg er udnyttelsen af digistat på 
landbrugsjord. Det danske anlæg er et tør bio-
gasanlæg og producerer kompost, der i modsæt-
ning til produktionen af gødning på de skånske 
anlæg, ikke kun gøder men forbedrer også struk-
turen i landbrugsjorden. Det lavere udbytte af 
energien er ikke tabt energi, da energien er op-
lagret i landbrugsjorden til produktion af ny mad.  
 
Biogas skal ikke ind og erstatte 1:1 i den eksiste-
rende energiproduktion men blot være en kom-
plementær energiforsyning til især vind, sol og 
geotermisk varme. Ved introduktion af mere og 
mere elektricitet produceret på flere og flere 
vindmøller er der behov for at anlæg, der kan 
støtte fluktuationer. Det er gas velegnet til, og da 
naturgas er fossilt, må der bruges biogas. 
 

44 Figur, ”Drivhusgasudled-
ninger fra de mest an-
vendte teknologier i 
Danmark” 
Viser figuren side 13 alene 
CO2 udledningen fra anlæg-
get eller er transport med-
regnet? Tallene kan være 
svære at sammenligne (2).  
 
 

Nej Som angivet i kilden er tallene er fra IPCC femte 
rapport, hvor der er taget højde for at teknologi-
erne fremstilles så de er sammenlignelige. IPCC 
repræsenterer vel nok noget af den mest aner-
kendte og veldokumenterede klimaforskning i 
verden. Bag nævnte rapport står mere end ét 
tusind forskere, fra hele verden. Mht. hvad der er 
medregnet er det meget veldokumenteret i rap-
porten, hvor man så vidt muligt har anlagt en 
LCA betragtning på hver enkelt teknologi. Dog 
mangler der nogle steder viden, fx hvad vedrører 
hvordan ”soil organic carbon” påvirkes af skov-
brug. 

45 Figur, ”Drivhusgasudled-
ninger fra de mest an-
vendte teknologier i 
Danmark” 
Forklaringen omkring biogas 
bør fremgå under afsnittet 
om biogas og ikke her. 
 

Ja Imødekommes. Forklaringen slettes, da den alle-
rede er nævnt under afsnittet om biogas. 
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46 Figur, ”Drivhusgasudled-

ninger fra de mest an-
vendte teknologier i 
Danmark” 
Det bør forklares hvordan 
biomasse udleder fossilt CO2. 
I fremtiden vil denne CO2 
udledning være afskaffet (1). 
 

Nej Biomasse udleder ikke fossilt CO2, men brug af 
biomasse til energi efterlader et klimaaftryk, fordi 
klimaet, populært sagt, er ligeglad hvor kuldioxi-
den kommer fra (hvad enten det er forarbejdning 
og transport, eller påvirkninger af jordens kulstof-
lager). Baggrunden herfra afhænger af anvendel-
sen, og er forklaret under hver enkelt teknologi. 
Det kan også læses i den rapport hvorfra tallene i 
figuren stammer, og som der er indsat kildehen-
visning til. Brug af biomasse vil også i fremtiden 
udlede CO2, og det er meget uklart hvad afsender 
mener med, at CO2-udningen i fremtiden vil være 
”afskaffet”? 
 

47 Figur, ”Drivhusgasudled-
ninger fra de mest an-
vendte teknologier i 
Danmark” 
Hvad er bæredygtigt, og 
hvad er ikke-bæredygtigt 
træ (2). 
 

Nej Definitionen kan læses i rapporten hvorfra tallene 
stammer. Hvis der spørges til hvad DN’s holdning 
er, kan man orientere sig i DN’s skovpolitik, eller i 
boksen ”bæredygtighedskriterier for biomasse” 
side 20. 

48 Vind og solceller: 
Både vindmøller og solceller 
bruger en del af de såkaldte 
sjældne jordarter, og der kan 
nemt opstå mangel indenfor 
en overskuelig fremtid (1). 
 

Nej Begrebet ”sjælden” er her relativt. Fx vurderer 
GEUS, at der er tilstrækkelig af de såkaldte 
sjældne jordarter til de næste 800 år (link). Selv 
på den lange bane vurderes udbygning med vind- 
og solenergi derfor at være muligt. 
 

49 Vind og solceller: 
Det bør beskrives hvordan et 
energisystem kan håndtere 
store udsving i elproduktio-
nen (5). 

Delvist Dette er beskrevet i kapitlet før. Se også #36. 
Der indsættes en reference til kapitel 3 efter sid-
ste punktum: 
 
”Dette kan imødekommes ved bl.a. at gennemfø-
re en omfattende elektrificering, og integrering af 
de forskellige energisektorer og behov, som fore-
slået i kapitel 3, ”Fremtidens Energisystem”. 
 

50 Sol- og geotermisk varme, 
2. afsnit: 
Hvorfor nævnes almindelig 
jordvarme ikke, hvad er DN’s 
holdning? (5). 
 

Delvist Energiforsyningspolitikken beskæftiger sig pri-
mært med den nationale energiforsyning og plan-
lægning, og i udgangspunktet kun med ”energi-
kilder” og ikke med specifikke teknologier til at 
udnytte disse, - om alle man i øvrigt kunne skrive 
meget om muligheder og udfordringer for hver 
enkelt (ligesom vi fx har gjort i vindmølleplace-
ringspolitikken). Kort foreslås det, at følgende 
indsættes efter sidste afsnit under denne over-
skrift: ”Jordvarme udnytter via. en jordslange og 
en varmepumpe at de øverste jordlag opvarmes 
når solen skinner. Hvor de horisontale anlæg har 
nogle udfordringer i forhold til at sikre grundvan-
det mod forurening, er specielt de vertikale an-
læg, der ligger lige under jordoverfladen, interes-
sante som opvarmningskilde lokalt”. 
 

http://politiken.dk/oekonomi/2050/groen_omstilling/art5573040/De-sj%C3%A6ldne-jordarter-er-ikke-sj%C3%A6ldne-...
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51 Biogas af restprodukter 

og affald: 
Hvorfor ikke i stedet investe-
re i bedre affaldssortering? 
(5). 

Nej Forudsætningen for biogas fra husholdningerne er 
netop affaldssortering, så det er der tænkt på. 
Derudover vurderes det, at det ikke giver yderli-
gere mening at beskæftige sig med affaldssorte-
ring her. Det hører til i andre politikker. Fx i poli-
tikken om produktion og forbrug.  
 

52 Biogas af restprodukter 
og affald, 1. afsnit:  
Giv eksempler på synergier 
(5). 

Ja ”Restprodukter fra fødevareproduktionen, madaf-
fald fra husholdningerne og grøn biomasse fra 
naturpleje udgør en glimrende kilde til energipro-
duktion, når de forgasses i et biogasanlæg. Der-
udover kan biogasproduktion indgå i en lang 
rækker synergier, der hjælper med at løse an-dre 
samfundsmæssige udfordringer”.  
 
Erstattes med:  
”Restprodukter fra fødevareproduktionen, madaf-
fald fra husholdningerne og grøn biomasse fra 
naturpleje udgør en god, lokal og forsyningssikker 
kilde til energiproduktion, når de forgasses i et 
biogasanlæg. Derudover kan biogas indgå i en 
række synergier, der hjælper med at løse andre 
samfundsmæssige udfordringer. Når organisk 
affald fx omdannes til biogas, kan denne opgra-
deres og lagres i naturgasnettet eller udnyttes 
direkte i transport og fjernvarme, uden at kostba-
re kul- og næringsstoffer går tabt, som det er 
tilfældet, hvis det organiske affald i stedet var 
brændt af i et affaldsforbrændingsanlæg”. 
 

53 Brændstof baseret på el 
(electrofuels): 
Electrofuels bør defineres 
skarpere (2) og mere let læ-
seligt (5). 
 

Ja Teksten ændres til:  
”Inden for ganske få år, forventes det at electro-
fuels, der allerede har gjort sit indtog andre ste-
der i verden, vil gøre sin entre i den danske ener-
giforsyning.  
 
Electrofuels er i grove træk udtryk for en energi-
bærer, som er produceret ved at kombinere bio-
gas med brint fremstillet på baggrund af elektrici-
tet (elektrolyse) og vand. Herved kan man enten 
fremstille metan (naturgas) eller flydende brænd-
stof som metanol eller DME (hhv. 2. og 3. gene-
rations opgradering). Denne opgradering har dels 
den store fordel, at man kan forøge metanpro-
duktionen med op til 50 %, uden at det er nød-
vendigt at tilføre mere organisk materiale (bio-
masse) til biogasanlægget, dels, at man får mu-
lighed for at integrere meget store mængder VE 
fra sol og vind i energisystemet, og endeligt at 
det giver mulighed for at ”lagre” strøm fra vedva-
rende energikilder: Electrofuels på gasform kan 
lagres direkte i det eksisterende naturgasnet. 
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   Både i rørsystemet og i de underjordiske 

gaslagre, der har tilstrækkeligt kapacitet til at 
dække hele Danmarks gasforbrug i flere måne-
der. I fremtidens energisystem vil flydende 
electrofuels primært skulle spille en rolle der, 
hvor det ikke er muligt direkte at erstatte fossile 
brændsler med el. Det gælder især som flydende 
brændsel som input i den tunge transport og i 
flybrændstoffet”. 
 

54 Brændstof baseret på el 
(electrofuels): 
Hvor er termisk forgasning 
OK? Det er jo ikke andet end 
ufuldstændig forbrænding, 
og forgasning bruger samme 
slags biomasse (tør) som 
forbrænding (1). 
 

Nej Termisk forgasning er ’Afbrænding’ med begræn-
set ilttilførsel – fx pyrolyse. Dette giver 80 pct. 
gas og 20 pct. koks. Koks-delen forgasses efter-
følgende ved 730 grader. Denne temperatur sik-
rer, at asken ikke smelter, og at næringsstofferne 
i restproduktet dermed kan recirkuleres som gød-
ning. Recirkulering er ikke mulig ved almindelig 
forbrænding. Påstanden om at termisk forgasning 
blot er ufuldstændig forbrænding med samme 
biomasseinput er derfor ikke korrekt, og mangler 
i bedste fald, de nuancer der besvarer spørgsmå-
let. 

55 Afbrænding af biomasse 
som overgangsteknologi: 
Hvilke varmekilder skal bru-
ges med varmepumperne 
decentralt (1)? 
 

Nej Det vil afhænge af det enkelte anlægs muligheder 
(overskudsvarme, jordvarme, spildevand, sø-
/havand el. lignende), og om varmepumper i den 
konkrete og lokale kontekst er den bedste løs-
ning. Spørgsmålet giver således ikke mening at 
svare generelt på.  

56 Afbrænding af biomasse 
som overgangsteknologi: 
Dette afsnit burde indarbej-
des i kapitel 6 (den vej vi 
ikke skal gå). 
 

Nej Det vurderes at den passer bedste ind i kapitel 5 
(”Den vej, vi skal gå”), da overskriften dækker 
over, at afbrænding af biomasse (om end i en 
kort periode frem mod 2030) kan udgøre en del 
af energiforsyningen centralt. 

57 DN’s Energikildehieraki: 
Der har været flere kommen-
tarer til hierarkiet som ikke 
alle forstår. 

Ja Hierarki vil i forbindelse med layout blive gen-
tænkt. Derudover vil hierarkiet blive forsimplet 
yderligere, da det der tidligere har stået som 
”brændstof af 2. gen biomasse” i virkeligheden 
produceres ved at kombinere de to andre kilder i 
hierarkiet (ve og biogas på restprodukter og af-
fald). Det er forståeligt at dette har kunnet lede 
til forvirring. 
 
Teksten under overskriften: ”DNs Energikildehie-
raki” ændres til: Groft skitseret viser figuren her-
under en hierarkisk oversigt over hvilke energikil-
der, DN mener skal indgå i fremtidens energifor-
syning. Øverst i hierarkiet vind, sol og geotermi, 
dernæst biogas af restprodukter og affald. Uden 
for figuren findes alle de teknologier, vi ikke me-
ner har nogen plads i fremtidens energi-system, 
fx skifergas, atomkraft, afbrænding af ressourcer 
og biomasse mv. Disse er behandlet i kapitel 6. 
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58 BOKS, ”Hvor kommer 

energien fra, og hvad er 
potentialet”: 
Et eller andet sted i doku-
mentet bør man forholde sig 
til, hvad man gør når vinden 
ikke blæsere og solen ikke 
skinner. Man børe også for-
holde sig til ulandsforbindel-
serne (1). 
 

Nej Udfordringen er beskrevet flere steder i teksten. 
Der er også taget stilling til hvordan denne udfor-
dring skal løses. Fx er det den primære udfor-
dring der arbejdes med i kapitel 3: ”Fremtidens 
energisystem”. Se i øvrigt #38. Forslag til DN’s 
holdning til ulandsforbindelserne er beskrevet i 
kapitlet: ”Danmark er ikke en øde ø”. 

59 Anbefalinger: 
Anbefalingerne bør opstilles 
hierarkisk (5). 
 
Desuden er der forslag til 
nye anbefalinger, se bilag 5. 

Delvist Det giver mening her at overveje rækkefølgen, da 
anbefalingerne følger teknologierne. Rækkefølgen 
ændres så de følger den rækkefølge teknologier-
ne er præsenteret i. Se i øvrigt tidligere kommen-
tar vedr. hierarkiske anbefalinger. 
 
Forslag til nye anbefalinger vurderes ikke hen-
sigtsmæssige i afsnittet om energikilder, da de 
vedrører energisystemet mere bredt (og er dæk-
ket ind under anbefalingerne i kapitel 3: ”Fremti-
dens energisystem”). 
 

60 Bokse (de to sidste):  
Begge figurer er svære at 
forstå (5). 

Delvist Det er som nævnt hensigten at alle figurer for-
enkles i forbindelse med endeligt layout, således 
at de er lettere at forstå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KAPITEL 6   
61 Generelt: 

Det skal præciseres i alle de 
små afsnit, at det drejer sig 
om den vej vi ikke skal gå 
(5). 
 

Nej Det vurderes ikke at det giver mening at under-
strege dette yderligere. Både kapitlets overskrift 
og flere af underoverskrifterne understreger at 
det er kilder vi ikke ønsker. Og så er det også 
nævnt i teksten flere steder, fx ”I fremtidens 
energiforsyning skal biomassen ikke brændes af 
som kraftvarme, og biomasse til energiformål 
skal ikke komme fra produkter eller arealer der 
kunne være anvendt til fødevare- eller naturfor-
mål”. 
  

62 ”Biomasse til energifor-
mål”: 
Vi er glade for at der tages 
kraftigt afstand til biomasse.  

Delvist Først og fremmest er det kun på de store værker 
at biomasse nævnes som en overgangsteknologi. 
De små skal springe biomassetrinet over, da der 
allerede i dag er bedre alternativer her i dag.  
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 Dog ser vi mange beregnin-

ger der viser, at det bedre 
kan betale sig at fortsætte 
nogle år på kul, end at om-
lægge til træ nu. 
 
Vi er derfor utilfredse med at 
biomasse angives som en 
overgangsteknologi (2).  
 

 I forhold til de store værker, så er det blevet vur-
deret som uhensigtsmæssigt at DN åbent går ud 
og peger på kul eller naturgas i de næste år og 
indtil teknologien til de store værker er klar.  
 
Imidlertid er det nævnt at vi hverken ønsker nye 
værker, eller at der omlægges så investeringer 
rækker ud over 2030. I praksis betyder det at 
biomasse ikke vil være mulighed fra dd., og på 
den måde undgår vi direkte at gå ud og pege på 
kul.  
 

63 ”Biomasse er ikke CO2-
neutral” 
Afsnittet ”Biomasse er ikke 
CO2-neutral” er glimrende, 
men vi savner en henvisning 
til den skævhed der består i, 
at afbrænding af biomasse i 
KV ikke indgår i CO2 regn-
skabet (2).   
 

Nej Det er beskrevet i afsnittet om afgifter at biomas-
se ikke er afgiftsbelagt, og at man derved favori-
serer en ikke bæredygtig (af flere grunde) tekno-
logi. Derudover gøres det meget klart i kapitlet, 
at vi ikke ønsker biomasse i fremtidens energifor-
syning, hvorfor det vurderes, at det ikke er nød-
vendigt at diskutere den nuværende regulering af 
biomasse til KV yderligere her. 

64 ”Biomasse er ikke CO2-
neutral”, 7. linje: 
Overvej at skrive et tal der 
er mere retvisende (1) 
 

Nej I teksten står der op til 200 år. Det er den tidsho-
risont Klimarådet o.a. også arbejder med (link). 

65 ”Den biomasse, og bio-
masseanvendelse vi ikke 
ønsker”: 
Dette er en alt for unuance-
ret indstilling, at man ikke 
ønsker at brænde biomasse 
og biomasseaffald af i kraft-
varmen (1).  
 

Nej Det er DNs holdning at ressourcer ikke skal 
brændes af. Det der ikke kan genanvendes skal i 
videst muligt omfang forgasses, så restprodukter 
fx kan tilbageføres til arealerne.  

66 Boks, ”Biomasse til energi 
bringer os ikke i mål”. 
Denne problematik kunne 
godt fremhæves mere (5). 
  

Nej Det er allerede angivet (under boksens over-
skrift), at der i forbindelse med layout vil komme 
en figur der illustrerer dette. Derudover er der 
(også) på siden før skrevet at man vil lave en 
tegning der illustrerer de forskellige energifor-
mers arealforbrug. 

67 ”Affald”: 
Hvad med den voldsomt sti-
gende mængde emballage 
fra den stigende internet-
handel? Det kan ikke vare 
længe, før dette bliver vort 
største affaldsproblem, og 
det vil derfor være godt at 
have en holdning parat (1). 
 

Nej Det hører ikke til i Energiforsyningspolitikken at 
formulere en holdning til omfanget affald fra va-
rer købt på internettet. 

http://www.klimarådet.dk/da/system/files_force/downloads/faktaark_-_biomassens_rolle_i_energisystemet_0_0_0.pdf?download=1
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68 ”Affald”: 

”Sorteringsmulighed for det 
[biogas] til forbrugerne! I 
Tyskland og Østrig har de 
bionedbrydelige poser, hvor 
madaffald kommes i og så 
kommes de poser i særskilt i 
spande til det” (5). 
 

Nej Det er lidt uklart hvad der menes, men ud over at 
der står at affald skal genanvendes, vurderes det 
at det ikke er nødvendigt også at skrive at det 
skal sorteres. Dette er et emne for politikken for 
produktion og forbrug. 

 KAPITEL 7   
69 Generelt: 

Overskrift og underoverskrift 
modsiger hinanden (5). 
 

Ja Overskriften gør opmærksom på, at klima- og 
energiudfordringen rækker langt ud over vores 
egne landegrænser. Underoverskriften lægger 
(bl.a.) op til at Danmark skal arbejde for et ambi-
tiøst europæisk mål. Dette præciseres således: 
 
Fra: 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at 
Danmark primært skal satse på national energi-
infrastrukturudbygning, men også arbejde for et 
mere ambitiøst europæisk mål om at reducere 
unionens samlede klimaaftryk samt for et velfun-
gerende europæisk kvotemarked. 
 
Til:  
Danmarks Naturfredningsforening mener, at 
Danmark skal arbejde for et mere ambitiøst eu-
ropæisk mål om at reducere unionens samlede 
klimaaftryk, samt for et velfungerende europæisk 
kvotemarked. Herhjemme skal udbygning med 
VE, og integration af sektorer, prioriteres over 
arbejdet med energiunionen og fokus ulandsfor-
bindelserne. 
 

70 Generelt: 
Kapitlet bør komme først (5). 
 

Nej Rækkefølgen op kapitlerne er i de indledende hø-
ringer blevet byttet rundt mange gange. Det vur-
deres at den opbygning de har nu, er den mest 
hensigtsmæssige, ikke mindst fordi DN beskæfti-
ger sig med og fokuserer på Danmarks-, og kun i 
mindre grad vores nabolandes energiforsyning. 
 

71 2. afsnit, 2. linje: 
Kan vi ikke nøjes med at EU 
for at nå målene i hvert fald 
også bør omlægge hele sin 
energiforsyning til VE? (1) 

Nej Det bør være et klart mål, at man sigter efter <2 
graders målsætningen. Heri ligger det implicit, at 
man for at opnå dette skal basere hele energifor-
syningen på VE. Herudover skal der en masse 
andre værktøjer til, fx energibesparelser og effek-
tivisering, skovrejsning mv. Det vurderes ikke at 
den ene vinkel bringer mere klarhed end den an-
den, og derfor bibeholdes den oprindelige formu-
lering. 
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72 ”Energiunionen og euro-

pæisk energisamarbejde”, 
afsnit 3: 
Jeg foretrækker dette formu-
leret som forsyningssikker-
hed i stedet for mistillid (1). 
 

Nej Pointerne er ikke de samme. Det er almindeligt at 
argumentere for, at øget risiko leder til større 
risikodækning; her at øget risiko naturligt vil gø-
re, at hvert enkelt land ville sikre en større natio-
nal backupkapacitet.  

73 ”Energiunionen og euro-
pæisk energisamarbejde”, 
afsnit 4:  
Bør omformuleres. Vi er en 
del af EU, og har også et 
medansvar for at EU lever op 
til de 95%. Det kan kun ske 
ved et indre energimarked, 
[..] 
(1). 
 
 

Delvist Der mangler belæg for påstanden om, at de 95 % 
kun kan ske ved et indre energimarked. Uanset, 
vil et velfungerende europæisk energimarked 
langt fra kunne løse den store udfordring landen-
de står overfor med at få langt langt mere af den 
fluktuerende VE ind i systemet. Afsnittet omfor-
muleres og modereres, men pointen fastholdes: 
 
Fra: 
Mens der naturligvis kan være nogle gode ele-
menter i et europæisk energisamarbejde omkring 
udvikling og forskning, så mener DN altså, at det 
umiddelbart giver langt mere mening at integrere 
sektorer herhjemme for at få plads til mere VE i 
systemet (som beskrevet længere oppe), i stedet 
for at bruge enorme ressourcer på etablering af 
et europæisk energisamarbejde. 
 
Til: 
Selv et ambitiøst europæisk samarbejde om ud-
veksling af energi mellem landende løser ikke 
udfordringen med, at under 20 % af den samlede 
europæiske energiproduktion i dag kommer fra 
VE ifølge Eurostat*. En virkelighed der ikke bliver 
mere grøn af, at mere end halvdelen af de tyve 
procent kommer fra afbrænding af affald og bio-
masse, samt 1. generations biobrændstoffer mv. 
som DN ikke anser som VE. 
 
Hvis landende bag Energiunionen formår at holde 
fokus på omstilling til vedvarende energi, udfas-
ning af de fossile brændsler, samt forskning og 
udvikling af nye grønne løsninger, ligger der be-
stemt et potentiale her, som Danmark også skal 
arbejde videre for. Imidlertid mener DN dog at 
det giver langt mere mening at fokusere arbejdet 
på udbygning med VE herhjemme, og på at inte-
grere sektorer herhjemme for at få plads til mere 
af den fluktuerende VE i systemet. 
 
*Udtræk fra Eurostat databasen, Marts 2017, 
link.  
 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources
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74 ”Forsyningssikkerhed” 

Er idealet ikke at få en elek-
trificering der går ud over 
vores landegrænser og få 
vores naboer med (5)? 
 
Er Danmarks elforsyning helt 
afsondret fra nabolandenes 
el-net. Kan en sådan adskil-
lelse overhovedet lade sig 
gøre? (5) 
 

Nej Det er angivet i kapitlets underoverskrift, i anbe-
falingerne og i det indledende afsnit, at Danmark 
bør arbejde for at EU stiler efter at opfylde den 
det mest ambitiøse mål i Parisaftalen. Det ligger 
uden for vores (DNs) kompetence at kunne svare 
om den bedste løsning for hvert enkelt land er 
elektrificering. Vi er heller bekendte med, hvor-
dan deres elsystemer er bygget op i dag.  
 
Afsnittet handler desuden om ”forsyningssikker-
hed”, og her er pointen at analyser har vist, at vi 
bedst (set ud fra en økonomisk og samfundsøko-
nomisk betragtning) opnår forsyningssikkerhed 
ved at prioritere varmepumpeudbygning her-
hjemme først. På intet tidspunkt argumenteres 
det for at vi er afkoblede fra, eller skal koble os af 
udlandsforbindelserne, vi skal bare ikke fokusere 
på dem, som undskyldning for ikke at udbygge 
hjemme.  
 

75 ”Kvotesystemet”, 1. af-
snit, 6. linje: DN fore-
slår…”.  
Dette bør formuleres som en 
betingelse for at kvoteord-
ningen kommer til at virke 
efter hensigten. Der er ikke 
noget nyt heri, som kalder 
på et forslag fra DN (1) 
 

Nej 
 

Der er ikke, som der gives udtryk for her, kon-
sensus om, om kvotemarkedet ikke fungerer efter 
hensigten. Til eksempel har både de økonomiske 
vismænd, de miljøøkonomiske vismænd og DI for 
ganske nyligt været ude at modsige Klimarådets 
rapport der konkluderede at kvotemarkedet ikke 
fungerede, og at Danmark fx bør satse på hjemlig 
udbygning i stedet for fx at opkøbe og destruere 
kvoter. Deres argumentation var, at kvotemarke-
det fungerede efter hensigten.  
 

 

Tidligere behandling i organisationen 

Sekretariatet havde en indledende dialogbod om emnet på repræsentantskabsmødet i april 
2016 og en indledende drøftelse i september 2016 med MFU. Både MFU og Klimanetværket har 
haft mulighed for at kommentere et første udkast. Energiforsyningspolitikken har også været 
tema for sidste års klimaambassadørkursus i september. 
 
På sit møde i marts 2017 besluttede HB at godkende et høringsudkast, som efterfølgende blev 
sendt i høring. 
 

Bilag 

Bilagene til dette punkt fremsendes af praktiske årsager ikke fysisk til HB i deres fulde længde. 
Bilagene kan læses i deres fulde længde på Podio eller dn.dk’s underside for HB’s sagsakter.  
 
Der er indkommet i alt 5 høringssvar. Tallet ud for hver afsender herunder, er gengivet i pa-
rentes i efterfølgende præsentation, for at markere hvor kommentaren kommer fra, fx (1). 
 
Bilag 1: MFU (på skrift og ved møde) 
Bilag 2: DN-Hillerød 
Bilag 3: Bortfaldet 
Bilag 4: DN-Gribskov 
Bilag 5: DN-Odense 
Bilag 6: DN-Svendborg 
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