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Input fra DN afdelingerne til AP2017
II
”Glemt eller gemt input” fra DN Odense? Sekretariatet foreslår inputtet håndteret således i AP høringsudkastet, idet ændringerne er indarbejdet i bilag 5-1.
DN Odense II

Sekretariatets kommentarer:

DN Odenses ønsker om ændringer og tilføjelser
med rødt.

I oplægget til DNs reviderede energiforsyningspolitik, lægges der op til at en elektrificering af transport- og energisystemet er
vejen frem, så når der i AP oplægget står
”Afslutte og følge op på DN’s reviderede
energipolitik” ligger det implicit i dette, at vi
i vores arbejde lægger hovedvægten på
”elektrificeringen med vindmøllestrøm, varmepumper og fleksibelt energinet (Smartgrid) som motorerne i den grønne omstilling.”

2.4 Klima og energi
2.4.1 Lobby og drift
Arbejdet tager udgangspunkt i DN’s energiforsyningspolitik, klimatilpasningspolitik og transportpolitik. Følgende større planlagte aktiviteter
indgår, idet der også må forudses ikke-planlagt
lobbyvirksomhed i et vist omfang:
 Prioritere lobbyvirksomhed i skrift og
tale vedr. grøn omstilling. Hovedvægten
lægges på elektrificeringen med vindmøllestrøm, varmepumper og fleksibelt
energinet (Smartgrid) som motorerne i
den grønne omstilling.
 Arbejde for at udvikle elektrificeringen af
transportsektoren.
 Målrette lobby i forhold til store investorer, bl.a. pensionskasserne.
 Dokumentere de allerede nu helt åbenlyse klimasymptomer. Nu haster det!
 Afslutte og følge op på DN’s reviderede
energipolitik og følge arbejdet i regeringens Energikommission og Klimakommission.
 Sætte fokus på landbrugets klimapåvirkning.
 Påvirke og formidle konsekvenser af udvalgte lokale sager af national betydning,
f.eks. affalds- og energianlæg, (udvinding
af skifergas ikke aktuelt længere), deponering af atomaffald

For at undgå en meget høj detaljegrad
i AP teksten, foreslås det at dette
punkt ikke bliver skrevet ind.
Det ligger ligeledes i den kommende energiforsyningspolitik at transportsektoren skal
elektrificeres, og arbejdet med dette er sikret under arbejdet med at ”følge op på DN’s
reviderede energipolitik”.
For at undgå en meget høj detaljegrad
i AP teksten, foreslås det at dette
punkt ikke bliver skrevet ind.
Arbejdet med pensionskasserne ligger allerede i samarbejdet med Ansvarlig Fremtid
under Klimakommuner Plus (2.4.1).
Det bør ikke prioriteres at iværksætte
yderligere på dette område.
Arbejdet for at ”Dokumentere de allerede
nu helt åbenlyse klimasymptomer.” er vigtigt. DN kan formidle forskningsrapporter
m.v., men vi kan ikke tilvejebringe selvstændig dokumentation.





Igangsætte ”Klimakommuner PLUS” med
mulighed for tilvalg af frivillige borgerprojekter (evt. med erfaringsudveksling
på regionale møder).
Indsamle, dokumentere og anvende data
fra klimakommunerne om deres årlige
reduktion af udledning af drivhusgasser.

DN formidler løbende behovet for
handling nu når vi får kendskab til ny
dokumentation – desuden lægges der
vægt på dette via den kommende energiforsyningspolitik.
Angående klimakommissionen, går vi ud fra
at der menes Klimarådet (klimakommissionen er nedlagt for flere år siden).
Teksten ændres så Energikommissionen og Klimarådet nævnes (teksten er
fra 2016)
Ang. skifergas er det korrekt at det ikke er
højaktuelt, men vi har i Danmark endnu
ikke fået en politisk vedtagelse af, at skifergas ikke skal være en del af fremtidens
energiforsyning, og det er stadig muligt for
virksomheder, at søge om tilladelse til boring efter skifergas i Danmark.
Skifergas bliver stående som eksempel.
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