Forslag til Borgerforslag om annullering af Baltic Pipe gasledningen.
(Peter og Annette, BKA Fyn) 10-02-2020
Med dette forslag vil vi bede regering og folketing genoverveje
beslutningen om Gasledning fra Norge til Polen, med henblik på at aflyse
aftalen med Polen.
Forudsætningerne er ændret fra beslutningen blev taget 30-11-2018. Et nyt
folketing har taget klimaproblemet alvorligt. Et stort flertal har taget
principbeslutning om at nedbringe Danmarks CO2 udslip drastisk.
Danmark har underskrevet Paris aftalen og forpligtet sig til at nedbringe
brug af fossile brændsler.
EU har taget principbeslutning om at nedbringe CO2 udslip drastisk. En
fortsat satsning på olie, gas og kul vil være ødelæggende for mulighederne
for at nå klimamålene. Der bør i stedet besluttes fra dansk side at stoppe
udnyttelsen af oliefelterne i Nordsøen.
Baltic Pipe projektet er stadig i sin indledende fase og kan stadig stoppes.
Aftalen med Polen kan erstattes af et samarbejde om vindkraft, som
allerede er indledt af Ørsted.
Energinet har fra start fået pålæg fra folketinget om at udvise størst mulig
åbenhed og dialog med de berørte borgere, lodsejere og kommuner. Men
man har hastet sagen igennem og tromlet enhver modstand ned med ufine
kapitalistiske metoder. Energinets forundersøgelser er mangelfulde og
forventet økonomi og anlægsperiode er meget usikre. Man påstår at der er
klimagevinster ved at forsyne Polen med gas, men kan ikke påvise det.
Man baserer økonomien i projektet på et stigende gasforbrug i Polen og en
lavere pris i Danmark, hvilket er både tvivlsomt og uønsket.
Rørledningen kræver at der opgraves 630 ha landbrugsjord og natur,
involverer 12 kommuner og berører tusindvis af lodsejere og borgere. Ved
kompressorstationen på Østsjælland generes naboerne af larm.
Gasledningen der lægges i havet vil have stor miljømæssig påvirkning, bla.
er der stor bekymring for marsvinene i Lillebælt.
Underskriverne mener at beslutningen er et skridt i den forkerte retning for
klimaopretningen, hvorfor der ikke er grund til at fortsætte med at smide
penge efter projektet.
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