Forslag til ændring af energi/klimapolitik.
Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket:
1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit.
I dag er miljø-politik adskilt fra ”ressourcer, energi og klima”. Fremover vil der være 3
områder: ”Miljøpolitik”, ”Energi og Klima” og ”Ressourcer”. Rationalet er at klima-problemet
relaterer direkte til energi-politiken og givet dets alvorlighed fortjener sit helt eget fokus.
2. Konkretisering af Retsforbundets politik ang. klimaet til at støtte en afgift på fossilt kulstof efter
”fee-n-dividend” princippet som løsning på klimaproblemet. (se vedlagte artikel)
3. Den konkrete foreslåede alternative tekst til kapitlet om ”Ressourcer, Energi og Klima”, som
består af I alt 16 individuelle tekst-ændringer. Både den eksisterende tekst og den foreslåede
tekst er gengivet nedenfor med følgende farvenøgle:
Bibeholdt
Flyttet/modificeret
Udgået/ændret
Foreslået ny tekst

Eksisterende tekst:

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA
Væksten i forbruget af de fossile brændstoffer skal stoppe.
1. Mulighederne for lavenergi-teknologi skal udnyttes fuldt ud, og der skal investeres i udvikling af
vedvarende energiformer som vind, sol, bølger og jord. (rationale)
2. Det er nødvendigt at skifte til miljømæssigt bæredygtige energiformer, hvis vi skal sikre ressourcer
til de kommende generationer. (rationale)
3. Miljøafgifter skal bruges til at forbedre miljøet. De skal anvendes til forskning og investering i
renere teknologi og energiformer. Målet er at gøre al teknologi bæredygtig. Når det er nået, skal
afgifterne afskaffes igen. (rationale)
Der skal lægges forbrugsafgifter på naturressourcer. Prisen skal beregnes, så samfundets udgifter ved
forbrug af ressourcerne bliver dækket helt.
Vi støtter FN’s havretskonferencer og andre internationale initiativer for at sikre lige adgang til havenes
ressourcer. Fiskebestandene skal beskyttes. Men vi mener, at i stedet for bureaukratiske kvoter skal der
være licensordninger. FN skal fastsætte regler for at udnytte de ressourcer, der ligger uden for nationale
grænser. Reglerne skal tage størst hensyn til de stater, hvis livsgrundlag i afgørende grad er afhængig af

fiskeri og stoppe piratfiskeri.
Det er en samfundsopgave at beskytte de danske ressourcer mod rovdrift og ødelæggelse.
Kystsikring er af både national- og privatøkonomisk interesse, så begge parter skal bidrage økonomisk.

En ren og bæredygtig energipolitik
4. Økonomisk vækst og øget energiforbrug er ikke i sig selv det samme som øget vækst i menneskelig
kvalitet. Det gælder hverken nationalt eller internationalt. Med den grundlæggende ændring af
samfundet som Retsforbundet arbejder for, vil de sociale forskelle over hele Jorden blive afgørende
mindre. (rationale)
I Danmark skal der udarbejdes en plan for reduktion og energiforbruget og forureningen for trafikken.
Den nuværende plan for CO2-udledningen er utilstrækkelig og uambitiøs.
Som i Norge, skal vi mindst op på et mål for reduktionen på 40 %.
5. Der skal udarbejdes en 10-års plan for omlægning af den danske energiproduktion til mere
miljøvenlige energiformer – vedvarende energi, affaldsforbrænding og biobrændsler. (rationale)
Der skal udarbejdes konkrete planer for imødegåelse af de konsekvenser af klimaforandringerne, som
vi allerede ser komme – nationalt og internationalt via FN.
6. Det er nødvendigt for en bæredygtig fremtid, at støtten til forskning og teknisk udvikling inden for
de vedvarende og miljøvenlige energikilder. Målet skal ikke primært være billig energiforsyning.
(rationale)
7. Det skal i langt højere grad reducere forurening og risiko ved udnyttelse af de forskellige
energiformer. (rationale)
Hensyn til miljøets renhed og sikkerhed og sundhed for almindelige mennesker skal være prioriteret
højt. Derfor er det et krav, at kraftværkerne altid udnytter de aktuelle tekniske muligheder for at
mindske forureningen.
8. Retsforbundet er imod, at der bygges atomkraftværker i Danmark. Sikkerhedsproblemerne er ikke
løst, og affaldet kan ikke opbevares på en sikker måde. (rationale)
Staten skal med oplysningskampagner og om nødvendigt gennem lovgivning sikre, at energiforbruget
bliver begrænset både i erhvervslivet og i private husholdninger.

Foreslået ny tekst:

ENERGI OG KLIMA
Væksten i forbruget af de fossile brændstoffer skal stoppe.
9. Naturvidenskaben fortæller os, at det er bydende nødvendigt, at menneskeheden så hurtigt som
muligt standser stigningen i atmosfærens CO2 indhold.

Klimaændringer verden over truer levevilkår og fødevaresikkerhed for millioner af mennesker, der kan
skabe hidtil usete humanitære katastrofer, flygtningestrømme og globale konflikter.(rationale)
Det er nødvendigt at skifte til bæredygtige energiformer, hvis vi skal give kommende generationer
verden over mulighed for levevilkår og fredstilstande, der nærmer sig dem vores børn I dag vokser op
under.
Mulighederne for lavenergi-teknologi skal udnyttes fuldt ud, og der skal motiveres til investeringer i
udvikling af vedvarende energiformer som vind, sol, bølger og jord.

Vejen til en fossilfri fremtid
Den nuværende plan for CO2-udledningen er utilstrækkelig og uambitiøs.
10.
EU's CO2-kvote system har vist sig ineffektivt. Der er brug for en enkel og effektiv løsning med
et element af international tilskyndelse til at deltage. (rationale)
11.
En effektiv indsats imod afbrændningen af fossile brændstoffer vil kræve at markedskræfterne
ikke modarbejder en løsning, men arbejder for en løsning. Derfor er man nød til at indprise de negative
eksternalitetet, der er ved at fossil-industrien og producenterne af energi ikke betaler de fulde
omkostninger for nuværende og kommende generationer, når der afbrændes fossilt kulstof.
12.
Når man indpriser de negative eksternaliteter vil bæredygtig energiproduktion kunne konkurrere
på markedsvilkår i et reelt frit marked.
13.
Retsforbundet vil derfor arbejde for dansk støtte til internationale tiltag om en provenu-neutral
kulstof-afgift på fossilt kulstof efter “fee-and-dividend” princippet og - I det omfang det er muligt –
implementering af en sådan på nationalt plan.(rationale)
14.
Der skal opkræves en afgift på fossilt kulstof, hvor dette produceres eller ved import fra et land,
der ikke implementerer et tilsvarende system .
Afgiften skal være progressivt stigende på en forudsigelig måde, så investeringer kan tage højde for
den, indtil stigningen I CO2-niveauet i atmosfæren er under kontrol.
Afgiften skal være 100% provenu-neutral på den måde, at indtægterne fra afgiften går til en fond, hvis
midler ubeskåret tilbagebetales til borgerne i form af enten dividende, eller modregning af
indkomstskat efter en nøgle, der tager hensyn til, at nogen aldersgrupper har et naturligt større energibehov end andre.
Resultatet af afgiften vil være, at man uden at hæve det generelle skattetryk vil sikre, at den faktiske
CO2-belastning (og omkostninger for eftertiden) for et produkt afspejles ned gennem hele værdikæden
og, at det kan betale sig at have et mindre CO2-aftryk end gennemsnittet. Dette opnås uden, at den
enkelte forbruger skal kunne gennemskue de præcise konsekvenser for klimaet ved hvert enkelt
produkt.(rationale)
15.
Denne provenuneutrale kulstof-afgift bør erstatte andre klimarelaterede afgifter og
tilskudsordninger, ledende til et enklere system, hvor de frie markedskræfter arbejder for en løsning
på klimaproblemet. (rationale)

16.
Indtil der er implementeret en sådan effektiv løsning på klimaproblemet vil Retsforbundet
arbejde for øget støtte til forskning og teknisk udvikling inden for de vedvarende og miljøvenlige
energikilder. (rationale)

En ren og bæredygtig energipolitik
I Danmark skal der udarbejdes en plan for reduktion og energiforbruget og forureningen for trafikken.
Som i Norge, skal vi mindst op på et mål for reduktionen på 40 %.
Der skal i langt højere grad reduceres forurening og risiko ved udnyttelse af de forskellige
energiformer.
Hensyn til miljøets renhed og sikkerhed og sundhed for almindelige mennesker skal være prioriteret
højt. Derfor er det et krav, at kraftværkerne altid udnytter de aktuelle tekniske muligheder for at
mindske forureningen.
Retsforbundet er imod, at der bygges atomkraftværker i Danmark så længe sikkerhedsproblemerne ikke
er ikke løst, og affaldet ikke kan opbevares på en sikker måde.
Staten skal med oplysningskampagner og om nødvendigt gennem lovgivning sikre, at energiforbruget
bliver begrænset både i erhvervslivet og i private husholdninger.
Der skal udarbejdes konkrete planer for imødegåelse af de konsekvenser af klimaforandringerne, som
vi allerede ser komme – nationalt og internationalt via FN.

RESSOURCER
Der skal lægges forbrugsafgifter på naturressourcer. Prisen skal beregnes, så samfundets udgifter ved
forbrug af ressourcerne bliver dækket helt.
Vi støtter FN’s havretskonferencer og andre internationale initiativer for at sikre lige adgang til havenes
ressourcer. Fiskebestandene skal beskyttes. Men vi mener, at i stedet for bureaukratiske kvoter skal der
være licensordninger. FN skal fastsætte regler for at udnytte de ressourcer, der ligger uden for nationale
grænser. Reglerne skal tage størst hensyn til de stater, hvis livsgrundlag i afgørende grad er afhængig af
fiskeri og stoppe piratfiskeri.
Det er en samfundsopgave at beskytte de danske ressourcer mod rovdrift og ødelæggelse.
Kystsikring er af både national- og privatøkonomisk interesse, så begge parter skal bidrage økonomisk.

Uddybninger
1. Det er ikke primært staten, der skal investere og vælge teknologier at satse på.
Markedskræfterne bør arbejde for løsninger.
2. Emnet er klimaet og dets konsekvenser, når der tales om energi. Ikke særligt ressourcer.
3. Fejlplaceret. Miljøpolitik. Ikke Klimapolitik. Burde evt. flyttes til miljø-politiken.
4. Mht. det akutte klimaproblem virker en diskussion om subjektive begreber som ”menneskelig
kvalitet” forstyrrende for det centrale budskab. Det er også givetvis rigtigt at retsforbundets
politik ville have forhindret den situation vi står I, hvis den havde været indført over hele jorden
for årtier siden. Den konkrete situation er blot for at akut til at det kan være en realistisk løsning
nu.
5. Kernen I løsningen på klimaproblemet er at sikre at markedskræfterne udfaser fossil-energi. En
omlægning af dansk energi vil derfor følge naturligt uden større statslig planlægning. Endvidere
er biobrændsler ikke uden problemer. Det går ud over skov og landbrugsjord til fødevarer.
6. Målet kan godt være billig energi-forsyning, så længe definitionen af ”billig” inkluderer at alle
negative eksternaliteter og omkostninger for nature, miljøet og klimaet er indpriset. Hvis fossilenergi udfases jf. den foreslåede afgift vil bæredygtig energi kunne konkurrere. Ideelt burde feen-dividend afgiften kunne erstatte alle eksisterende klimarelaterede subsidier, tilskud og
afgifter. Målet er, at der ikke længere tilføjes fossilt kulstof til atmosfæren. Desuden siger de to
efterfølgende paragraffer næsten det samme. Endelig er paragraffen er en ufuldendt sætning.
7. Redaktionel ændring. Der antages en trykfejl.
8. Atomkraft vil blive nødvendigt i kampen imod klimaændringerne. Alene ud fra et fysisk
regnestykke på hvor meget energi verden kommer til at få brug for. Dette udsagn bakkes op af
førende klimaforskere. Desuden er det inden for teknologisk rækkevidde at lave
atomkraftværker, der både er sikre og løser affaldsproblemet. Særligt Thorium LFTR reaktorer
ser lovende ud. Teknologien er dog ikke produktionsmoden I dag, men kan blive det inden for
en overskuelig årrække.
9. Grundliggende præmis for alvorligheden af klimaproblemet.
10. CO2-kvote systemet er unødigt bureaukratisk og kræver et større administrations apparat, der
først og fremmest giver indtjening til finansverdenen og spekulanter. Det indeholder ingen
motivation for lande udenfor til at gå med og der er ingen garanti for at markedet ikke kollapser.
En afgift på fossilt kulstof opkrævet ved kilden vil være enklere og mere deterministisk.
11. Grundliggende rationale
12. Grundliggende rationale
13. Centrale politik-erklæring. Der tages hensyn til at Danmark er et mindre land og at vi givetvis
ikke vil have nogen effekt ved at gennemføre sådan afgift kun på nationalt plan.
14. Detaljeret politik beskrivelse. Der tages hensyn til at f.eks. pensionister og børnefamilier I
forvejen har et vidt forskelligt CO2-aftryk (se I øvrigt vedlagte artikel)
15. I tråd med, at retsforbundet generelt ønsker et simplere system med færre afgifter og tilskud.
16. At retsforbundet ønsker en kulstof-afgift som løsning på klimaproblemet betyder ikke, at vi ikke
vil være passive indtil det mål er nået.

