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Indledning
Dette er den første indikatorbaserede rapport, som Det
Europæiske Miljøagentur har udarbejdet om energi og miljø.
Den dækker landene i Den Europæiske Union (EU).Formålet er
at udstyre politiske beslutningstagere med oplysninger, til at
vurdere, hvor effektivt miljøpolitikker og -hensyn integreres i
energipolitikker i overensstemmelse med den
miljøintegrationsproces, der blev iværksat af Det Europæiske Råd
på topmødet i Cardiff i 1998. Rapporten sigter på at støtte EU's
sjette miljøhandlingsprogram og levere input til en bæredygtig
udvikling i EU ud fra et miljømæssigt synspunkt.
Energi er af afgørende betydning for økonomisk velfærd. Den
giver personlig velvære og mobilitet og er væsentlig for
hovedparten af den velstand, som skabes inden for industri og
handel. Energiproduktion og -forbrug belaster dog i væsentlig
grad miljøet og bidrager herunder til klimaændring,
beskadigelse af naturlige økosystemer og forringelse af det
menneskeskabte miljø, og energiproduktionen og -forbruget kan
have skadelig indflydelse på menneskers sundhed.
EU's energipolitik afspejler disse vidtrækkende spørgsmål og har
tre vigtige mål:
• forsyningssikkerhed
• konkurrenceevne
• miljøbeskyttelse
Selv om disse områder kan behandles særskilt, er de kraftigt
forbundet indbyrdes. Forbedringer i energieffektiviteten gavner
f.eks. forsyningssikkerheden ved at nedsætte energiforbruget og
begrænser endvidere også emissionerne af drivhusgasser og
forurenende stoffer ved at nedsætte forbruget af fossile
brændstoffer. Liberaliseringen af energimarkedet og den større
priskonkurrence gavner endvidere konkurrenceevnen ved
nedsættelse af omkostningerne, men medmindre de eksterne
omkostninger fuldt ud indregnes (internaliseres) og styringen af
energiefterspørgselsen forbedres, kan omkostningsreduktionen
medføre prisnedsættelser, der sandsynligvis vil fungere som en
demotiverende faktor for energibesparelser, og som endog vil
tilskynde til øget energiforbrug.
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I overensstemmelse med målene for energipolitikken er de
specifikke miljømålsætninger for EU's energipolitik for
integration af miljøhensyn (se Europa-Kommissionens
meddelelse om integration af miljøhensyn i Fællesskabets
energipolitik, 1998):
• at begrænse energiproduktionens og -udnyttelsens
miljøpåvirkning
• at fremme energibesparelser og energieffektivitet
• at øge den andel, som udgøres af produktion og udnyttelse af
renere energi
I denne rapport gives udfra indikatorer en vurdering af de
fremskridt, der er opnået inden for energisektoren i retning
mod integration af miljøhensyn. Ved hjælp af disse undersøges
udviklingen i EU som helhed og i de enkelte medlemsstater, og
indikatorerne understøttes, hvor det er muligt, af en analyse af
fremskridtene i retning mod opfyldelse af kvantitative mål.
Faktorer, som har haft indflydelse på ændringer, er
blevetvurderet, og der er blevet foretaget kvantitative analyser,
hvor det var muligt. Med udgangspunkt i indikatorerne er
tendenserne i perioden 1990-99beskrevet, og disse er blevet
sammenlignet med basisfremskrivningen frem til 2010, som
stammer fra Europa-Kommissionens undersøgelser, og hvori det
antages, at politikker vedtaget i 1998 fortsætter, og at EU's
frivillige aftale med bilindustrien om nedsættelse af
kuldioxidemissioner fra nye passagerkøretøjer bliver overholdt.
I rapporten behandles der i overensstemmelse med den
sektorspecifikke rapporteringsstrategi, som agenturet har
vedtaget, seks strategiske spørgsmål med sigte på at give en
systematisk vurdering af alle aspekter af integration af
miljøhensyn inden for energisektoren.
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1. Mindskes miljøpåvirkningen fra energiproduktion og forbrug?
2. Bruger vi mindre energi?
3. Hvor hurtigt øges energieffektiviteten?
4. Sker der en omlægning til mindre forurenende brændstoffer?
5. Hvor hurtigt indføres vedvarende energiteknologier?
6. Bevæger vi os i retning af energipriser, som i højere grad
medregner miljøomkostningerne?

Selv om der er opnået visse vellykkede resultater, er der som
helhed ikke opnået tilstrækkelige fremskridt inden for de fleste
miljøintegrationsområder, som denne rapport omfatter. I
relation til ovenstående seks spørgsmål kan der drages følgende
konklusioner:

1. (a) Emissionerne af drivhusgasser i EU faldt fra 1990 til 2000,
men vil sandsynligvis ikke falde yderligere uden supplerende
foranstaltninger frem til 2010 og derefter på grund af øgede
energirelaterede emissioner (unclear sentence).
Igangværende succesrige initiativer i visse medlemsstater viser
tilsyneladende vejen frem.
(b) Tiltag til at mindske luftforureningen som følge af
energiudnyttelsen, viser sig at være vellykkede, idet en række
medlemsstater er på rette kurs til at opfylde de
reduktionsmål, der er fastsat for 2010.
(c) Olieforureningen fra raffinaderier, offshoreanlæg og
søtransport er blevet reduceret, men belaster stadig i
væsentlig grad havmiljøet.
2. Energiforbruget er stigende, hovedsagelig som følge af en vækst
inden for transportsektoren, men også inden for husholdnings- og
servicesektoren. Der forventes dog en opbremsning i
stigningstakten frem til 2010, når forbedringerne af
brændstofeffektiviteten er gennemført.
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3. Forbedringerne i energieffektiviteten har været langsomme, men
forbedringerne, som er opnået i nogle medlemsstater viser
muligheder ved gode praksisser og strategier.
4. EU er ved at omlægge fra kul til det relativt renere naturgas, men
efter 2010 forventes der ingen yderligere omlægninger. Endvidere
vil nogle kernekraftværker blive taget ud af drift, og hvis disse
erstattes med kraftværker baseret på fossile brændstoffer, er det
sandsynligt, at kuldioxidemissionerne vil stige. Dette understreger
behovet for yderligere at styrke støtten til vedvarende
energiproduktion.
5. Hvis de nuværende tendenser fortsætter vil målene for
vedvarende energi sandsynligvis ikke blive nået, men erfaringerne
fra visse medlemsstater antyder, at væksten eventuelt kan
fremskyndes med egnede støtteforanstaltninger.
6. Trods stigninger i energiafgifterne er de fleste energipriser i EU
faldet hovedsagelig som følge af faldende internationale priser på
fossilt brændstof, men også som følge af liberaliseringen af
energimarkederne. I mangel af politikker, som er egnede til at
internalisere de eksterne energiomkostninger og forbedre
styringen af energiefterspørgselsen, er det sandsynligt, at de
reducerede priser vil fungere som en demotiverende faktor for
energibesparelser og kan endog tilskynde til øget energiforbrug.

I de følgende afsnit gives der en vurdering af hvert af de centrale
energi- og miljøpolitiske spørgsmål.
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1. Mindskes miljøpåvirkningen fra
energiproduktion og forbrug?
1.a. Drivhusgasemissioner
Drivhusgasemissionerne i EU fra udnyttelse af energi faldt
forholdsmæssigt mindre end de samlede drivhusgasemissioner
mellem 1990 og 2000 og øgede derved deres andel af de samlede
emissioner til 82 %. Faldet i energirelaterede emissioner kan til
dels tilskrives engangsreduktioner i Tyskland og Storbritannien.
Ikke desto mindre opfyldte EU sin forpligtelse til at stabilisere
kuldioxidemissionerne på 1990-niveau i 2000.
Det vil dog blive vanskeligt for EU at opfylde målene i Kyotoprotokollen om reduktion i 2010 af de samlede
drivhusgasemissioner med 8 % i forhold til 1990-niveauet. Uden
yderligere foranstaltninger er det sandsynligt, at de samlede
emissioner i 2010 vil være på samme niveau som i 1990, hvor et
yderligere fald i ikke-energirelaterede emissioner vil blive
udlignet af en stigning i de energirelaterede emissioner,
hovedsagelig båret af transportsektoren.
Hvis det antages, at Kyoto-protokollens mål skal opfyldes
udelukkende ved anvendelse af nationale foranstaltninger, har
hovedparten af medlemsstaterne ikke gjort tilstrækkelige
fremskridt til at sikre, at de opfylder deres mål i henhold til EUbyrdefordelingsaftalen. Analyser af målopfyldelse er gennemført
på grundlag af 1999-data, viser, at Finland, Frankrig, Tyskland,
Luxembourg, Sverige og Storbritannien reducerede de samlede
emissioner tilstrækkeligt til at være på rette vej til at nå deres mål
for 2010. I alle medlemsstaterne med undtagelse af Sverige
forholder det sig imidlertid sådan, at de energirelaterede
emissioner mellem 1990 og 1999 enten faldt mindre end eller
steg mere end de samlede emissioner.
Energiforbruget efter 2010 forventes fortsat at stige, i det
mindste frem til 2020. At opfylde Europa-Kommissionens
foreslåede mål om en samlet emissionsreduktion i EU på 1 % om
året fra 1990-niveau frem til 2020 ville kræve langsigtede
ændringer i energiproduktionen og -forbrugsmønstrene
(kraftværker, bygninger, transport osv.). Disse mønstre
bestemmes af de beslutninger, der træffesi den nærmeste
fremtid, hvorfor en reduktion af fremtidige energirelaterede
emissioner kræver politisk handling nu.

Resumé

!

De samlede drivhusgasemissioner i EU faldt mellem 1990 og
2000, men de energirelaterede emissioner, som tegner sig for
langt den største komponent, faldt betydeligt mindre, hvilket
gør det usandsynligt, at der kan opnås væsentlige reduktioner i
de samlede emissioner i de kommende årtier.
De fleste medlemsstater har ikke reduceret drivhusgasemissionerne i overensstemmelse med deres andel af EU's
forpligtelse i henhold til Kyoto-protokollen.
Reduktionen af energirelaterede drivhusgasemissioner i løbet af
det sidste årti blev opnået via betydelige reduktioner inden for
produktionssektoren og energiforsyningsområdet og blev for
størstedelens vedkommende udlignet af en stigning inden for
transport.

"
"

I medlemsstaterne gennemføres der en række initiativer for at
bane vejen for langsigtede reduktioner af drivhusgasemissioner
som følge af udnyttelse af energi. F.eks. har syv medlemsstater
allerede indført CO2-afgifter.

Figur 1: Ændringer i energirelaterede
drivhusgasemissioner opgjort
efter erhvervssektor, 1990–99

Figur 2: Udviklingen i de samlede og de
energirelaterede drivhusgasemissioner i forhold til opfyldelse
af Kyoto-protokollens mål, 1999
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Bemærkning: Diagrammet viser, hvorvidt en
medlemsstat var på vej til at opfylde sin del af det
fælles mål i Kyoto-protokollen i 1999. En negativ
værdi viser en overpræstation og en positiv værdi en
underpræstation i forhold til den lineære målsats fra
1990 til 2010. I denne analyse anlægges den
arbitrære antagelse, at energirelaterede emissioner
vil blive forholdsmæssigt reduceret i forhold til de
samlede emissioner.
Kilde: EEA
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1.b. Luftforurening
Energiudnyttelse er en væsentlig kilde til luftforurenende stoffer.
Den bidrager med lidt over 90 % af EU's svovldioxidemissioner,
næsten samtlige emissioner af kvælstofoxider, ca. halvdelen af
emissionerne af ikke-metanholdige flygtige organiske
forbindelser og omkring 85 % af de partikulære stoffer.
Foranstaltningerne, som er truffet for at mindske
luftforureningen som følge af energiudnyttelse, har givet
vellykkede resultater. Disse omfatter indførelse af katalysatorer,
anvendelse af forureningsbegrænsende teknologier tilskyndet af
direktivet om store fyringsanlæg og anvendelse af de bedste
tilgængelige teknikker som foreskrevet i direktivet om integreret
forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Brændselsomlægning fra kul og olie til naturgas har også ydet et betydeligt
bidrag til begrænsningen af luftforureningen.
Inden for elsektoren skyldtes mere end halvdelen af
reduktionerne i emissionerne af svovldioxid og kvælstofoxider, at
der blev iværksat emissionsspecifikke bekæmpelsesforanstaltninger (katalysatorer og røggasrensning), ca. en
fjerdedel skyldtes skift til andre, mindre forurenende fossile
brændstoffer og resten forbedret effektivitet inden for
elproduktion på basis af fossile brændstoffer og en øget andel af
henholdsvis kernekraft og vedvarende energikilder.
Der er i direktivet om nationale emissionslofter fastsat mål for
reduktionerne af de samlede (energi- og ikke-energirelaterede)
emissioner af svovldioxid, kvælstofoxider og ikke-metanholdige
flygtige organiske forbindelser for 2010 i forhold til 1990.
Generelt er EU på vej til at nå disse mål og gør også gode
fremskridt i reduktionen af emissioner af partikulære stoffer. De
energirelaterede emissioner af alle disse forurenende stoffer er
blevet reduceret hurtigere end de samlede emissioner.
De fleste medlemsstater har bidraget til alle disse reduktioner,
men Grækenland, Irland, Portugal og Spanien skal træffe
yderligere foranstaltninger for at sikre, at de når deres mål.
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#

De energirelaterede svovldioxidemissioner faldt betydeligt
mellem 1990 og 1999. Det er hovedårsagen til, at EU og de
fleste medlemsstater forventes at nå deres 2010-mål om en
reduktion af de samlede svovldioxidemissioner som fastsat i
direktivet om nationale emissionslofter.

#

De energirelaterede emissioner af kvælstofoxider faldt også,
hvilket bevirker, at EU og visse medlemsstater er på vej til at nå
deres 2010-mål om reduktion af de samlede emissioner af
kvælstofoxider som fastsat i samme direktiv.

#

Reduktionen af energirelaterede emissioner af ikkemetanholdige flygtige organiske forbindelser har i høj grad
medvirket til at bringe EU og visse medlemsstater på vej til at
nå deres 2010-mål for reduktion af de samlede emissioner af
ikke-metanholdige flygtige organiske forbindelser som fastsat i
direktivet om nationale emissionslofter.

#

De energirelaterede emissioner af partikulære stoffer faldt med
37 % mellem 1990 og 1999, hovedsagelig som følge af
reduktioner i emissionerne fra kraftværker og vejtransport.

Figur 3: Ændringer i de samlede og de
energirelaterede emissioner af
kvælstofoxider, 1990–99

Figur 4: Forklaringer på reduktionen i
emissionerne af svovldioxid
inden for elsektoren, 1990–99
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Bemærkning: Målværdierne omfatter de samlede
emissioner.
Kilde: EEA

Kilde: EEA

6

99

9
19

19

20

93

0

19

-20
Ændring i %

19

-40

90

0

-60

11

12

Energi og miljø i Den Europæiske Union

1.c. Andre energirelaterede belastninger
Andre miljøbelastninger som følge af energiproduktion og forbrug omfatter affald fra miner og kernekraftværker,
vandforurening som følge af minedrift, olieudslip og
udledninger, jordforureninger som følge af udslip og udsivning
af flydende brændstoffer samt indvirkningen på økosystemerne
som følge af byggeri og drift af store dæmninger.
Denne rapport indeholder oplysninger om udslip og
udledninger af olie til havmiljøet og om nukleart affald.
Tendenserne inden for disse områder berettiger til overvågning,
og selv om dataene ikke er udtømmende, er de af tilstrækkelig
kvalitet til at vise belastningen som følge af olieforureningen af
havet og produktionen af radioaktivt affald.Unclear
Der forekommer stadig olieudslip fra tankskibe, selv om både
hyppigheden af disse og udledte mængder er faldet i løbet af det
sidste årti. Dette afspejler muligvis den uregelmæssige forekomst
af sådanne ulykker, men det er opmuntrende, at der
tilsyneladende har været en forbedring, trods den voksende
søtransport af olie. Styrkede sikkerhedsforanstaltninger såsom
indførelsen af dobbelskrogede tankskibe har bidraget hertil.
Olieudledningerne fra offshoreanlæg og raffinaderier er
endvidere trods øget olieproduktion faldet som følge af den
øgede anvendelse af rensnings- og renere teknologier.
Brugt reaktorbrændsel er det mest højradioaktive affald, og det
kan i mange tilfælde tage op til flere hundrede tusinde år at
henfalde. Da den producerede mængde primært bestemmes af
mængden af produceret elektricitet fra kernekraftværker, er det
sandsynligt, at de årlige mængder af brugt brændsel vil falde, da
produktionen af kernekraft nu begynder at falde. Der gøres nu
en indsats for at forsøge at finde slutdeponeringsmetoder, som
afhjælper de tekniske problemer og mindsker offentlighedens
bekymringer over den potentielle trussel, som dette affald udgør
over for miljøet. I mellemtiden ophobes affaldet i lagre. EuropaKommissionen har i sin strategi for bæredygtig udvikling
foreslået mere støtte til forskning og udvikling inden for
behandling af nukleart affald.
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!

Olieforureningen fra offshoreanlæg og kystraffinaderier er
blevet reduceret, men der forekommer stadig større udslip fra
olietankskibe.

!

Der ophober sig til stadighed højradioaktivt affald fra
kernekraftproduktion. Og der er endnu ikke fundet en
almindeligt accepteret opbevaringsmetode.

Figur 5a/5b: Olieforurening af havmiljøet fra raffinaderier og offshoreanlæg og
fra uforsætlige udslip fra olietankskibe (over 7 ton pr. udslip)
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Figur 6: Årlige mængder af brugt
reaktorbrændsel fra
kernekraftværker
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2. Bruger vi mindre energi?
En af målsætningerne for EU's strategi for integration af
miljøhensyn i energipolitikker er at øge energibesparelserne.
Omkostningseffektive energibesparelser har mange fordele:
belastningen af miljøet mindskes, konkurrenceevnen forbedres,
og landene bliver mindre afhængige af energiimport.
Det endelige energiforbrug steg fra1990 til1999 inden for alle
sektorerpånær for fremstillingsindustrien, og transportsektoren
tegnede sig for den hurtigste stigning. Det beskedne fald i
energiforbruget inden for fremstillingsindustrien afspejler visse
forbedringer i energieffektiviteten, men viser hovedsagelig
virkningerne af strukturelle ændringer, herunder et skift i
retning mod industrier med lav energiintensitet, udflytning af
energiintensive industrier bort fra EU-landene og omlægning af
den tyske industri efter genforeningen.
Basisfremskrivningerne frem til 2010 viser en fortsat stigning i
energiforbruget, men i en lavere stigningstakt end fra 1990 til
1999, primært på grund af en langsommere stigning i
transportsektorens energiforbrug. Dette skyldes snarere
forventede forbedringer i brændstofeffektiviteten som følge af
den frivillige aftale mellem bilindustrien og EU end en
opbremsning i stigningen inden for landevejstransport.
Elektricitet tegner sig fortsat for en voksende andel af
slutenergiforbruget i alle EU-lande som følge af mere elektrisk
udstyr inden for servicesektoren og husholdningsområdet og en
større anvendelse af elektrisk baserede produktionsprocesser
inden for industrien. Elektricitet produceres af andre
brændstoffer, og forbruget af hver enhed af elektricitet kræver et
forbrug af to til tre enheder af andre energikilder. Stigningen i
forbruget af elektricitet vil derfor resultere i en uforholdsmæssig
større stigning i miljøbelastningen, især fra kuldioxidemissioner,
medmindre stigningen opnås via højeffektive lavemissionsteknologier, som i tilstrækkelig grad begrænser miljøkonsekvenserne af elproduktionen.
Anvendelsen af elektrisk energi til opvarmning er en særlig
ineffektiv udnyttelse af de oprindelige energiressourcer. I
Danmark sætter Elsparefonden, som finansieres af en afgift på

Resumé

"

Energiforbruget i EU steg støt mellem 1990 og 1999, og denne
tendens forventes at fortsætte.

"

Elforbruget i EU voksede hurtigere end slutenergiforbruget
mellem 1990 og 1999, og denne tendens ventes at fortsætte.

det nationale elforbrug, de statslige myndigheder i stand til at
yde tilskud til at omstille elopvarmede boliger til fjernvarme eller
naturgas. Naturgasselskaberne tilskynder også kunderne til at
vælge naturgas fremfor elektricitet til madlavning, idet hvert nyt
installation støttes af et statstilskud.

Figur 7: Slutenergiforbruget og
stigningen i elforbruget,
1990–1999

Figur 8: Slutenergiforbrug
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3. Hvor hurtigt øges
energieffektiviteten?
EU som helhed har et vejledende mål om at nedsætte
energiintensiteten af slutforbruget (energiforbrug pr. enhed af
bruttonationalproduktet) med gennemsnitlig 1 % om året fra
1998 til 2010 ud over, 'hvad der ellers ville være opnået'.
Energiintensiteten af EU's økonomi faldt med 0,9 % om året i
perioden 1990-99, og energieffektivitets- og energibesparelsespolitikker havde tilsyneladende kun beskeden indflydelse herpå.
Den langsomme takt, hvormed energiintensiteten faldt, skyldes
en kombination af en generel lav prioritering af sådanne
politikker, rigelige energiforsyninger og lave priser på fossilt
brændstof. Kun det væsentlige fald i Tyskland, som blev
understøttet af forbedringer i energieffektiviteten, forhindrede
en stigning i den samlede energiintensitet. Der var
bemærkelsesværdige fald i Luxembourg som følge af
engangsændringer (lukningen af et stålværk) og i Irland som
følge af høj vækst inden for industrier med lav energiintensitet
og servicesektoren. Gennemførelsen af energieffektivitetspolitikker i Danmark og Nederlandene spillede en betydelig
rolle i reduktionerne i disse lande.
Den samlede effektivitet af omdannelsen af primærenergi til
brugbar energi blev ikke forbedret mellem 1990 og 1999, fordi
effektivitetsgenvinsterne i omdannelsesprocesserne blev udlignet
af en større andel af omdannede brændstoffer (f.eks. elektricitet,
olieprodukter) i slutenergiforbruget, en tendens, som forventes
at fortsætte.
Kombineret kraftvarme bevirker, at man undgår en stor del af
tabet af overskudsvarme, som er forbundet med elproduktion, da
den producerer både varme og elektricitet som nyttige
produkter. EU har et vejledende mål, ifølge hvilket 18 % af al
elproduktion skal stamme fra kombineret kraftvarme i 2010.
Dette mål kan muligvis ikke nås, fordi investeringerne i
kraftvarme i hele EU og især i Tyskland, Nederlandene og
Storbritannien er blevet hæmmet af stigende priser på naturgas
(det foretrukne brændstof til ny kraftvarme), faldende priser på
elektricitet og usikkerhed med hensyn til udviklingen på
elmarkederne, efterhånden som liberaliseringen udvides. Den

Resumé

"

Den økonomiske vækst kræver mindre supplerende
energiforbrug, men energiforbruget vokser stadig.

"

Bortset var industrien har ingen erhvervssektor inden for EU i
tilstrækkelig grad afkoblet den økonomiske/sociale udvikling
fra energiforbruget til at standse stigningen i sit energiforbrug.

!

Effektiviteten af elproduktionen fra fossile brændstoffer
forbedredes mellem 1990 og 1999, men elforbruget fra fossile
brændstoffer voksede hurtigere og udlignede således
miljøfordelene som følge af disse forbedringer.

"

Andelen af elektricitet fra kombineret kraftvarme steg i hele EU
mellem 1994 og 1998, men der er behov for en hurtigere
stigning for at kunne opfylde EU's mål.

tyske lov om kraftvarme, som blev vedtaget i begyndelsen af
2002, giver et eksempel på, hvordan denne situation kan lempes
via en række støttemekanismer, herunder aftalte priser for
indkøb af elektricitet til de eksisterende kraftvarmeværker og til
nye enheder af beskeden størrelse.

Figur 9: Andel af bruttoelproduktion fra
kraftvarmeværker, 1994 og 1998

Figur 10: Årlig ændring i slutenergiintensiteten, 1990–99
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4. Sker der en omlægning til
mindre forurenende
brændstoffer?
Europa-Kommissionens strategi for at styrke integration af
miljøhensyn i energipolitik understreger behovet for at øge
andelen af renere energiproduktion og -udnyttelse. Dette
afspejles i det sjette miljøhandlingsprogram, der som led i de
prioriterede foranstaltninger til imødegåelse af
klimaændringerne, tilskynder til anvendelse af fornybare
brændstoffer og fossile brændsler med lavere kulstofindhold til
elproduktion.
Andelen af fossile brændstoffer i det samlede energiforbrug faldt
kun en anelse mellem 1990 og 1999. Miljøet havde dog fordel af
et større skift inden for de fossile brændstoffer, hvor kul og
brunkul tabte ca. en tredjedel af deres markedsandel og blev
erstattet af relativt renere naturgas, hvilket resulterede i
reducerede emissioner af drivhusgasser og forsurende stoffer.
Dette skyldtes hovedsagelig brændselsomlægning inden for
kraftproduktion tilskyndet af den højere effektivitet og de lavere
anlægsomkostninger til kombinerede gasproduktionsanlæg,
liberaliseringen af elmarkederne, de lave gaspriser i begyndelsen
af 1990'erne og gennemførelsen af EU's direktiv om store
fyringsanlæg. Olien fastholdt sin andel af energimarkedet,
hvilket afspejler oliens fortsatte dominans inden for de stadigt
voksende vej- og lufttransportsektorer.
Basisfremskrivningerne viser kun begrænsede ændringer i det
samlede energiforbrugs energiproduktsammensætning i 2010,
hvilket understreger behovet for at styrke støtten til vedvarende
energi (jf. næste afsnit). Fremskrivningerne viser også, at fossile
brændstoffer vil udgøre en større andel af stigningen i
elproduktionen, mens omlægningen til gasfyret elproduktion
forventes at fortsætte.
Omlægningen fra kul til naturgas forventes ikke at fortsætte efter
2010. Den øgede elproduktion fra fossile brændstoffer, den
langsomme stigning i elproduktionen fra vedvarende energi og
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!

De fossile brændstoffer dominerer fortsat energiudnyttelsen,
men miljøbelastningerne er blevet begrænset af omlægningen
fra kul og brunkul til relativt renere naturgas.

!

De fossile brændstoffer og kernekraft dominerer fortsat
elproduktionen, men miljøet har draget fordel af omlægningen
fra kul og brunkul til naturgas.

#

Kuldioxidemissionerne fra elproduktionen faldt med 8 %
mellem 1990 og 1999 trods en stigning på 16 % i mængden af
produceret elektricitet.

faldet i elproduktion fra kernekraft, efterhånden som
kernekraftværkerne begynder at blive nedlagt, vil sandsynligvis
føre til øgede kuldioxidemissioner.

Figur 11: Samlet energiforbrug, opgjort
efter kilde
Mio. ton olieækvivalenter
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Figur 12: Elproduktion, opgjort efter kilde
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Bemærkning: Der er i diagrammet medtaget
andre brændstoffer end dem, der er nævnt i
tegnforklaringen, men andelen af disse er for lille
til at være synlig.
Kilde: Eurostat, NTUA
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5. Hvor hurtigt indføres
vedvarende energiteknologier?
Det bliver en udfordring at nå målene for vedvarende energi.
Under hensyn til den forventede stigning i energiforbruget skal
vækstraten for vedvarende energi (såvel elektricitet som varme)
nødvendigvis mere end fordobles i sammenligning med væksten
mellem 1990 og 1999, hvis man skal nå EU's vejledende mål om,
at de vedvarende energikilder skal tegne sig for en andel på
12 % af det samlede energiforbrug i 2010. Tilsvarende skal
vækstraten for elektricitet fra vedvarende energikilder stige til
stort set det dobbelte for at nå EU's vejledende mål om, at
vedvarende energikilder skal tegne sig for 22,1 % af
bruttoelforbruget i 2010.
Finansielle, skatte- og afgiftsmæssige og administrative barrierer,
visse vedvarende energikilders lave økonomiske konkurrenceevne og mangel på oplysninger og tillid blandt investorer
hæmmer tilsammen udviklingen af vedvarende energi.
Der er dog opmuntrende tegn på, at væksten inden for
vedvarende energi kan fremskyndes væsentligt med den rette
sammensætning af støtteforanstaltninger. F.eks. var den hurtige
udvidelse af EU's elproduktion ved hjælp af vind- og solenergi
fremhjulpet af Danmark (kun vindenergi), Tyskland og Spanien
og skyldtes støtteforanstaltninger såsom 'tilførsels'-ordninger,
som sikrede en fast gunstig pris. Tilsvarende bidrog Østrig,
Tyskland og Grækenland med 80 % af de nye solvarmeanlæg i
EU mellem 1990 og 1999. Udviklingen af solvarme i Østrig og
Tyskland havde fordel af en proaktiv regeringspolitik
sammenholdt med tilskudsordninger og kommunikationsstrategier, mens udviklingen i Grækenland var fremhjulpet af
statstilskud.
Vedvarende energi bidrager kun meget lidt til det voksende
forbrug inden for transportsektoren. Forslaget til EuropaParlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af
biobrændstoffer til transport ville kræve, at næsten 6 % af benzin
og diesel solgt til transportformål kom fra biobrændstoffer i
2010. Produktionen af disse brændstoffer er imidlertid
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"

Andelen af det samlede energiforbrug, som dækkes af
vedvarende energi, voksede kun lidt mellem 1990 og 1999. Af
fremskrivningerne af den fremtidige energiefterspørgsel
fremgår det, at vækstraten for energi fra vedvarende kilder skal
mere end fordobles for at nå EU's vejledende mål på 12 % i
2010.

"

Andelen af vedvarende energi i EU's elforbrug voksede en
anelse mellem 1990 og 1999. Af fremskrivningerne af den
fremtidige elefterspørgsel fremgår det, at vækstraten for
elektricitet fra vedvarende kilder skal mere end fordobles for at
nå EU's vejledende mål på 22,1 % i 2010.

energiintensiv og kan konkurrere med andre energiafgrøder til
dyrkningsarealer. Emissionerne af kvælstofoxider og partikulære
stoffer fra biobrændstoffer vækker også en vis bekymring.

Figur 13: Andel af det samlede
energiforbrug fra vedvarende
energikilder

Figur 14: Andel af elforbrug, som dækkes
af vedvarende energikilder,
1999
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Bemærkninger: Industriaffald og kommunalt affald
omfatter elektricitet fra såvel biologisk nedbrydelige som
ikke-biologisk nedbrydelige energikilder, da der ikke
foreligger særskilte data for den biologisk nedbrydelige
del. EU's mål om, at elektricitet fra vedvarende
energikilder skal bidrage med 22,1 % til bruttoelforbruget
i 2010, medregner kun det biologisk nedbrydelige affald
som vedvarende. Andelen af vedvarende elektricitet i
bruttoelforbruget er derfor overvurderet med en mængde
svarende til den elektricitet, der produceres fra ikkebiologisk nedbrydeligt industriaffald og kommunalt affald.
De nationale mål, som vises her, er referenceværdier, som
medlemsstaterne blev enige om at medregne, når de
fastlagde deres mål for oktober 2002 i overensstemmelse
med EU's direktiv om vedvarende elproduktion.
Kilde: Eurostat
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6. Bevæger vi os i retning af
energipriser, som i højere
grad medregner miljøomkostningerne?
På nuværende tidspunkt afspejler energipriserne ikke altid de
fulde omkostninger for samfundet, fordi man i priserne ikke
fuldt ud medregner energiproduktionens og -forbrugets
virkninger for menneskets og miljøets sundhed. Skønnene over
disse eksterne omkostninger for f.eks. elektricitet ligger på ca.
1–2 % af EU's bruttonationalprodukt og afspejler de
miljøforurenende fossile brændstoffers dominans i
produktionen heraf.
Det sjette miljøhandlingsprogram understreger behovet for at
internalisere disse eksterne miljøomkostninger. Heri foreslås det
at anvende en blanding af virkemidler, som omfatter fremme af
fiskale (økonomiske) foranstaltninger såsom miljørelaterede
afgifter og incitamenter og gennemgang af subsidier, som
modvirker en effektiv og bæredygtig energianvendelse med
henblik på en gradvis afvikling.
Energisubsidierne mellem 1990 og 1999 var til stadighed
koncentreret om støtte til fossile brændstoffer og kernekraft,
trods miljøeffekten og miljørisiciene, som er forbundet med
disse former for brændsel. Udgifterne til energiforskning og
-udvikling, som blev afholdt af regeringerne i medlemsstaterne,
faldt mellem 1990 og 1998, men var stadig koncentreret om
kernekraft. Andelen af forsknings- og udviklingsbudgettet, som
var helliget vedvarende energikilder og energibesparelser steg,
men faldt i absolutte tal. Der er behov for nyere data for at se,
hvorvidt disse mønstre for energisubsidier er fortsat.
Energipriserne faldt mellem 1985 og 2001 med undtagelse af
diesel og blyfri benzin til transport. Dette afspejlede tendenserne
inden for de internationale priser på fossile brændstoffer og
bevægelsen i retning af liberaliserede gas- og elmarkeder, som
stimulerede til større priskonkurrence. Faldene forekom trods
stigninger i andre energiafgifter end afgifterne på elektricitet til
industriformål, hvor energiafgiften faldt.

Resumé

"

Energipriserne faldt generelt mellem 1985 og 2001, hvorfor
incitamenterne til at opnå energibesparelser var beskedne.

"

Trods stigninger i afgifterne fra 1985 til 2001 faldt
energipriserne for de fleste brændstoffer, og den samlede
efterspørgsel efter energi voksede.

"

Da de fossile brændstoffer leverer mere end halvdelen af EU's
elektricitet, burde prisniveauerne hæves for at medregne de
anslåede eksterne omkostninger ved elproduktion.

"

Tilskuddene forvrider fortsat energimarkedet til fordel for
fossile brændstoffer trods de belastninger, disse brændstoffer
udsætter miljøet for.

"

EU's udgifter til energiforskning og -udvikling er faldet på et
tidspunkt, hvor der er behov for innovation til at udvikle mindre
forurenende teknologier.

I mangel af et hensigtsmæssigt politisk grundlag, som tager sigte
på fuld internalisering af de eksterne miljøomkostninger og på
forbedret styring af energiefterspørgslen, er det sandsynligt, at
de reducerede energipriser vil fungere som en demotiverende
faktor for energibesparelser og endog kan tilskynde til
energiforbrug.
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