חטאי הפליטות
דנמרק שואפת להשתחרר עד שנת  2050מהתלות בפחם ,בנפט ובגז ,אבל מבט מקרוב בתכניתה מגלה דלת
צדדית שהושארה פתוחה לאנרגיה פחמימנית :תפיסת פחמן ואחסונו ) .(CCSבתחום התחבורה ,קופנהגן אינה
חורגת מיעדי האיחוד האירופי.
תכנית האנרגיה החדשה של ממשלת דנמרק הליברלית-שמרנית בראשותו של לארס לוקה רסמוסן נראית רעיון טוב.
ליקה פריס ,שרת האקלים והאנרגיה של דנמרק ,הציגה בסוף פברואר את התוכנית שנקראת 'אסטרטגיית אנרגיה
 :2050מפחם ,נפט וגז  -לאנרגיה ירוקה' ,וציינה כי דנמרק היא המדינה הראשונה בעולם שמציגה תכנית מדויקת
ותובענית לשחרור מדלק פחמימני עד .2050
ממשלת דנמרק מגבשת את הרעיון מאז החלו ההכנות לוועידת האקלים בקופנהגן ,בעזרת מגוון מחקרים בתת-
תחומים ,כגון 'חזון האנרגיה של דנמרק' מ ,2007 -שהעניקו למדינה מוניטין של חלוצה בין-לאומית בנושא האקלים.
משום כך הייתה ציפייה גדולה למפת הדרכים של דנמרק לשחרור מהתלות בנפט ,אך האם היא טומנת בחובה משהו
חדש?
ממשלת דנמרק קובעת כמה יעדי ביניים בדרך לגמילה מנפט עד  ,2020ומחזקת החלטה ותיקה להציב את דנמרק
בין שלוש המדינות המובילות בשימוש באנרגיה מתחדשת ובייעול השימוש באנרגיה.
תכנית המעבר לאנרגיה מתחדשת היא ההגיונית ביותר :צמצום צריכת הפחם ,הנפט והגז בשליש עד  ,2020לעומת
הרמה ב ,2009 -והגדלת נתח הרוח והביומסה בייצור החשמל מ 30% -כיום ל 60% -בקירוב .לשם כך מתכננת
הממשלה לערוך מכרזים ל 600 -מגה-וואט בפארק הרוח הימי בקרייגרס פלאק ,ועוד  400מגה-וואט בחוות רוח
קטנות יותר בקרבת החוף.
כושר הייצור מאנרגיית רוח בייבשה צפוי לגדול ב 500 -מגה-וואט מ 2,900 -מגה-וואט כעת ,אך אין בכך כדי ליצור
רושם של מהפכת אנרגיה מאחר שזו אינה מהפכה .למעשה ,התוכנית אינה עונה אפילו על יעדי "החזון" מ,2007 -
ועל החישובים שערכה מועצת האקלים של דנמרק בסוף  ,2010לפיהם יותקנו  4,000מגה-וואט בחוות רוח יבשתיות
עד  .2025גם בלב ים נמוך היעד ב 200 -מגה-וואט מהיעד שנקבע :התקנת  2,000מגה-וואט עד  ,2025גם אם
יתווספו  1,000מגה-וואט לכושר ייצור של  810מגה-וואט המותקן עתה.
אם כן ,אסטרטגיית האנרגיה ל 2050 -אינה מאיצה את הגידול במגזר הרוח .דנמרק תמשיך להיות הבית של
'וסטאס' ,יצרנית הטורבינות הגדולה בעולם ,אך השוק המקומי יהיה מוגבל לכמה מאות מגה-וואט.
זו אינה בשורה משמחת כי יש ביקוש לטורבינות חדשות ברשויות מקומיות רבות ,והפוטנציאל גדול יותר מ500 -
מגה-וואט .מחירי החשמל והיתרי הבנייה הם שיקבעו אם ניתן להקים טורבינות ,לדברי הנריק סקוטה ,מומחה
מדיניות באיגוד מפעילי חוות הרוח 'וינדמולפורנינג'.
בכל הנוגע לאנרגיה מתחדשת ,תכנית הממשלה נשענת בעיקר על ביומסה ואנרגיית רוח .תחנות כוח פחמיות גדולות
ותחנות כוח גזיות קטנות יורשו לעבור מדלק מאובנים לביומסה .היעד שנקבע לדלק לתחבורה 10% ,לביו-דיזל
ואתנול עד  ,2020אינו חורג מיעדי האיחוד האירופי .שרת האנרגיה אינה מציינת את מקורות הביומסה ,ולכן תצטרך
דנמרק להתמודד עם סוגיית ההתחרות בין גידולי מזון לגידולי דלק ושימור הטבע ,המטרידה את גרמניה זה שנים
מספר.
היעדים לצרכנים מעורפלים גם הם .תקני בנייה מחמירים למבנים ולמתקנים חדשים )ממשאבות ועד למקררים(
יפחיתו את צריכת האנרגיה הראשונית עד  2020ב 6% -לעומת רמתה ב ,2006 -הפחתה בשיעור של פחות מ-
 0.5%בשנה.
טארג'י האלאנד ,מומחה לאקלים ולאנרגיה בארגון 'גרינפיס' בקופנהגן ,סבור כי אין בזה די .על היעד להיות שאפתני
פי שלושה ,כי אחרי הכול ,שימור אנרגיה הוא המרכיב החשוב ביותר והזול ביותר בתצרף )פאזל( המורכב של בעיית
האקלים .לשם השוואה ,צריכת האנרגיה הראשונית בגרמניה ירדה ב 10% -בשנים  2010 – 2006בלבד .הארגון
מציין גם כי במקום לצמצם בעקביות את השימוש בפחם ,מתכננת ממשלת דנמרק להתיר לתחנת הכוח 'אוודור '2
לשוב ולהשתמש בפחם .תחנת הכוח בכושר  800מגה-וואט הופעלה עד כה בקש ,שבבי עץ וגז טבעי.
נושא הפחם מגלה עד כמה קשה לדנמרק להשתחרר מאנרגיה פוסילית .הממשלה אמנם מציינת בתבונה שיש צורך
באסטרטגיה גמישה שמשאירה את כל האפשרויות הטכנולוגיות פתוחות ,אך בהמשך מציינת בעיקר את הטכנולוגיה
ללכידת פחמן ואחסונו שתאפשר את המשך השימוש בפחם ,אם יתברר שהטכנולוגיה הזו היא פתרון זול וידידותי
לסביבה .מבחינת 'גרינפיס' ,מדובר בלא פחות מהחלטה מביכה החותרת תחת הרעיון כולו.

מביך גם שממשלתו של ראסמוסן מתעלמת לגמרי מנושא שנוי במחלוקת .במדינה כדנמרק ,שחופיה מיושבים
בדלילות ,אין קושי לדמיין אספקת חשמל מחוות רוח וייבוא של ביומסה .מגוון תרחישים שפותחו באחרונה לשוק
הגרמני מראים שמעבר לאספקת חשמל מאנרגיה ירוקה ייתקל בהתנגדות מועטה.
בתחום הדלק לתחבורה קיימים חסמים רגולטוריים לפיתוח פתרונות טכנולוגיים ,ופריצות דרך מפוקפקות למעבר
מלא לדלק ממקורות מתחדשים .ממשלת דנמרק משאירה את מגזר התחבורה מחוץ לתוכנית ,ורק מציינת שהיא
תקדם הקמת תחנות טעינה ומפעלים למכוניות חשמליות בהמשך ליוזמות של האיחוד האירופי לקדם תקנים למכוניות
חשמליות ולפליטות פחמן.
גם השאלה איך להמשיך לאחר  2020אינה מקבלת מענה .התוכנית מציעה ציוני דרך קלושים לצמצום הצריכה של
דלק מאובנים מ 600 -פטה-ג'ול )כ 30-מיליון קוט"ש( כיום לאפס פטה-ג'ול ב .2050 -התוכנית אינה מפרטת כיצד זה
יקרה .ספק אם פרסום 'אסטרטגיית האנרגיה  '2050אכן יוביל להשגת היעדים .ראש הממשלה ראסמוסן סבור שנושא
האקלים אינו אמור לגרום להוצאות נוספות אלא דווקא לפתוח תחומים חדשים לעסקים ולתעשייה של דנמרק.
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