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olk bliver først opmærksom på problemerne omkring
energi, når der ikke længere er tilstrækkeligt af den.

Dagligdagen ville imidlertid se noget anderledes ud, hvis vi en
dag stod uden energi. Fabrikker ville ikke kunne producere noget,
fly kunne ikke lette, biler kunne ikke starte og vi ville ikke have
varme, varmt vand, elektricitet eller computere. Når vi trykker på
kontakten i et mørkt værelse eller tænder for varmen, når vinteren
sætter ind, tænker vi sjældent på kraftværkerne, elnettene eller de
olie- og gasledninger, som forbinder Europa med Mellemøsten,
eller de olietankere, som sejler gennem Kanalen.

Siden oliechokket i 1986 har vi følt, at Europa var relativt velforsy-
net på energiområdet, bl.a. takket være atomkraftværkerne i visse
lande som Frankrig, Belgien og Spanien, eller naturgasforsynin-
gen på store markeder som varme og el, men denne situation kan
hurtigt vende. De interne energiressourcer, som i dag dækker
halvdelen af vores behov, vil efterhånden blive opbrugt, samtidig
med at forbruget stiger. Om tyve til tredive år vil energiforbrugets
virkninger på miljøet være uholdbare, hvis der ikke gribes ind, og
den eksterne energiafhængighed vil i gennemsnit stige til 70 %,
men vil være på op til 90 % for olieprodukternes vedkommende.
Det gør os sårbare, især på grund af den økonomiske afhængig-
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hed af bestemte energiformer som gas og olie og af bestemte
eksporterende lande som Rusland for naturgas’ vedkommende
og Mellemøsten for olie. Desuden viser det sig, at produktionen
og forbruget af energi er ansvarlig for næsten al den CO2, som
udledes i atmosfæren.

Det er på tide, at vi — inden vi trykker på kontakten eller sætter
os i bilen — foretager nogle bevidste, velunderbyggede valg
angående vores energiforbrug. Der skal snart træffes en række
vigtige politiske beslutninger, som skal gøre vores energiforsy-
ning og -forbrug mere sikre og miljøvenlige. Sigtet med denne
brochure er at give læseren de nødvendige forudsætninger for at
forstå de problemer, vi står over for på energiområdet, så flest
mulige kan deltage i den energidebat, som Europa-
Kommissionen på min foranledning har iværksat med grønbogen
om energiforsyningssikkerhed.

Loyola de Palacio
Næstformand for 

Europa-Kommissionen
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å tærsklen til det tredje årtusind er det på tide, at
Europa tager energiområdet op til debat. Vores energi-

forsyningssikkerhed må revurderes. Denne debat berører alle bor-
gere, eftersom energi er af afgørende vigtighed i vores dagligdag.

Vores enorme afhængighed af fossilt brændsel (olie, gas og kul)
bliver mere og mere udtalt. Det medfører en lang række proble-
mer, f.eks. olie- og gasprisernes indflydelse på vores økonomi og
på millioner af virksomheder, visse eksterne leverandørers magt-
stilling, forurening — naturligvis — samt, som en række eksem-
pler har vist på det seneste, risiko for sociale problemer, når mar-
kederne løber løbsk.

P

EU-15 — Primær energibalance 1998
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Problemerne er voksende

De geopolitiske hensyn vejer tungt i energi-
sektoren. Europa importerer 50 % af sit for-
brug. Omkring 2030 vil dette tal være ste-
get til 70 %. Og denne import består
næsten udelukkende af fossilt brændsel.

De miljømæssige problemer kan efterhån-
den mærkes i hverdagen. Allerede nu bør
vi bane vejen for mere miljøvenlige 
energiproduktions- og transportformer.
Forbrænding og transport af fossilt brænd-
sel medfører mange miljøproblemer.

De geologiske begrænsninger minder os om, at der om halvtreds
år næsten ikke vil være mere olie eller gas tilbage. Hvis der er, bli-
ver det i hvert fald meget dyrt at udvinde dem, og det vil medføre
et helt andet prisniveau end i dag. Der er med andre ord kun en
begrænset mængde af disse naturressourcer, men vi bruger alli-
gevel bare løs.

Debat på europæisk plan

Det er tanken at foreslå målrettede strategier for at mindske eller
endnu bedre afhjælpe denne afhængighed.

Debatten kan ikke længere blot holdes på nationalt plan: den skal
foregå på europæisk plan. Alle medlemsstater er jo fælles om
disse problemer: der samarbejdes f.eks. om at integrere miljøhen-
syn i EU-samarbejdet. Det indre marked er gradvis blevet mere
integreret, siden det blev oprettet. Den europæiske integrations
rolle er netop at undgå konkurrenceforvridninger mellem med-
lemsstaterne, navnlig af økonomisk og skatte/afgiftsmæssig art.
Markedsdynamikken giver i sig selv en meget hurtig integration,

Vi er allerede 
for afhængige



både på grund af liberaliseringerne og globaliseringen. EU’s frem-
tidige udvidelse skal i forbindelse med energiområdet overvåges
nøje: det ses allerede nu klart hvad angår nuklear sikkerhed.
Endelig må EU med hele sin økonomiske og politiske vægt stå
fast over for sine eksterne energileverandører. Hvis man vil tages
alvorligt, må man gøre fælles front.

Debat nu

Men hvorfor skal problemerne drøftes nu? Elproduktionssektoren
er under omstilling: mange værker er ved at være nedslidt, og der
skal træffes beslutning om nye investeringer for perioden 2005-
2010. Atomkraftsektoren afventer desuden en række afgørelser af
betydning for branchens fremtid som følge af forskellige sam-
menfaldende forhold: liberaliseringen af elmarkedet, offentlighe-
dens negative indstilling, manglende muligheder for affaldsop-
lagring og genbrug/oparbejdning. Efter økonomernes opfattelse
er vi nået til det punkt, hvor olien fra nu af bliver dyrere og dyrere
at hente op. Men forbruget falder ikke, tværtimod.

Udviklingen i energisektoren på kort sigt skal tage højde for de
miljøforpligtelser, Unionen indgik i Kyoto. Hvis udviklingen
fortsætter som hidtil, kan vi ikke engang klare dét. Men det er
værd at bemærke, at EU’s borgere i dag lægger stor vægt på mil-
jøet og sundheden. Alligevel er energi-
besparende foranstaltninger nu nær-
mest gået i glemmebogen. Endelig vil
det være et godt tidspunkt at indgå
partnerskaber med vore primære leve-
randører, f.eks. Rusland, til gengæld for
forpligtelser, som kan beskytte vore
investeringer.
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De valg, vi træffer på energiområdet,
skal være mere miljøvenlige



Det kan opsummeres, at der allerede nu kan træffes tiltag for at
sikre vores energiforsyning en bedre fremtid ved at mindske
afhængigheden af fossilt brændsel. Samtidig bør EU få løst pro-
blemet med sin alt for store geografiske afhængighed i energi-
importen. Man kan f.eks. minde om de sociale problemer, som
olieprisernes ustadighed har medført. EU skal også have 
reduceret sine miljøproblemer. Endelig skal EU medvirke til en
bedre styring af forbruget af naturressourcer.

Den fremgangsmåde, som foreslås i grønbogen, består kort sagt i
at opstille strategier, som skal sikre europæerne ren og billig ener-
gi i tilstrækkelige mængder. Det kan gøres ved at træffe foran-
staltninger for at påvirke energiudbuddet eller energiefterspørg-
slen. Det mest effektive er ganske givet at påvirke efterspørgslen:
der skal produceres fire energienheder på produktionsstedet for
hver enhed, som slutkunden forbruger. Med henblik herpå skal
man først og fremmest overveje et mere energieffektivt forbrug
for at forbruge mindre og samtidig bevare den nuværende livs-
kvalitet. Vi modtager gerne forslag i denne forbindelse.

ENERGI: VI MÅ STYRE VORES AFHÆNGIGHED

Den eneste
udvej:

Fælles handling
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ad os bare indrømme det: regnskabet ser ikke for
godt ud. Selv om det er lykkedes for EU at nedsætte

sin energiintensitet (forbruget af energi i forhold til velstandsni-
veauet), står der kun røde tal på bundlinjen. Energiforbruget sti-
ger med 1-2 % om året. Afhængigheden af tredjelande er på vej
op over 50 %. Vores begrænsede egenressourcer er ved at være
udtømt — for så vidt angår kul kan man sige, at de er udtømt
»økonomisk«, eftersom det er for dyrt at udvinde. Olie er oven i
købet stadig det produkt, som bruges mest af private forbrugere
og i service- og transportsektoren. Og denne sektor vokser des-
værre voldsomt i den kommende tid. Lad os se nærmere på det.

ENERGISITUATIONEN  
I DEN EUROPÆISKE UNION
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Forbruget falder ikke

Væksten i el-, transport- og varmeforbruget skyldes især privatfor-
brugerne og servicesektoren. Industrien har heldigvis kunnet sta-
bilisere sit forbrug ved at investere i moderniseringstiltag. Men
det er transportsektoren, som uden sammenligning tæller stær-
kest i energiefterspørgslen. Alle prognoser forudser en aktivitets-
eksplosion i denne olieslugende sektor.

Udvidelsen bringer ingen bedring, eftersom de nye EU-medlems-
stater har en stærk økonomisk vækst (5-6 %).
Energiefterspørgslen stiger således med 2 % om året frem til
2020. På transportområdet giver det sig selv, at en geografisk
udvidet Union også medfører en stærk stigning i trafikken.

ENERGI: VI MÅ STYRE VORES AFHÆNGIGHED
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Egenressourcerne er ved at være opbrugt

EU’s beholdning af egenressourcer er ikke stor. Det er dyrere at
udvinde dem her end i andre lande. Der ventes en varig nedgang
i vores ressourcer. Den takt, som de opbruges med, afhænger af
verdensmarkedspriserne og de teknologiske fremskridt.
Udvidelsen bedrer ikke situationen, undtagen hvad angår
kul. Det er faktisk kun de vedvarende energikilder, som
ikke allerede udnyttes fuldt ud, fordi de har en højere
produktionspris. Hvis der kan gøres noget ved dét, er det
EU’s eneste fremtidssikrede løsning.
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Vi kan ikke 
regne med vores

ressourcer

Vi må alle 
deles om ansvaret

Transportsektoren står for 67 % af det
samlede olieforbrug, og de fleste
køretøjer er benzin- eller dieseldrevne
(98 %). Energiintensiteten steg i
perioden 1985-1998 med 10 %. Der
forudses en enorm vækst frem til 2010:
+ 16 % for biler, + 90 % for fly, + 50 % for
vejtrafikken generelt. Som følge af bl.a.
overdreven trafiktæthed anslås
transportsektorens eksterne
omkostninger til 2 % af BNP.
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Olien i Nordsøen varer ikke evigt.
Det er en bekostelig affære at
udnytte oliefelterne, og med tiden
bliver de tømt. I bedste fald holder
de til femogtyve års produktion
eller otte års forbrug af samme
omfang som nu.
Udvindingsomkostningerne er des-
uden højere end i Mellemøsten.

Naturgassen i Nordsøen følger
samme mønster som olien. Her kan
man dog regne med produktionen
fra Norge, som er medlem af Det

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Norges reserver
svarer til treogtyve år af det nuværende forbrug.

EU’s kul er tre til fire gange dyrere end verdensmarkedsprisen.
Der er solide reserver, og det gælder i endnu højere grad efter
udvidelsen. Men konkurrencesituationen tvinger EU til at nedsæt-
te produktionen drastisk. Det Forenede Kongerige er efterhånden
det eneste land, hvor produktionen af stenkul kan bringes tilbage
til et konkurrencedygtigt niveau. Brunkul og tørv kan nok tjene
sig ind, men står til gengæld kun for en ubetydelig del af EU’s
energiproduktion.

Europæisk uran repræsenterer 2 % af verdens reserver. På grund
af den lave verdensmarkedspris er stadig flere af de europæiske
lagre ikke konkurrencedygtige. Der er til gengæld et solidt mar-
ked for uran på verdensplan.

Vores energi
koster dyrt
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Den eksterne afhængighed vokser

Hvis vi bruger mere end vi fremstiller, må vi importere ... eller
bruge mindre. Men vi bliver aldrig selvforsynende med energi. De
målrettede energipolitikker (besparelser, kernekraftprogrammer,
støtte til vedvarende energi, egenproduktion), som blev indført
efter den første energikrise, slår ikke til. Importen stiger alligevel
for at holde trit med den voksende efterspørgsel. Om tyve til
tredive år har vi en importafhængighed på 90 % for olie, 70 % for
gas og 100 % for kul. Og udvidelsen forværrer kun tendensen.

EU-15 — Olieimport fra fredjelande i 1999
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Der er naturligvis forskel på den eksterne afhængighed fra pro-
dukt til produkt. For kul og urans vedkommende er det ikke
noget problem, fordi verdensmarkedet er yderst stabilt og geo-
grafisk spredt, og priserne ikke er under pres. Hvad angår olie og
gas er markedet meget skrøbeligt og reserverne yderst ulige for-
delt. Prisændringer kan påvirke vores økonomi kraftigt. Hvad sker
der, når energiefterspørgslen eksploderer i udviklingslandene?

EU har i dag ikke mange leverandører. Vi er i store træk afhængige
af Mellemøsten hvad angår olie og af Rusland og Nordafrika hvad
angår gas. Og det hele afregnes i US-dollars. Dertil kommer de
fysiske og politiske risici i forbindelse med transport af energipro-
dukter til Europa, som er større for gas end for olie. De geopoliti-
ske hensyn går forud for de økonomiske hensyn. Som sagerne
står, har vi mindre og mindre styr over, hvor sårbare vi er.

Vi står med andre ord svagt ved forhandlingsbordet. Vi har be-
grænsede muligheder, såvel i en krisesituation som på lang sigt.

EU vejer tungt som kunde på den internationale
energiscene. I 1997 løb regningen for EU’s energiimport
op i 120 mia. EUR. EU står for 14-15 % af verdens
energiforbrug og er verdens største importør af olie 
(19 % af verdensforbruget) og naturgas (16 % af
verdensforbruget). EU’s olieregning var i 1999 på 
240 mia. EUR. Regningen steg eksplosivt i 2000.
Næsten halvdelen af pengene endte hos olie-
producenterne i Mellemøsten.
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Trusler mod miljøet

Energiproduktion, -transport og -forbrug påvirker miljøet kraftigt.
EU har indarbejdet miljøet i sine prioriterede målsætninger.
Miljøhensyn bør derfor spille ind på vores beslutninger for ener-
giområdet i fremtiden. Der foretages stadig strengere vurderinger
af miljøvirkningerne ved enhver økonomisk aktivitet. Det gælder
f.eks. klimaændringer, men også miljøforurening, olieudslip og 
atomulykker.`

Bekæmpelsen af drivhuseffekten står højt på listen. Langt den
overvejende del af CO2-udslippet fra menneskelige aktiviteter
stammer fra energisektoren. Det er endnu et problem ved vores
afhængighed af fossilt brændsel. Derfor er det tanken, at de
tværeuropæiske tiltag skal fokusere på dette område. Transport og
produktion af el/damp er hver især ansvarlige for ca. en tredjedel
af det nuværende CO2-udslip.

Men ni tiendedele af stigningen i verdens CO2-udslip skyldes trans-
portsektoren, navnlig vejtransporten. Inden for denne sektor er det
derfor helt uomgængeligt at træffe tiltag. Jo længere vi venter, jo
hårdere bliver det.
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EU-30 — CO2 -emissioner (1990 = 100)

Hvis vi ikke sætter hårdt ind,
kan vi ikke holde, hvad vi har lovet
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Nedbringningen af emissionsniveauet for andre
gasser er en anden økonomisk udfordring for
Unionen. EU-lovgivningen sætter stadig strengere
grænser for forurenende aktiviteter. Det gælder f.eks.
brændstofkvalitet, efterbehandling af røggasser og
nationale emissionslofter for forsurende gasser.
Lavforurenende aktiviteter gives i stadig højere grad
en fortrinsstilling.

Beskyttelsen af havmiljøet er også et område, som
vejer tungt i EU. De olieudslip, som er sket de seneste
år, er et uacceptabelt problem. Der transporteres
betydelige mængder olie og gas gennem euro-

pæiske farvande. EU er ved at indføre et lovgrundlag, som i højere
grad sikrer beskyttelsen af havmiljøet. Men jo mere olie der bru-
ges, desto mere skal der transporteres — og dermed stiger også
risikoen for sådanne ulykker.

I løbet af halvfemserne blev det konstateret, at
menneskeskabte drivhusgasser (CO2, metan og
lignende) er en alvorlig trussel mod planetens klima. De
fremskynder globale klimaændringer. De får bl.a.
indlandsisen til at smelte, verdenshavene til at stige og
medfører højere og højere temperaturer. Disse
ændringer sker tilmed hurtigere og i større omfang end
oprindeligt forudset. EU er ansvarlig for 14 % af verdens
CO2-emission. EU forpligtede sig ved Kyoto-konferencen
i december 1997 til frem til 2008-2012 at nedbringe sin
emission af drivhusgasser med 8 % i forhold til 1990.
Den nuværende tendens er en stigning på 5 %.



Nuklear sikkerhed er et vigtigt element i vore forbindelser med
de østeuropæiske lande. Selv om Unionen endnu ikke har fælles
standarder på området, har man i EU presset på for »høje« stan-
darder i Central- og Østeuropa. Kernekrafts potentielle sundheds-
og miljøskadevirkninger vækker uro hos en del af befolkningen.
Her fokuseres der især på problemerne med oplagring af høj-
radioaktivt affald.

Det kan konkluderes, at vi får nogle grimme overraskelser frem-
over, hvis vi ikke retter op på de nuværende tendenser i vores
energiregnskab. Vi må bremse forbrugsstigningen ved at sætte
ind på efterspørgselssiden. Vedvarende energikilder har et væl-
digt potentiale. Vores afhængighed af eksterne leverandører skal
forvaltes anderledes. Vi skal tilgodese miljøhensyn, når vi træffer
beslutninger om energiområdet, så vi vælger de »renest« mulige
løsninger. Hvis vi ikke allerede nu træffer en række radikale tiltag,
kan vi ikke holde, hvad vi har lovet. Der er ingen andre, der gør
det for os, og konsekvenserne for klimaet kan blive katastrofale.
Så lad os nu se nærmere på, hvordan vi kan gribe det an.
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vordan kan vi sikre, at vores energikilder altid kan opfylde
vores behov? Med andre ord, hvordan kan vi sikre, at

udbuddet altid slår til og at prisen for det er rimelig? En
energikilde kan altid skiftes ud med en anden — i hvert fald til
dels — med deraf følgende fordele og ulemper.

TILTAG
PÅ UDBUDSSIDEN
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De almægtige
fossile 
brændsler

EU’s elproduktionskapacitet udgør 600 GWe. Inden 2020
skal der opbygges næsten lige så meget oveni for at
følge med forbruget, og halvdelen af de nuværende
værker skal udskiftes, fordi de snart er udtjente (se
diagrammet over elproduktion i EU). Olie og kuls rolle
skal og må nedbringes. Naturgas kommer til at spille en
central rolle for den nye kapacitet. Kernekrafts andel
stiger sandsynligvis ikke. Denne energikildes andel
afhænger af flere forskellige faktorer: Kyoto-processen,
konkurrenceevnen, offentlighedens accept, løsninger på
affaldsproblemerne og sikkerhedsforhold i
ansøgerlandene. De vedvarende energikilders andel
afhænger af den politiske vilje til at fremme dem og gøre
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Olien skal ikke være eneherskende

Transportsektoren skal nok sikre olien sin tid i solen. Den er des-
værre fortsat en grundlæggende del af vores økonomi. Man kan
enten prøve at udskifte den, som man har gjort det i elproduktio-
nen (om end det ikke lader sig gøre for flyindustrien). Eller man
kan prøve på alle måder at sikre forsyningssikkerheden — natur-
ligvis også til overkommelige priser.

Det kan faktisk i betydeligt omfang lade sig gøre at udskifte
brændstoffet til vejtransport med biobrændstof. Det eneste pro-
blem i denne forbindelse er produktionsomkostningerne.
Medlemsstaterne er tilsyneladende ikke indstillet på at yde en
massiv støtte hertil. Det er ellers
en energikilde med 100 % egen-
produktion. Det andet energial-
ternativ er naturgas, men den
indtager kun en marginal andel
uden støtte.

EU’s nuværende leverandører er
koncentreret omkring
Mellemøsten og OPEC. Det er
meget svært at forudsige, hvor-
dan de vil reagere, eftersom det
afhænger af mange forskellige
geopolitiske parametre. Derfor
må vi holde en løbende dialog i
gang med producenterne. Dermed kan man reducere presset på
priserne. Vi må opstille fælles aftaler og bestemmelser om tiltag til
fælles bedste.
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Hvorfor ikke europæisk 
fremstillet brændstof?

dem økonomisk attraktive. Liberaliseringen af markedet
for el og gas vil uden tvivl gøre systemet mere effektivt.
Men et prisfald medfører sandsynligvis også et større
forbrug.



Det er meget tænkeligt, at der skal findes nye leverandører. Her
tænkes især på Rusland og regionen omkring Det Kaspiske Hav.
Det forudsætter gigantiske investeringer. I denne forbindelse er
det vigtigt, at EU sikrer den juridiske vished for vore investeringer.
Der er allerede indledt drøftelser med Rusland med henblik på at
oprette et partnerskab på energiområdet.

De nationale reservelagre skal kontrolleres på europæisk plan.
Dermed får vi mulighed for at handle konsekvent og hurtigt i en
krisesituation. Ved eksplosive prisstigninger kan man endog fore-
stille sig et interventionssystem i stil med valutamarkedernes.

Vi har jo altid vores kul, hvis det skulle være

Den første europæiske traktat (EKSF) handlede om kul. Men selv
om kullet har en glorværdig fortid, står det nu svagt over for olie
og gas: det forurener mere, omsætningsgraden er lav, det er
sværere at transportere og det fylder mere at oplagre. Kuls pri-
mære fordel er prisen: lav og stabil. Men det indtager en stadig
mindre andel i vores energiregnskab.

Det tekniske fremskridt kan måske
sikre kullets fremtid. Der forskes først
og fremmest i at gøre det mere mil-
jøvenligt og øge omsætningsgraden.
Den »rene teknologi« (forgasning, for-
brænding) findes allerede. Men den
kan ikke bruges, medmindre man gen-
nemfører bekostelige moderniseringer
af værkerne.

Det bør analyseres, hvordan man kan
opretholde adgangen til EU’s kulre-
server. I eldirektivet planlægges det, at

15 % af produktionen kan undtages fra liberaliseringsreglerne for
at prioritere lokale energikilder højt. Det kunne f.eks. være euro-
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Vi har stadig brug for kul



pæisk kul. Dermed kan man holde minerne åbne og bevare sekto-
rens knowhow.

Naturgas er et tveægget sværd

Det tog lang tid for naturgassen at slå igennem. Nu er den aner-
kendt for sine klare fordele. Den er let at distribuere, den forure-
ner mindre end de øvrige fossile brændsler, den findes i rigelige
mængder og er forholdsvis billig. Men naturgassen kan risikere at
sejre sig ihjel.

Gasmarkedet er forholdsvis uelastisk på grund af prisindekse-
ring, langtidskontrakter om levering og fremføring via gaslednin-
ger. I fremtiden ventes gasprisen at stige med næsten 20 % frem
til 2010. Derfor skal det sikres, at der er reel konkurrence mellem
vore leverandører. Ligesom for oliens vedkommende ville reserve-
lagre hjælpe med til at gøre EU mindre sårbar.

Ved at sprede os på flere forskellige leverandører kunne vi
mindske vores eksterne afhængighed. Ligesom det gælder for
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Naturgaspriserne er indekseret efter
oliepriserne. Det er der historiske
grunde til. Naturgassen lå sammen med
olien og blev derfor udvundet af
olieselskaberne. Ved at indeksere den
efter olien kunne man i starten gradvist
få indført naturgas. I dag har denne
ordning ikke længere nogen økonomisk
berettigelse. Det kan på sigt overlades til
samspillet mellem udbud og
efterspørgsel. Men den konkurrence
mellem leverandørerne, som
liberaliseringen i EU skal sikre, er endnu
ikke en realitet.



olie, har EU al mulig interesse i at være med til at
opbygge nye transportinfrastrukturer. Flydende
naturgas giver f.eks. mulighed for leverancer fra
oversøiske lande. Det omfatter potentielle leve-
randører i Centralasien, fra den anden side af
Atlanten (Nigeria, Trinidad), Mellemøsten eller
Nordafrika.

Kernekraft kan komme til at spille en
rolle

Kernekraft er med til at sikre EU’s energiforsy-
ningssikkerhed. Denne energikilde medfører
ingen mærkbar CO2-forurening og er derfor et

positivt element i bekæmpelsen af klimaændringer. Den bruges
kun til elproduktion og leverer over en tredjedel af EU’s elforbrug.

Kernekraft har en usikker fremtid i EU. Visse medlemsstater med
kernekraftværker har besluttet gradvis at tage deres værker ud af
drift. De skal så skiftes ud med konventionelle elværker og vedva-
rende energikilder. Finland er den eneste medlemsstat, der har
planer om at opføre nye værker.
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Vi må sikre en større 
spredning på 
forsyningsområdet



Kernekraftforskningen skal videreføres. EU
må bevare sin førerstilling og sin knowhow
på området. Den erfaring, man har opnået,
skal gives videre til kommende generationer,
og der skal udvikles nye, såkaldt »rene« reak-
torer. Der forskes i dag i fremtidens reaktorer,
nuklear fusion, forvaltning af bestrålet brænd-
sel og oplagring af affald.

Affaldsforvaltningsproblemerne lægger i
dag sektoren for had. EU bliver nødt til at
angribe og afhjælpe dette problem
med den største åbenhed. Det vil påvir-
ke branchens fremtid i EU.
Kernekraftteknologien kan ikke videre-
udvikles, hvis man ikke kan sikre en tilstrækkelig lang periode
med stabilitet. Og det kræver enighed i offentligheden.

Vedvarende energi kræver mere end opfordringer

Vedvarende energikilder medfører nærmest ingen forurening,
men de er endnu ikke rentable. Det er på høje tid at hjælpe udvik-
lingen på vej på dette område. EU kan ikke tillade sig at ignorere
en energikilde med ren egenproduktion. Men der er mange hin-
dringer. Ud over prisen er markedsadgangen for vedvarende
energi ikke positiv. Der er i dag et direktiv, som skal sikre 
vedvarende energi en tilstrækkelig dækningsgrad på et 
liberaliseret elmarked.

De skattemæssige foranstaltninger og bestemmelser skal til-
passes efter vedvarende energikilder. Det skal være muligt at
begunstige vedvarende energi og dermed stille den bedre i kon-
kurrencen med andre energiformer. Biobrændstofs fremtid
afhænger f.eks. fuldstændig af, at den friholdes for afgifter. Der
planlægges en række tiltag for at fremme anvendelsen af denne
type energi.
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Kernekraftens fremtid må
tages op til debat
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Støtte er en forudsætning for sådanne energi-
formers gennemslagskraft. De kræver store
anlægsinvesteringer. Støtten kan antage mange
forskellige former: godtgørelsesfonde, skattebe-
gunstigelse, faste takster, F&U-støtte, fortrinsad-
gang til elnettet, udviklings- og driftsstøtte,
udligningsbidrag fra de for nærværende ren-
table energikilder osv.

Hvilken støtte skal der
ydes til vedvarende
energi?

EU er ved at opbygge et indre marked for elektricitet og
gas, som bliver det mest åbne og integrerede i verden.
Det er baseret på en fælles liberalisering: en gradvis
åbning, grundlæggende procedurer til sikring af
gennemskueligheden, forsyningspligt, officielle fora for
nationale myndigheder, ensartede takstprincipper for
levering, en plan for tværeuropæiske infrastrukturer. Der
er fremlagt forslag om mere vidtgående tiltag i denne
forbindelse. Det er tanken, at alle borgere inden
udgangen af 2005 frit skal kunne vælge el- og
gasselskab. I disse sektorer gennemføres der i dag en
omlægning, som skal sikre højere effektivitet og bedre
service.

Kombineret kraftvarmeproduktion betragtes som grøn
energi. Denne produktionsform har mange innovative
anvendelsesmåder. Ved hjælp af mikroturbiner kan
produktionen af varme og el decentraliseres mere og
mere. Kraftvarmeproduktion giver en højere
omsætningsgrad (mellem 80 og 99 %) og kan dermed
nedbringe forbruget af primærenergi og mængden af
udledt CO2. Med et hensigtsmæssigt lovgrundlag kan
denne energitypes markedsandel tredobles frem 
til 2010.



Med de gældende vilkår hænger den
vedvarende energi om ti år fast
omkring en markedsandel på 7 %. Det
kræver finansielle foranstaltninger,
hvis den vedvarende energis andel i
energiregnskabet skal fordobles fra 
6 % til 12 %.

Konklusion: EU står over for en række
svære valg. Energien kommer til at
spille en større rolle i vores udenrigs-
politik. Hvis vi skal sikre den eksterne
forsyningssikkerhed, forudsætter det
nye former for partnerskaber med de
lande, som energien kommer fra eller transporteres igennem. Vi
må udbygge dialogen med producentlandene, oprette præferen-
cepartnerskaber, finde nye leverandører via nye net samt sikre og
modernisere de eksisterende forsyningsnet. Der er brug for mas-
siv støtte til vedvarende energikilder i lighed med den støtte, de
øvrige energiformer har fået. Men vedvarende energi kan dog
langtfra erstatte de øvrige energiformer. Vi må også sørge for hur-
tigt at få taget stilling til kernekraftens rolle i EU. Under alle om-
stændigheder bør vi give de energiformer en fortrinsstilling, som
forurener mindst. En højere integrationsgrad i el- og gasmarke-
derne vil også gøre systemet mere effektivt. Men det er naturlig-
vis begrænset, hvilke muligheder der er for at gribe ind på
udbudssiden. Der er ikke enighed i EU om en fælles energipolitik.
Energimarkedets fremtidsudsigter og udviklingstendenser 
begrænser også vores indsatsmuligheder. Derfor er det nok mere
realistisk at gribe ind på efterspørgselssiden.
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Elektroner og metan 
anerkender ingen grænser
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forbindelse med den første energikrise i 1973 traf Europa
foranstaltninger for at nedbringe sin energiefterspørgsel.

Man indførte diverse nationale tiltag med forskelligt held.
Nu er det på tide at
indføre en fælles,
målrettet politik. Der er
et stort besparelsespo-
tentiale og mange for-
skellige indsatsmulig-
heder.

TILTAG 
PÅ EFTERSPØRGSELSSIDEN

I

Komforten 
har en pris

En højere energieffektivitet vil have en løftestangseffekt

på udbuddet. Vores globale effektivitet er kun 25 %.

Resten går op i røg. Når man producerer elektricitet, er

energiudbyttet kun ca. det halve af den forbrugte energi.

Resten forsvinder i form af varme. Forud herfor kræver

det energi at producere og transportere brændslet. Og

bagefter forsvinder en del af elektriciteten undervejs i

elnettet. Og sådan fortsætter det bare! Så når man sparer

én enhed, har man i virkeligheden sparet fire.



Energiintensiteten kan nedsættes endnu mere

Der er ikke længere så meget gang i tiltagene vedrørende energi-
effektivitet. Men ved at forbedre energiudbyttet anslås det faktisk,
at man kan spare helt op til 18 % af det nuværende energifor-
brug. Den største hindring herfor er, at forbrugerne stritter imod,
når det gælder om at bruge energieffektive teknologier. Men hvis
der udbydes energieffektive produkter, kan det alligevel hjælpe
med til at spare på energien.
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Mere effektive 
apparater

Enkelttiltag med finansiering fra EU-programmet har
givet vældig gode resultater. Direktiverne om mærkning
af husholdningsapparater og effektivitetsstandarder for
køleskabe og fyr har været meget effektive, når de er
blevet gennemført korrekt. Det afhænger især af, hvilken
kontrol der føres med gennemførelsen af direktiverne. De
køleskabe, som sælges i dag, bruger i gennemsnit 27 %
mindre energi end tidligere. Det kan omregnes til, at alle
disse europæiske køleskabe holder femten store elværker
i gang! Det samme gælder for vaskemaskiner og ovne,
som falder ind under den overordnede strategi for
husholdningsapparater.
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Nu skal EU revidere hele sine politik vedrørende forvaltning af
efterspørgslen. Europa-Kommissionen vedtog i april 2000 en
handlingsplan for forbedring af energiudbyttet. Heri foreslås det
at forbedre EU’s energiintensitet med 1 % om året frem til 2010.
Men der er kun afsat ubetydelige budgetter hertil.

Mange løsningsmodeller i forskellige sektorer

Hvis man ser på sektorpolitikkerne er det let at få øje på mulighe-
der for at spare på energien. Der er mange anvendelsesmulighe-
der i visse sektorer. Europa-Kommissionen har tænkt sig at iværk-
sætte nye tiltag uden at vente.
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Energiforbruget i bygninger repræsenterer over
40 % af det samlede energiforbrug. Det gælder
opvarmning, varmt vand, kølesystemer og
belysning. Dette forbrug kan nedsættes med over
22 % frem til 2010, hvis man sikrer gunstige
omkostnings- og effektivitetsforhold. Der
udarbejdes for tiden et direktivforslag om
bygningers energieffektivitet. Heri foreslås en
fælles beregningsmetode for energieffektiviteten
i bygninger, som nyopføres eller ombygges, og
der foreslås minimumsstandarder på området og
et certificerings- og kontrolsystem for varme- og
kølesystemer. Over ti millioner af de fyr, der er
installeret i EU, er over tyve år gamle. Blot ved at
udskifte disse fyr kunne man nedsætte
energiforbruget til varme i boligsektoren med 
ca. 5 %.

Vore bygninger:
Her kan spares
meget



Industrien kan også spille en rolle. Der er sket betydelige frem-
skridt i de stærkt energiforbrugende sektorer, hvor man har
opnået en høj effektivitetsstandard. Men der er stadigvæk plads
til forbedringer.

Bygninger er fortsat den vigtigste sektor for forbedring af energi-
effektiviteten. Man kunne sagtens spare en femtedel af energifor-
bruget herpå. Alt, hvad der skal til, er at anvende de forhånden-
værende brugbare energisparemetoder: isolering, varmegenvin-
ding, elstyring osv. I denne forbindelse kan lovgivningsmyndighe-
derne benytte sig af en lang række redskaber: fremme af boligfor-
bedring, forbrugsnormer, grænseværdier for energibesparelser,
energicertificering og lignende.

Belysning har et betydeligt »sparepotentiale«. Ved hensigtsmæs-
sige investeringer kan der spares mellem 30 og 50 % på elektrici-
teten. Europa-Kommissionen er ved at opstille en frivillig aftale
med industrien på området. EU har også vedtaget et direktiv om
effektivitetsstandarder for neonlyskilder.

Elapparater giver også mange muligheder for besparelser. Mere
effektive stand by-funktioner vil medføre store besparelser. Det
gælder f.eks. computere, kontorudstyr, fjernsynsapparater og
videomaskiner.

Transportområdet spiller en stor rolle for efterspørgslen, især på
brændstof, og forudsætter derfor vidtrækkende tiltag. Det kunne
f.eks. være en bedre balance mellem de forskellige transportfor-
mer. Togtransport skal indtage en større rolle i forhold til vejtrans-
port. Vejtransporten skal omlægges. Der skal udvikles nye meto-
der til søvejstransport over korte afstand og via floder. Rene kol-
lektive transportformer i byerne skal fremmes. Der skal udvikles
mere energieffektive køretøjer (hybridkøretøjer, brændselscelle-
køretøjer).
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Ny teknologi er grundlaget for energieffektivitetens fremtid. Det
skal der bestemt ydes større fællesskabsstøtte til. Man har længe
givet støtte til det teknologiske udbud. Men der kunne måske i
stedet ydes støtte til efterspørgselssiden til gavn for mulige bru-
gere. Der skal åbnes mulighed for en gradvis etablering af marke-
der af en tilstrækkelig størrelse ved at hjælpe de lokale enheder
til at anskaffe det nødvendige udstyr. Det er mere effektivt end
direkte industristøtte. De erfaringer, der opnås under reelle for-
hold, kan desuden også fungere som demonstrationsprojekter.
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Hvidbogen om transportområdet skal give mulighed for
at gribe den forventede stigning i transporten frem til
2010 an. Ubalancen mellem de forskellige
transportformer skal afhjælpes, og transportmidlerne
skal gøres mere miljøvenlige. Der tilskyndes til en
omlægning af vejtransportsektoren. Togtransport skal
gøres mere effektiv ved at åbne markedet: denne
transportform skal gøres mere konkurrencedygtig over
for vejtransport. Det prioriteres også højt at fremme
kombineret transport, oprette et reelt transeuropæisk
transportnet og fremme den teknologiske innovation.
Kommissionen vil også gerne tilskynde medlemsstaterne
til at harmonisere deres takstprincipper. De skal således
omfatte de eksterne omkostninger (f.eks. forurening og
ulykker), som de forskellige transportformer
afstedkommer. Det kan være med til at afhjælpe
misforholdet mellem transportformerne og deres

Vi må gøre 
vejtransportens 
andel mindre



Skattereglerne på energiområdet skal tilpasses

Her er et simpelt og effektivt redskab til at fremkalde en ændret
adfærd. Det giver også mulighed for at indarbejde omkostninger
som følge af miljøskader i energiprisen. På det europæiske indre
marked må der ikke være for store skatteforskelle. Så risikerer
man skattetænkning og konkurrenceforvridninger. Derfor må EU
have fælles regler for energiafgifter. Det vil visse medlemsstater
ikke høre tale om, og det er en skam. Det forhindrer, at energipri-
serne kommer til at afspejle energiens reelle samfundsomkost-
ninger, og forbrugernes adfærd og valg ændrer sig ikke.

Det kan konkluderes, at der er brug for mere effektive instru-
menter til at styre efterspørgslen. Det omfatter f.eks. afgifter,
lovbestemmelser og markedsinstrumenter. Det går ikke længere
an bare at bruge løs. Energiprisen skal være omkostningsægte og
tilskynde til besparelser. En bedre efterspørgselsstyring vil også
være godt for miljøet. Hvis der bruges mindre fossilt brændsel,
betyder det i hvert fald mindre CO2 og mindre forurening. Men
det er ikke mindre væsentligt, at den eksterne afhængighed her-
ved også bliver nedbragt.
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skadevirkninger. Der skal også sættes ind for at fremme
mindre forurenende former for bytransport.
Kommissionen har også tænkt sig at tilskynde til mere
energieffektiv transport, navnlig hvad angår motorer og
brændstoffer.

Energien skal koste det,
den faktisk koster
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onklusionen er, at EU endnu har handlemuligheder,
selv om de er begrænsede. Den debat, som Europa-

Kommissionen iværksætter, skal give os syn for sagn. Vi er på vej
mod en ekstern afhængighed, som dårligt kan gå an i længden. Vi
kan ikke opfylde vore miljøforpligtelser, hvis vi ikke gør noget.
Situationen forværres, efterhånden som Unionen bliver udvidet.
Så hvordan skal vi sikre vores energiforsyningssikkerhed?

Myndighederne spiller stadig en afgørende rolle

Det er de offentlige myndigheder, som udstikker rammerne for
markedet. Energipolitikken kan påvirkes kraftigt, især via
skatte/afgiftstiltag. Under alle omstændigheder forudsætter vores
energiforsyningssikkerhed mere end blot samordning mellem
medlemsstaterne. Disse politikker får meget større gennem-
slagskraft og legitimitet, hvis de fastlægges på europæisk plan.
Hvor meget længere kan vi tillade os at mangle det?

Tiltag på udbudssiden: To fluer med et smæk

Hvis der skal gribes ind på udbudssiden, skal der allerede nu træf-
fes visse foranstaltninger for at sikre energiforsyningssikkerheden.
Nettene skal gøres mere sikre, der skal indgås aftaler med leve-
randørerne. Vedvarende energi er vores eneste energikilde med
ren egenproduktion. Den skal der ydes massiv støtte til.
Begunstigelse af visse energikilder frem for andre er også et mid-
del til at sikre, at energiproduktionen bliver mere miljøvenlig. Det
vil være synd at sige, at de nuværende skatte-/afgiftsregler afspej-
ler de enkelte energikilders omkostninger for samfundet.

K

DE VALG, VI TRÆFFER FREM-
OVER PÅ ENERGIOMRÅDET,

SKAL OP TIL DEBAT



Tiltag på efterspørgselssiden: Forbrugerens valg

Hvis der skal gribes ind på efterspørgselssiden, er der ikke de
store valgmuligheder: det er kun stramme politikker, f.eks. via
skatter og afgifter eller lovbestemmelser, der kan give konkrete
resultater. Det kræver handling på to områder. For det første ved
at indføre effektiv energiteknologi (nye produkter, boligautomati-
sering osv.). For det andet ved at gøre forbrugerne mere ansvarli-
ge, f.eks. ved at lade dem mærke, i hvilket omfang deres forbrugs-
valg belaster miljøet. Forurening og rovdrift på ressourcer ved-
kommer os alle.

Alle valgmuligheder skal gennemgås

For at opstille en konsekvent strategi skal alle valgmuligheder
gennemgås og der skal opnås enighed om, hvilke tiltag der skal
træffes, hvilke omkostninger der kan accepteres, og hvordan
arbejdet skal fordeles. Det er det, som debatten om grønbogen
skal føre frem til. Men transportsektoren kommer uden tvivl til at
spille en stor rolle i de strategier, der skal lægges.
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En debat,
som skal bringe 

borgerne på linje 
med forbrugerne



Det kan opsummeres, at forbrugerne måske bør gøres mere
ansvarlige, ved at de i lige så høj grad får mulighed for at tage stil-
ling til energivalget i produktionsleddet som i forbrugsleddet. Der
skal være mulighed for at decentralisere beslutningerne, så hver
enkelt får magt til selv at vælge og tage stilling til konsekvenser-
ne af sit valg. Men EU bør presse på for at valget påvirkes af stra-
tegiske målsætninger (forsyningssikkerhed og miljøhensyn). Det
står klart, at mulighederne for indgriben fra offentlig side bliver
mere og mere begrænsede på det indre marked. Det er trods alt
kun de nationale og europæiske myndigheder, som kan påvirke
fremtiden via hensigtsmæssige instrumenter. Det er vores håb, at
denne grønbog giver stof til eftertanke hvad angår disse instru-
menter.
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