131211 Notat til debatt om handlingsplanen for energipolitikken, fossilenergien og

fornybarsatsinga i Nord-Norge.

Det haster med en nasjonal energiplan

Olje- og energiminister Tord Lien må snarest komme seg i gang med planarbeidet for
energipolitikken i stede for å reise rundt å snakke energi i alle retninger. 8 år med Sp
i OED, der energiindustrien har vært målet, kamuflert som verdens klimaløsning er
mer enn nok for landskap og vassdragsnaturen. Til og med verdens fattige skulle få
tilgang til energi gjennom økt tempo i olje- og gassindustrien i Barentshavet.
Vi må vinne noen debatter om energipolitikken i demokratiske fora rundt omkring i
landet. Kunnskapsgrunnlaget er mer enn godt nok i landsmøtesaken En ny
energipolitikk.
Det er forsatt nok av energisaker som behandles i kommuner og fylkeskommuner
nærmest uten debatt. I Nord-Norge er det innlysene at vi ikke trenger mer fornybar
energi, og da er muligheten stor for å få forståelse for Naturvernforbundets ståsted.
NVE og OED har allerede innvilget konsesjoner som overoppfyller kravene i
Fornybardirektivet på 24,6 TWh sammen med Sverige. Nordland har et kraftoverskudd på
vel 40% allerede før de mange subsidierte konsesjoner er realisert. Prisene på energi faller.
Interessen for sparing og energifrigjøring stopper opp. Små og store kraftselskap sliter
økonomisk. Den største flaskehalsen for fornybarsatsinga i Nord-Norge er manglende
etterspørsel etter fornybar energi, viser sektoranalysen Næringsdepartementet har
utarbeidet, se Fornybar energi. Vi har derfor god tid til å finne de minst konfliktfylte områder
til fornybarsatsinga i forhold til natur, landskap, friluftsliv og folkehelse.
Kraftkrevende industri i Norge og Verden for øvrig som ønsker å produsere på miljøvennlig
fornybar energi må inviteres til landsdelen i stede for nett- og kabelbygging med store
kostnader, energitap og naturinngrep. Fornybar energi må ikke gå inn i tradisjonen
landsdelen har som kun råstoffleverandør.

I Nordland har Naturvernforbundet lyktes bra i Bodø med Helligvær vindkraftverk i
juni og nå i Rana og Nesna med Sjonfjellet vindkraftverk. Verre er det med vannkraft,
men vi jobber bra gjennom FNF i Narvik, Hemnes, Hamarøy, Rødøy og Fauske. Vi
skal også sette trykket på Tysfjord og Musken kraftverk med treff i Vasja til våren.
Alle steder har vi lokal støtte.
Regjeringa må legge til rette for en energipolitikk som først tar ut potensialet for
energifrigjøring og sparing, noe som er best for både miljø og klima.

Olje- og energiminister Tord Lien må nå starte arbeidet med den bebudede
stortingsmeldinga slik at det blir helhet og sammenheng i energipolitikken. Det er

kaos i fornybarsatsinga og liten kunnskap om det som skjer. Målene spriker i mange
retninger. Det gjelder også linjebyggingen, olje- og gassektoren og klimaeffekten.
Krf, V, H og Frp ble enige om "å bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre var-prinsippet.
Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den
fra våre forfedre. Naturmangfoldloven skal ligge fast, og avkastningen fra
miljøteknologifondet skal økes for å bidra til utviklingen av ny, grønn teknologi og
arbeidsplasser", heter det m.a. i samarbeidsavtalen. Energipolitikken må være tuftet på disse
prinsipp og verdier.
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