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Indledning 

CONCITOs ”Klimaperspektiver 2018” er en udgivelse, hvor vi beskriver og vurderer 

nogle af de aktuelle bud på indholdet i en kommende dansk klima- og energipolitik og 

giver vores bud på en strategisk ramme for klimaindsatsen, der kan medvirke til at 

rykke Danmark effektivt i retning af et nuludledningssamfund inden 2050.  

Formålet med denne udgivelse er at give et overblik over den overordnede udvikling i 

Danmarks klimapåvirkning samt vurdering af, hvorvidt de danske klimamål og –tiltag 

bidrager tilstrækkeligt til at opfylde de internationale klimamål.  

Det første kapitel forholder sig til Danmarks og EU’s aktuelle målsætninger og disses 

tilstrækkelighed i forhold til at opfylde Parisaftalen, og i det andet kapitel gives en vur-

dering af om Danmark er på rette vej. I tredje og fjerde kapitel ser vi på mulige nye kli-

matiltag og anbefaler en ny klimamålspakke, der kan bidrage til at sikre de nødvendige 

reduktioner af Danmarks drivhusgasudledninger.   

Analysen og anbefalingerne er ikke udtømmende, men fokuserer på de områder af den 

grønne omstilling, som CONCITO finder særligt centrale eller vurderer har størst poten-

tiale for at bidrage til at bringe Danmark i retning af nuludledning inden 2050. I forhold 

til energirenoveringsdagsordenen henvises i øvrigt til Realdania-rapporten om ”Energi-

renovering af den private boligmasse”, som er udarbejdet af CONCITO.  

Nærværende rapport er udarbejdet af Christian Ibsen, Michael Minter, Henrik Gud-

mundsson, Torben Chrintz og Søren Storgaard Sørensen fra CONCITOs sekretariat. 
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Sammenfatning 

Med en snarligt forestående energiaftale og forhåbentlig også klimaplan, kan der ska-

bes væsentlige forudsætninger for, at Danmark bringes på sporet mod opfyldelse af Pa-

ris-aftalen om det globale klima og de målsætninger som EU-landene i den anledning 

pålægges nu og fremover.  

Den kommende energiaftale og klimaplan skal således ses som nøgleelementer i Dan-

marks klimapolitik, som skal lægge sporene for omstillingen af Danmark til et lavemissi-

onssamfund, som målet er formuleret i klimaloven. Selvom klimapolitikken omfatter 

flere andre aktiviteter og sektorer end energi, er vores energiforbrug stadig et nøgleele-

ment i at muliggøre en grøn omstilling af det danske samfund, også i sektorer som 

transport og landbrug. Energipolitikken kan og skal anvendes som et værktøj til at un-

derstøtte de langsigtede strukturelle greb og den nødvendige indsats 

At behovet for en ny og ambitiøs energiaftale og klimaplan er akut ses umiddelbart i de 

seneste fremskrivninger af Danmarks energiforbrug og de samlede drivhusgasudlednin-

ger. Uden yderligere tiltag vil udledningerne nemlig snart begynde at stige igen, stik 

imod alle mål og hensyn, simpelthen fordi vores samlede energiforbrug stadig er så 

stærkt koblet til råstoffer og fossile ressourcer, at øget økonomiske vækst alt andet lige 

vil trække udviklingen i den forkerte retning.  

Udsigten til stigning i drivhusgasudledningen frem mod 2030 understreger et påtræn-

gende behov for nye og mere strukturelle klimatiltag, der kan sikre varige reduktioner. 

Uden nye tiltag vil udledningerne fra både transport og landbrug for eksempel være 

mere eller mindre uændrede frem mod 2030, mens udledning fra energisektoren vil be-

gynde at vokse. En tydelig advarselslampe i den forbindelse er, at tidligere års frem-

skrivninger skitserede, hvorvidt de vedtagne energi- og klimatiltag var tilstrækkelige til 

at sikre den nødvendige reduktion, mens de seneste fremskrivninger viser, hvor stor en 

stigning i CO2-udledninger, vi kan se frem til uden yderligere klimatiltag. 

Både Klimarådet, Energikommissionen og Energistyrelsen har i deres analyser og publi-

kationer bidraget til at belyse en række handlemuligheder, som kan være relevante for, 

hvordan en ny energiaftale kan understøtte Danmark i bestræbelserne på at opfylde na-

tionale og international klimamål.  

Et hovedproblem er imidlertid, at alle tre opererer med en begrænset værktøjskasse i 

forhold til, hvad de forskellige internationale scenarier tilsiger på både energi-, trans-

port- og landbrugsområdet. Det kan være med til at begrænse Danmarks strategiske 

handlerum unødigt. Væsentlige områder som er underbelyst omfatter:  

 Behovet for at planlægge for en fremtid efter et energisystem baseret på store 

mængder importeret biomasse som i dag 

 Behovet for både teknologiske og strukturelle omstillinger i mobilitet og transport  

 Behovet for en fremtidig landbrugs- og fødevareproduktion med markant lavere 

udledninger 

 Mulighederne for fremme af nye klimateknologier, herunder teknologier, der kan 

indfange CO2-udledningerne. 
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Dertil kommer, at den eksisterende målsætningsprofil er fragmenteret og ikke sam-

mensat på en måde, som samlet set er egnet til at bringe Danmark godt på vej eller i 

front med at opfylde klimamålene. Forudsætningen for at gennemføre en tilstrækkeligt 

fremadrettet og klimaorienteret energiaftale er derfor, at målsætningsstrukturen ud-

vikles og præciseres ud fra følgende fire principper. 

1. Danmarks klimamål og –strategi bør tage udgangspunkt i en overordnet ambition 

som flugter med Parisaftalens mål om maksimalt 2 graders global temperaturstig-

ning – og en intention om at begrænse stigningen til 1,5 grader. Et passende mål for 

Danmark vil være netto-nuludledning senest i 2050, i modsætning til det nuværende 

vagt definerede ”lavemissions-mål” eller ”fossil uafhængighed”. Det vil både flugte 

med det mål vi har sat os i Parisaftalen, og vil åbne for en langt bredere og klogere 

værktøjskasse af virkemidler i forhold til både udledninger og optag. 

2. Den overordnede ambition bør bakkes op af en række delmål, der dækker forskel-

lige dimensioner af omstillingen og som både virker på kort, mellem og lang sigt. På 

energiområdet bør der som minimum vedtages selvstændige mål for drivhusgasre-

duktion, vedvarende energi (VE), energieffektivisering (EE) og elektrificering (EL). 

Dette skal bidrage til at den samlede målpakke holder omstillingen strukturelt på 

rette spor. 

3. Da vi befinder os midt i en teknologisk udvikling, hvor vi ikke er i stand til at forud-

sige, hvordan teknologi og muligheder ser ud om 10 år, er det afgørende, at delmå-

lene er dynamiske og at de løbende – gerne hvert 4.-5. år – justeres på baggrund af 

politisk dialog og faglige analyser. Ligeledes bør det ikke være afgørende, at alle 

delmål nås til punkt og prikke, men at de i stedet betragtes som en samlet mål-

pakke, der tilsammen sikrer både ambition og retning for den strukturelle udvikling. 

Helt konkret kan målene med fordel for fx 2030 formuleres som intervaller, der kan 

rumme både ambition og fleksibilitet. 

4. Den løbende vurdering bør ske gennem en ambitionsmekanisme samt en fleksibel 

model, hvor en bred forligskreds tager ambitioner, teknologier og regulering op til 

overvejelse i lyset af de opnåede erfaringer og resultater. 

Et konkret problem i måsæltningsstrukturen og –analysen er, at EU's reduktionsmål 

ikke er tilstrækkelige som grundlag for en dansk klimapolitik, hverken på kort eller på 

lang sigt. For Danmark og andre europæiske lande med potentiale for at gå forrest i re-

duktionsindsatsen, er der derudover en fare for, at EU’s overordnede mål virker hand-

lingslammende eller kontraproduktive. Dette ses, når nationale politikere bremser 

strukturel rigtig udvikling, blot med henvisning til, at vi allerede har gjort nok for at 

følge EU-kravet. 

Et eksempel er Danmarks 2030-mål for ikke-kvote sektoren på 39 %, som man kan ar-

gumentere for sikrer en passende reduktionssti i forhold til internationale målsætnin-

ger, men hvor der kan stilles spørgsmål ved om opgørelsesmetoderne og afgrænsnin-

gerne er rimelige i forhold til den indsats Danmark egentlig bør igangsætte.  

Helt konkret er det vigtigt, at Danmark ikke benytter sig fuldt ud af de fleksibilitetsme-

kanismer, der er mulige for at opfylde sine EU-mål. Disse mekanismer bidrager nemlig 
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ikke i den aktuelle situation til den nødvendige strukturelle og varige reduktion af ud-

ledningerne, men er i højre grad en mere regnskabsmæssig ompostering. Danmark bør 

i stedet fokusere på reelle strukturelle tiltag, der medfører en varig reduktion i udlednin-

gerne og peger frem mod nuludledning i 2050, fx i forhold til organiske jorde i landbru-

get. 

Endelig gælder det, at både bunkring af olie til international søtransport og anvendelse 

af biomasse repræsenterer væsentlige bidrag til drivhusgasudslip fra dansk økonomi, 

som ikke tælles med ved indberetning til de internationale organer. Det bør ikke føre til, 

at mulighederne for at opnå reduktioner på disse områder ignoreres.   
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1. Danmarks klimamålsætninger 

De aktuelle klimamålsætninger 

Danmarks klimamålsætninger er en kombination af rent danske mål og internationale 

forpligtelser. Overordnet skelnes der mellem målsætninger i kvotesektoren (energisek-

toren, storindustri og intra-europæisk flytransport) og målsætninger i ikke-kvotesekto-

ren (transport i øvrigt, samt landbrug og husholdninger). Alle de aktuelle danske og eu-

ropæiske målsætninger er opsummeret i tabel 1.  

 Danmarks klimamål EU’s klimamål 

Reduktionsmål Kvotesektor: 

 Se EU mål >> 
 
 
 
Ikke kvotesektor: 

 20 % reduktion fra 2005-2020 

 39 % reduktion fra 2005 til 2030 
 
Samlet:  

 Lavemissionssamfund i 2050. 

 Fossilfrihed i 2050 

Kvotesektor: 

 43 % reduktion fra 2005 til 2030 

 Årlig reduktionsrate på 2,2 % ift. 2005 
efter 2030, som leder til 87 % reduk-
tion i 2050 ift. 2005. 

 
Ikke-kvotesektor:  

 30 % reduktion fra 2005-2030 
 
 
Samlet: 

 40 % reduktion fra 1990-2030 

 80-95 % reduktion fra 1990 til 2050. 

Andre mål  30 % VE i 2020 

 10 % af energiforbrug fra trans-
port fra VE i 2020 

 500 MW ekstra landvind og 
1500 MW ekstra havvind i 2020. 

 50 % af energiforbrug fra VE i 
2030 

 Udfasning af kulkraftværker in-
den 2030. 

 20/27 % af energiforbrug fra VE i 
2020/2030 

 20/27-30 % forbedring af energieffek-
tivitet i 2020/2030 

 10 % af energiforbrug fra transport 
fra VE i 2020. 

Tabel 1: Danmarks og EU’s reduktionsmål og andre klimarelaterede mål.  

Kvotesektoren 

Danmark har ikke nogen specifikke reduktionsmålsætninger for kvotesektoren, men er 

omfattet af EU’s kvotesystem, som gradvist trækker CO2-kvoter ud af markedet, hvor-

ved loftet for den samlede udledning i EU løbende nedsættes. Den nuværende redukti-

onstakt er 1,74 % pr. år og løber frem til 2020. På dette tidspunkt vil antallet af kvoter 

være reduceret med 21 % i forhold til 2005 (EU-Kommissionen, 2015). Efter 2020 er re-

duktionstakten endnu ikke fastlagt, men et forslag fra EU-kommissionen taler om 2,2 % 

pr. år ift. 2005. Dette medfører, at antallet af kvoter vil være reduceret med 43 % i år 

2030 ift. 2005-niveauet og med 87 % i år 2050.   

Ikke-kvotesektoren 

For drivhusgasudledningerne uden for kvotesektoren har Danmark specifikke nationale 

reduktionsmål, der dog er tæt sammenvævet med EU’s overordnede reduktionsmål. På 

kort sigt er målet at sænke udledningerne med 20 % frem til 2020 ift. 2005 niveau. 

Dette mål anses for at blive ”overopfyldt” af Danmark (Klimarådet 2017).  
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EU’s samlede målsætning for ikke-kvotesektoren lyder på en 30 % reduktion i 2030 ift. 

2005. Danmark er inden for den aftalte ramme blevet pålagt et reduktionskrav af EU på 

39 % ift. 2005-niveauet.  

I den seneste basisfremskrivning fra Energistyrelsen (2018) fremgår det, at Danmark 

ikke kan opfylde denne forpligtelse med de nuværende politikker. I absolutte tal bety-

der dette, at Danmark ifølge den nuværende opgørelsesmetode har et samlet redukti-

onsbehov på mellem 17,4 og 22,4 mio ton CO2e1,  men reelt nærmere op mod mellem 

32 og 37 mio. tons frem mod 2030 (se følgende afsnit). Denne reduktion skal altså ind-

hentes ved nye politiske tiltag. 

Andre målsætninger 

Foruden målsætninger, der direkte omhandler drivhusgasudledninger, har EU og Dan-

mark også en række målsætninger, der understøtter udledningsreduktion.  

I Danmark er dette fx målsætningen i energiaftalen fra 2012 om at forøge vindmølleka-

paciteten på land med 500 MW og på havet med 1500 MW i perioden 2012-2020. Den-

gang blev det vurderet, at en sådan forøgelse ville medføre, at elproduktionen fra vind-

møller i 2020 ville udgøre ca. 50 % af den samlede elproduktion.  

En anden specifik dansk målsætning, er den nuværende regerings mål om, at 50 % af 

det samlede energiforbrug i 2030 skal være dækket af vedvarende energi.  På lang sigt 

er målet, at Danmark i 2050 er et lavemissionssamfund, som er uafhængigt af fossile 

brændsler, kul, olie og naturgas. Dette mål er dog ikke konkretiseret endnu. Til under-

støttelse af dette har regeringen i forbindelse med COP23-konferencen tilsluttet sig en 

frivillig aftale om at udfase kul inden 2030. Aftalen er indgået mellem en koalition på 

indtil videre 18 lande (EFKM, 2017). 

EU har et mål om, at 20 % af det samlede energiforbrug i 2020 skal være dækket af ved-

varende energi, hvilket forventes forhøjet til 27 % i 2030. I forhandlingerne om den så-

kaldte Vinterpakke har Europa-Parlamentets holdning været, at VE-målsætningen bør 

øges til 35 % i 2030. Medlemslandene har dog ikke kunnet opnå enighed om nogen 

skærpelse af målene. For 2020 gælder et EU-fastlagt VE-mål på 30%. Her er Danmarks 

individuelle og selvpålagte målsætning altså en del højere.  

Derudover har EU et mål om at forbedre energieffektiviteten med 20 % i 2020 og 27-30 

% i 2030. Mere konkret betyder denne målsætning, at EU i 2020 ønsker at nedsætte pri-

mærenergiforbruget med 20 % i forhold til hvad prognoserne i 2007 viste for 2020 (EU-

Kommissionen, 2012). Målet i 2030 er endnu ikke helt fastlagt. Det aktuelt gældende 

EU–direktiv lyder på 27 %, men forslaget til et nyt og revideret direktiv – også kendt 

som Ren Energi-Pakken – indeholder et mål på 30 % (EU-Kommissionen 2016).  

                                                                    
1 I Klimarådets Omstilling frem mod 2030 tales der om et reduktionsbehov på 13.6 mio. ton 
CO2e. Dette tal er baseret på Basisfremskrivningen fra 2017. Tager man udgangspunkt i den nye-
ste basisfremskrivning fra 2018, ændres tallet til et interval på mellem 17.4 - 22.4 mio ton CO2e. 
Dette er under forudsætning af, at man anvender LULUCF-kreditter på 14.6 mio. tons CO2e. 
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Ifølge artikel 3 i energieffektiviseringsdirektivet, er det op til de enkelte medlemslande, 

hvordan energieffektiviseringen udmøntes på nationalt niveau og hvilket mål medlems-

lande ønsker at anvende. Her anvender Danmark et mål for bruttoenergiforbruget i 

2020 (eksklusiv forbruget til ikke-energi relaterede formål) og et mål for det endelige 

energiforbrug i 2020. Disse mål svarer præcist til, hvad basisfremskrivningen viser for 

bruttoenergiforbruget og det endelige energiforbrug i 2020 (Energistyrelsen, 2017c). 

For transportsektoren er der et EU-fastlagt mål om, at 10 % af energiforbruget skal 

være dækket af vedvarende energi i 2020. Hertil er der nogle underliggende krav til 

sammensætningen af energiforbruget, som tilsiger, at maksimalt 7 % må komme fra 

fødevarebaserede biobrændstoffer og minimum 0,5 % skal komme fra avancerede bio-

brændstoffer. Ren Energi-pakken indeholder ikke nye forslag med specifikke mål frem 

mod 2030, men der er derimod foreslået mål for brændstoftyper og minimumsgrænser 

for drivhusgasfortrængning.  

Tilstrækkeligheden af aktuelle målsætninger 

80-95 % reduktion i 2050 for EU er ikke tilstrækkeligt 

Det diskuteres om EU’s langsigtede 2050-målsætning om 80-95 % reduktion af drivhus-

gasudledningen i 2050 er tilstrækkeligt i forhold til at sikre Parisaftalens målsætning om 

at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 gra-

der.  

Hvis EU realiserer målet om 80-95 % reduktion i 2050 svarer det til, at drivhusgasudled-

ningen pr. indbygger i EU ligger mellem 0,5-2,2 ton CO2e pr år (Klimarådet, 2017). 

Dette tal skal sammenlignes med den estimerede maksimalt tilladte udledning pr. ind-

bygger globalt set, hvis det skal være muligt at indfri 2-graders målet. Dette tal lyder på 

2,3 ton CO2e per indbygger pr. år.  

Det er rimeligt at antage, at EU bør ligger under det globale gennemsnit, for at udvik-

lingslande kan have større råderum og altså udlede mere CO2e under deres udviklings-

fase. EU’s statsledere har vedtaget at der skal fremlægges et revideret 2050 roadmap i 

2019. Kommissionen har igangsat et arbejde, og parter der er involveret i denne proces 

taler om, at den kommende opdatering af reduktionsmål bør sigte mod et mål om 100 % 

reduktion i 2050 (EURACTIV, 2017) eller netto-nul udledning i EU i 2050 (Europaparla-

mentet januar 2018). 

Ser man længere frem, forudsætter den seneste IPCC-rapport desuden, at vi globalt set 

reelt skal nå netto-nuludledning i 2060-2065, hvis temperaturstigningen skal holdes un-

der 2 grader. Dette mål er kun realistisk, hvis EU i 2050 er i netto-nul.  

Reduktionstakten skal øges frem mod 2050 

Et andet spørgsmål går på, om EU’s 2030-mål er en passende trædesten til at nå det 

langsigtede mål i 2050. 

Ser man på fremskrivningerne for ikke-kvotesektoren fremgår det, at Danmark med 

brug af fleksibilitetsmekanismer mv. kan nå 2030-målsætningen ved at reducere med 

0,32 mio. ton pr. år. Derefter vil det være nødvendigt at øge reduktionerne til mellem 
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0,70 og 1,23 mio. ton pr. år, for henholdsvis at nå 80 % og 95 % reduktion i 2050 (Klima-

rådet, 2017.) Vi skal altså øge reduktionstakten med et sted mellem det dobbelt og det 

firedobbelte efter 2030 for at nå de aktuelt gældende 2050 mål. Denne nødvendige re-

duktionstakt vil kun stige endnu mere når EU og Danmark forventeligt skærper sine mål 

i de kommende år. Sikkert er det dog, at almindelig sund fornuft og økonomisk tænk-

ning tilsiger at vi allerede nu bør sikre reelle varige reduktioner der også understøtter 

indsatsen efter 2030. 

Det er umuligt på forhånd at fastlægge den optimale reduktionssti for de kommende 

30-40 år, da mange ting – eksempelvis fremtidig teknologi – spiller ind. Usikkerheden 

må dog ikke føre til at handling udskydes, da dette både forøger risikoen for at bidrage 

til katastrofale klimaforandringer, og til at den nødvendige langsigtede strukturelle om-

stilling ikke kommer i gang i tide. Derfor anbefales det at fastlægge en klar reduktions-

sti frem i tiden, der enten reducer udledningerne med et bestemt antal ton pr. år (lineær 

sti) eller med en bestemt procentdel pr. år (eksponentielt aftagende sti). 

En lineær sti giver sig selv. Fordelen ved en eksponentiel sti er at man absolut set redu-

cerer mere tidligt i forløbet og mindre, når vi nærmer os 2050. Dermed tages der højde 

for, at der i starten er flere lavthængende frugter at plukke, hvilket vil sige, at det oftest 

er lettere at reducere fra 10 % til 20 % end fra 70 % til 80 %. Et godt eksempel herpå er 

omstillingen i landbruget: Det er relativt nemt at skifte foder og forsure gylle, hvilket er 

tiltag man anvender i starten. Det er langt sværere at nå frem til at skære fra 70% til 

skære 80 % af køernes metanudledning. En eksponentiel sti mindsker dermed risikoen 

for at overvælte væsentlige udgifter eller behov for panik-tiltag til fremtiden. 

Både en lineær og en eksponentielt aftagende sti tager desuden bedre højde for, at 

mange af de investeringer, der de næste 10 år foretages i infrastruktur, bygninger osv. 

stadig vil være i anvendelse i 2050. Det vil samtidig være relevant at foretage en revur-

dering af stien med faste mellemrum ud fra en opdatering af den seneste fremkomne 

viden, således som det foreslås senere i denne analyse nedenfor. 

Et utilstrækkeligt 2030-mål – som EU har lagt op til - sender altså ikke de rigtige signaler 

til markedet, og hvis ikke Danmark starter tidligt, risikerer vi at foretage uhensigtsmæs-

sige investeringer, der på lang sigt fordyrer og besværliggør omstillingen.   

Dette kaldes også for det teknologiske lock-in argument. Det betyder, at den nutidige 

anvendelse og investeringer i teknologier lægger bindinger på er, fremtidens økonomi, 

som dermed er meget afhængig af, hvilke beslutninger vi træffer i dag. 2030-mål og de 

tiltag der iværksættes, bør altså i langt højere grad støtte op om den langsigtede struk-

turelle omstilling. 

Helt konkret vil EU’s nuværende 2030-reduktionsmål på 40 % føre til, at den gennem-

snitlige drivhusgasudledning pr. EU-indbygger er omkring 6,4 ton CO2e pr. år i 2030. 

Dette skal sammenlignes med, at den foreslåede UNEP-reduktionssti mod 2 graders-

målsætningen lyder på 4,9 tons CO2e pr. år (Klimarådet, 2017). I forlængelse heraf viser 

UNEP nyeste Emission Gap Report fra 2017, at den globale udledning under de aktuelt 

indmeldte nationale reduktionsmål resulterer i et emissions-gab på mellem 11 og 13.5 

GtCO2 i 2030, sammenlignet med hvad der skulle til for at følge 2 graders-scenariet 
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(UNEP, 2017). Der bliver altså under alle omstændigheder behov for at skærpe målene 

og indsatserne i de kommende år. 

Klimarådet vurderer EU’s nødvendige reduktionsmål i forhold til Parisaftalen mv. til at 

være en reduktion på 46 % i 2025 og 55 % i 2030 – til sammenligning med det nuvæ-

rende 40 % mål i 2030.  Klimarådet vurderer også, at hvis EU skærper målene som følge 

af Parisaftalen, vil Danmarks reduktionsmål for ikke-kvotesektoren skulle øges fra en 

reduktion på 39% til 45-50 % i 2030. 

Mål bør være konsistente med nuludledning inden 2050 

Som opsummering kan det konstateres, at EU's reduktionsmål ikke er tilstrækkelige, 

hverken på kort eller på lang sigt. For Danmark og andre europæiske lande med poten-

tiale for at gå forrest i reduktionsindsatsen, er der derudover en fare for, at EU’s over-

ordnede mål virker handlingslammende eller kontraproduktive.  Dette ses, når natio-

nale politikere bremser en lovende udvikling op, blot med henvisning til, at vi allerede 

har gjort nok for at følge EU-kravet.  

Generelt kan man sige, at fælles klimamål er gode fordi de udtrykker, at lande nødven-

digvis må handle i fællesskab.  Bagsiden af medaljen viser sig, når der ikke er politisk 

vilje til at forhandle sig frem til de tilstrækkelige mål. Resultatet er, at de faktiske udled-

ninger bliver for høje og at lande, der både anerkender og har ressourcer til at løse deres 

del af problemstillingen, får mindre incitament til at gøre det.  

Overstående argumenter for at løfte blikket fra 2030-målsætningerne til de langsigtede 

2050-mål, fremføres også i det internationale energiagentur IEA’s nyeste rapport om 

Danmarks energipolitik (IEA, 2017). Ganske vist roses Danmark bl.a. for at have opnået 

et højt niveau af vedvarende energi i elproduktionen og samtidig bevare en stabil og 

sikker levering af el. Desuden fremhæves Danmarks ambitiøse energiaftale for perioden 

2012-2020, hvor en sund energi- og klimapolitik har medført en afkobling af BNP-vækst 

fra drivhusgasudledning. 

Men det bemærkes også, at de fremadrettede politikker mod 2030 bør justeres så de er 

konsistente med den langsigtede 2050-målsætning. Her peges der særligt på, at støtte-

ordninger til VE bør fortsætte efter 2020 og at afgifter på el bør justeres for at give et 

større incitament til at elektrificere varmeproduktionen. Det skal bemærkes, at IEA’s fo-

kus primært er rettet mod energisikkerhed samt dekarbonisering af energisystemet, 

hvorfor målsætninger om samlet reduktion i drivhusgasudledning og klimabelastning – 

udover 2050 målet om ”lavemission” – ikke er specielt fremtrædende.  

Rimeligheden af opgørelsesmetoderne 

Selv hvis det antages, at Danmarks 2030-mål for ikke-kvote sektoren på 39 % muliggør 

en passende reduktionssti ift. internationale målsætninger, er det stadig relevant at 

spørge, om måden reduktionen opgøres på er rimelig. Her er der tre problemer med 

den nuværende opgørelsesmetode.  
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Intet reelt endemål 

For det første er det et problem, at opgørelsesmetoden i dag reelt set ikke fastsætter et 

endemål for, hvor stor udledningen skal være på et givent tidspunkt. Hvad der derimod 

er fastsat, er hvor meget udledningen skal reduceres over en given årrække. Dette bety-

der, at man i nogle år kan overopfylde delmålet, for efterfølgende at underopfylde 

samme delmål. Resultatet kan blive, at man ved slutningen af en reduktionsperiode 

ikke er nået langt nok ned i forhold til reduktionsstien. 

Hvis der ingen fremtid er efter et reduktionsmål, er det af mindre betydning om en re-

duktion finder sted i starten eller slutningen af perioden. Hvis man derimod også be-

tragter Danmarks mål om 39 % reduktion i 2030 som et skridt på vejen til flere og mere 

omfangsrige reduktioner efter 2030, er det vigtigt, at vi sigter efter et reelt endemål.  

Fleksibilitetsmekanismer uden egentlig udledningsreduktion 

For det andet tillades en række såkaldte fleksibilitetsmekanismer, som ikke ændrer på 

den endelige udledning af drivhusgasser, men som alene på papiret tæller med som re-

duktioner. Dette omfatter dels de såkaldte LULUCF-kreditter og dels muligheden for at 

opkøbe ubrugte CO2-kvoter.  

LULUCF-kreditter 

LULUCF er en forkortelse for Land Use, Land Use Change and Forestry. Det udtrykker, 

at kulstofindholdet i jord og biomasse ændres afhængigt af, hvordan arealerne anven-

des. Hvis arealanvendelsen ændres således at der bindes mere CO2 end tidligere – fx 

ved at plante skov eller ved omlægge landbrug med tørverige surbundsjorder – betyder 

denne fleksibilitetsmekanisme at dette kan modregnes den oprindelige forpligtelse.  

Når FN beregner landes udledninger, inkluderes denne mekanisme også. Problemet 

ved at tillade at medregne LULUCF i målopfyldelsen er imidlertid, at der gives kredit 

uden at der foretages additionelle ændringer i arealanvendelsen. Ved blot at have skov-

arealer med naturligt CO2-optag kan Danmark altså minimere sine reduktionsforplig-

telser ved at godskrive denne ift. EU-reduktionsforpligtelsen. I Danmarks tilfælde svarer 

dette til, at vi i perioden 2021-2030 kan udlede 14,6 mio ton CO2e mere, end vi ellers ville 

have kunnet.  

Imidlertid bør optaget af CO2 i skovene snarere anses som en naturlig proces på lige fod 

med optaget af CO2 i havene. Fx medregner FNs-klimapanel også et naturligt bidrag fra 

skovene og havene i deres klimamodeller, og disse mekanismer kan derfor ikke tælle 

med i de ekstra tiltag, der er nødvendige for at begrænse udledningen.  

Hvis der derimod opføres nye skovarealer eller hvis man på anden måde omlægger 

landbruget, så der rent faktisk udledes mindre CO2, kan disse ændringer meningsfuldt 

modregnes i reduktionsforpligtelsen. Faktisk er den type bidrag fra LULUCF-sektoren 

helt afgørende for, at Danmark overhovedet kan nå netto-nuludledning.  

Vi argumenterer derfor ikke imod at LULUCF og dermed optag i jorde og skov skal 

medregnes i klimaindsatsen, men understreger behovet for at det er de additionelle til-

tag der bør være afgørende og tælle med når Danmark tilrettelægger indsatsen. 
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Kvote-opkøb 

Opkøb af ubrugte kvoter i EU’s kvotesystem vil foregå ved, at staten opkøber ubrugte 

kvoter fra kvotesektoren, som så modregnes i de ikke-kvoteomfattede udledninger. EU 

har aftalt en maksimumsgrænse for, hvor mange ubrugte kvoter, der kan opkøbes. 

Denne lyder på 2 % af egne 2005-udledninger, som i Danmarks tilfælde svarer til ca. 7 

mio. ton CO2e i perioden 2021-2030.   

Problemet med kvoteopkøbene er, at der ligesom ved LULUCF-kreditter ikke sker en 

egentlig additionel udledningsreduktion. Hvis kvotesystemet virkede efter hensigten, 

dvs. at antallet af kvoter var lavt nok til at have en betydning for udlederne, ville opkøb 

af kvoter til ikke kvote-sektoren give mening. I så fald ville markedet automatisk redu-

cere udledningen, der hvor den var billigst. Med et endnu ikke optimalt fungerende kvo-

tesystem betyder opkøbene dog blot, at der at reelt udledes mere, end hvis opkøbene 

ikke fandt sted.  

Samlet set vil fuld anvendelse af fleksibilitetsmekanismerne kunne medføre, at Dan-

mark bremser den langsigtet nødvendige grønne omstilling op og bliver dårligere rustet 

til at imødekomme yderligere reduktionsforpligtelser i fremtiden. I absolutte tal åbner 

fuld udnyttelse af fleksibilitetsmekanismerne for, at Danmark i stedet for at have en re-

duktionsforpligtelse på mellem 32 og 37 mio. tons i perioden 2021-2030, vil kunne nøjes 

med at reducere mellem 17,4 og 22,4 mio. ton CO2e, hvis alene LULUCF-kreditter an-

vendes, og kun mellem 10,4 og 14,4 mio. tons, hvis både LULUCF-kreditter og kvotekøb 

anvendes. 

Et rimeligt reduktionsmål for ikke-kvotesektoren i Danmark burde derfor sigte mod, at 

Danmark i perioden 2021-2030 udleder mellem 32 og 37 mio.  mio. tons CO2e mindre 

end vi kommer til at gøre med de nuværende politikker. Det vil betyde at Danmark reelt 

set udleder 39 % mindre i 2030 ift. niveauet i 2005, som var på ca. 39,8 mio. ton CO2e.  

Udledningen bør altså ende på højst 24,3 mio. ton CO2e i 2030, som illustreret i figur 1. 

 

Figur 1: Udledninger i ikke-kvotesektoren ifølge basisfremskrivningen 2018 (BF18) samt reduktionssti til at nå 

2030 målet, pba. EU-Kommissionens nuværende forslag. Denne suppleres af alternative stier, der viser effek-

ten af at anvende fleksibilitetsmekanismer. Disse antages indfaset lineært over 10 år (2021-2030). 
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Det bør også bemærkes, at anvendelsen af LULUCF-kreditter baserer sig på et højst 

usikkert grundlag. I baggrundsrapporten til Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 

fremhæves det, at metoden der estimerer bidraget fra skovrejsning og afskovning er så 

usikker, at denne ikke kan give informationer om et potentielt bidrag. Dette kan være 

problematisk, da netop skovrejsning udgør en største del det samlede optag af CO2. 

Desuden er der også stor usikkerhed på kategorien dyrkede arealer, som udgør den 

næststørste kategori for CO2 optag. Foruden de metodiske usikkerheder for LULUCF-

kreditter, er basisfremskrivningens reduktionsbehov på 28. mio. ton et ”centralt skøn”. 

Tallet vurderes reelt at ligge mellem 21 og 38 mio. ton. 

Både Klimarådet (2017) og af IEA (2017) problematiserer anvendelse af fleksibilitetsme-

kanismer. Begge instanser påpeger problemet i, at fleksibilitetsmekanismerne ikke re-

sulterer i reelle reduktioner af CO2 i atmosfæren. 

 

Større udledning med inddragelse af international transport og biomasse  

Den nationale udledning af drivhusgasser og andre luftforurenende stoffer opgøres 

med forskellige afgrænsninger. Især to er af interesse i denne sammenhæng. Den ene 

er den såkaldte UNFCCC-opgørelse, som anvendes til at indberette Danmarks udled-

ninger og bidrag til målopfyldelse til EU og Klimakonventionen. Den anden er den me-

tode, der benyttes i det danske grønne nationalregnskab, der medregner udledninger 

globale udledninger fra danske rederier samt biomasse, da disse jo også medregnes i 

Nationalregnskabet. I Danmarks tilfælde er der stor forskel på resultaterne efter de to 

metoder, både ved vurdering af niveauet for de aktuelle drivhusgasudslip, og ved vurde-

ring af udviklingen over tid. 

Nedenstående figur viser udviklingen i udslippene af samtlige drivhusgasser i henhold 

til de to opgørelsesmetoder. UNFCCC-opgørelsen viser udslip af CO2eq i 2015 på 47.7 

mio. tons, mens de samlede udslip af CO2 fra de danske økonomiske aktiviteter i hen-

hold til det grønne nationalregnskab udgjorde 98.6 mio. tons. Fraregnes udslippene fra 

biomasse, der oftest regnskabsmæssigt anføres som neutrale i forhold til drivhuseffek-

ten, er udslippene fra de danske økonomiske aktiviteter på 82.9 mio. tons.  
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Figur 2: Udslip af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter, fordelt på forskellige opgørelsesmetoder. 

Kilde: Danmarks Statistik (2017). 

 

Både bunkring og anvendelse af biomasse repræsenterer imidlertid væsentlige bidrag 

til drivhusgasudslip fra dansk økonomi. At disse elementer ikke tælles med ved indbe-

retning til de internationale organer bør ikke føre til at mulighederne for at opnå reduk-

tioner på disse områder ignoreres.     
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2. Status og vurdering af om Danmark er på sporet 

Dette afsnit ser først på historiske og fremskrevne udledninger. Dernæst vurderes frem-

skridt mod målopfyldelse i forhold til de eksisterende danske og internationale kli-

mamål.  

Historiske udledninger og fremskrivninger 

Danmarks drivhusgasudledning steg i 2016 for første gang i 10 år (figur 3). Stigningen 

har været forklaret med en koldere vinter samt mindre vindkraftproduktion end nor-

malt, og er forhåbentlig blot et bump på vejen. Samtidig er den dog et signal om, at den 

danske klimaindsats ikke er tilstrækkelig ambitiøs og robust i forhold til at sikre nulud-

ledning inden 2050.   

 

 

Figur 3: Danmarks drivhusgasudledning i 1990-2030 (mio. ton, korrigeret for vejr og el-handel over grænsen). 

Kilde: Basisfremskrivningen 2018.  

Energistyrelsens basisfremskrivning 2018 viser mere tydeligt, at der er behov for yderli-

gere klimatiltag. Her forventes et meget svagt fald i perioden 2017-2021, hvorefter ud-

ledningen uden nye klimatiltag forventes at stige frem mod 2030, hvor udledningen en-

der på 51 mio. ton. Det skyldes bl.a. udløb af den nuværende energiaftale i 2020 samt 

ophør af tilskud til vedvarende energi. Dette vil få anvendelsen af vedvarende energi til 

at stagnere efter 2020, og forbruget af fossile brændsler vil alt andet lige øges, som 

følge af øget forbrug af el (Energistyrelsen, 2018).  
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Påtrængende behov for nye og mere strukturelle klimatiltag 

Udsigten til stigning i udledningen frem mod 2030 understreger et påtrængende behov 

for nye og mere strukturelle klimatiltag, der kan sikre varige reduktioner. I tidligere 

fremskrivninger var spørgsmålet ikke, hvor stor en stigning i CO2-udledninger vi kunne 

se frem til uden yderligere klimatiltag, men om klimatiltagene var tilstrækkelige til at 

sikre den nødvendige reduktion.  

En sammenligning af de fire seneste fremskrivninger (se figur 4) illustrerer imidlertid 

klart, at behovet for politikker til at imødegå pres mod voksende emissioner nu er for-

stærket. Den forventede stigning i emissionerne uden nye tiltag kan tilskrives en række 

faktorer. Herunder hører etableringen af nye datacentre (ikke alle forventede datacen-

tre er medregnet i fremskrivningen), bortfaldet af PSO-afgiften, klimaeffekten af land-

brugspakken samt den forventede øgede vækst på transportområdet. Nedenstående 

figur illustrerer altså med al tydelighed det akutte behov for at vedtage ambitiøse nye 

politikker og tiltag. 

Figur 4: Sammenligning af det forventede udledningsforløb i de seneste fire basisfremskrivninger. 

Efter 2020 er udledningerne fra både transport og landbrug mere eller mindre uæn-

drede frem mod 2030 – landbrug stiger en anelse, mens transport falder en anelse. 

Samtidig forventes de energirelaterede udledninger i grundforløbet at stige igen frem 

mod 2030, og det betyder, at energisektorens andel af de samlede udledninger igen vil 

komme til at udgøre ca. halvdelen, mens de øvrige sektorers andel falder tilsvarende, 

men vel at mærke uden at disses absolutte udledninger falder. Den forventede udvik-

ling fordelt på sektorer ser ud som illustreret i figur 5 nedenfor.  
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Figur 5: Forventet udvikling i sektorernes udledning. Energi udgjorde i 1990 den største andel af de samlede ud-

ledninger, men på grund af en stor reduktionsindsats falder denne andel frem mod 2020. Kilde: Energistyrel-

sens basisfremskrivning 2018. 

 

Vurderinger af målopfyldelsen 

I dette afsnit redegøres for Klimarådets og Energistyrelsens vurderinger af om Dan-

marks klimaindsats er tilstrækkelig til at opnå de forskellige danske og internationale 

klimamål.  

Drivhusgasreduktion 

I lyset af basisfremskrivningen for 2018 bør der som udgangspunkt reduceres et sted 

mellem 17,4 og 22,4 mio. ton frem mod 2030. I denne forventning er der som nævnt ta-

get udgangspunkt i at Danmark udnytter muligheden for LULUCF-kreditter, som bety-

der at behovet for reduktioner reelt er væsentligt større. I kraft af Danmarks medlem-

skab af EU kommer vi til at påtage os dette reduktionsmål og må stå til ansvar over for 

de øvrige medlemslande, hvis vi ikke opfylder målet. Der er dog ifølge Klimarådet tre 

argumenter for, at Danmark bør sigte efter en større reduktion af udledningerne i ikke-

kvotesektoren, end deres tidligere centrale skøn for reduktionsbehovet tilsiger: 

1. På grund af den store usikkerhed, er det risikabelt kun at forholde sig til det centrale 

skøn for reduktionsbehovet. Ud fra et forsigtighedsprincip kan man derfor plan-

lægge omstillingselementer, der tilsammen giver en større reduktion.  

2. Omstillingstakten mod et lavemissionssamfund skal skærpes efter 2030 og vil for-

mentlig blive dyrere end nødvendigt, hvis vi ikke gennemfører en afgørende del af 

omstillingen allerede inden 2030.  

3. EU’s og Danmarks klimapolitik som angivet i Paris-aftalen er ikke ambitiøs nok, hvis 

vi skal yde vores bidrag til at holde den globale opvarmning under to grader. Derfor 

forventer mange, at EU vil skærpe sine klimamål. 
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Figur 6: Udledninger i ikke-kvotesektoren: Historisk, fremskrivning og mål. Tallene angiver den gennemsnitlige 

årlige reduktion for kurven med den samme farve. Målopfyldelsen dække det centrale skøn, og reduktionen 

antages at vokse lineært fra 2021 til 2030. Reduktionsbehovet til 2030 er sat til i alt på 13.4 mio. ton CO2e. 

Kilde: Klimarådet, 2017.  

Der er derudover en del usikkerhed i selve beregningen af reduktionsbehovet på mel-

lem 17,4 og 22,4 mio. ton CO2e. På baggrund af Klimarådets vurdering af mulighederne 

for at benytte LULUCF, ligger det reelle reduktionsbehov sandsynligvis et sted mellem  

7,4 og 32,4 mio. ton.2 Usikkerhederne skyldes især at:  

 Det er usikkert, hvad udledningerne fra 2021 til 2030 i et scenarie uden ny politik, 

som i basisfremskrivningen, reelt bliver. 

 På tidspunktet for vurderingen var det endnu ikke fastlagt, om det danske redukti-

onsmål i 2030 i forhold til 2005 bliver 39 pct. 

 Det er endnu ikke helt afklaret, præcis hvilke udledninger der skal medregnes i ba-

sisåret 2005. 

 Det vides endnu ikke, hvad udledningerne opgøres til i årene 2016-2018, som dan-

ner udgangspunkt for den sti mod 2030, som de samlede udledninger skal holde sig 

under. 

 Reglerne for opgørelse og indregning af LULUCF kan blive ændret. 

I forhold til sidste punkt angående LULUCF, regner man pt. med et bidrag på 14,6 mio. 

ton. Det betyder, at reduktionsbehovet faktisk ligger på mellem 22 og 47 mio. ton, hvis 

LULUCF ikke tælles med som reduktionsbidrag.  

Det er op til Danmark selv om vi vil regne denne kredit med ift. EU, men i national kli-

mapolitik burde udgangspunktet som sagt være at stræbe mod de reelle additionelle 

reduktioner som er nødvendige for at bidrage til at realisere Paris aftalens mål.   

                                                                    
2 Uden LULUCF-tiltag, som vurderes til at kunne bidrage med 14,6 mio ton. CO2e, er reduktions-
behovet på mellem 32 og 37 mio. ton CO2e, men en usikkerhed på +/- 10 mio ton CO2e. 
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Vindenergi-kapacitet 

Energistyrelsens basisfremskrivning viser, at vindkapaciteten bliver forøget med 1955 

MW i perioden 2012-2020. Dette er stort set hvad energiaftalen fra 2012 havde som 

målsætning (2000 MW). Tilsvarende betyder dette, at den forventede andel af elektrici-

tet produceret fra VE - som ifølge basisfremskrivningen er på 48 % i 2020 – er tæt på 

forventningen på 50 % fra energiaftalen.   

VE-andel af samlet energiforbrug 

Ifølge basisfremskrivningen 2018 når og overopfylder Danmark som tidligere nævnt 
2020-målet for andelen af vedvarende energi, men ikke det af regeringen fastlagte 
2030-mål om 50% VE (jf. figur 7).  I basisfremskrivningen stagnerer udbygningen af 
vindkraft og biomasse, samtidig med at energiforbruget stiger og energieffektivise-
ringsindsatsen falder.  

 
Figur 7: VE-andelen af det samlede energiforbrug opnås før og i 2020 med stor margin. I forhold til regeringens 
mål i 2030 ses en stor manko på 10,2 %-point. Kilde: Basisfremskrivningen 2017 og 2018 

Som tidligere nævnt sker stagnationen bl.a. fordi mange af de nuværende støtteordnin-

ger til VE udløber i 2020 og fordi energiforbruget forventes at stige.  

VE-andel i transportsektoren 

Basisfremskrivningen 2018 viser, at VE udgør 7,1 % af transportsektorens energiforbrug 

i 2017 og 8,7 % i 2020 (figur 8). Der er relativ stor usikkerhed på den langsigtede udvik-

ling, som delvist skyldes usikkerheden i, hvordan prisen på el-biler udvikler sig. Dette 

har selvfølgelig ikke stor indflydelse på 2020 målet. Ændringer i eksempelvis registre-

ringsafgiften har derimod stor betydning for denne udvikling. Målet om 10% VE i trans-

port i 2020 opfyldes dog ikke uden nye tiltag. Nogle af mulighederne belyses videre i 

kapitel 3. 
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Figur 8: Andele af fossile drivmidler i transporten. Kilde: Energistyrelsens Basisfremskrivning (2018). 
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3. Forslag til nye klimatiltag  

Som det fremgår af kapitel 2 kan Danmark uden yderlige tiltag nå målsætningerne om 

udbygning med vindkraft til 50 % elektricitet fra vind og reduktion af udledningen i 

ikke-kvotesektoren med 20% i 2020.  

Derimod kræver det nye tiltag at nå transportmålet i 2020 (10 % VE i transport), reduk-

tionsmålet i 2030 (39 % udledningsreduktionen i ikke-kvotesektoren) og VE-målet i 

2030 (50 % af det samlede energiforbrug).  Det langsigtede mål i 2050 kræver endvi-

dere, at der sættes ind tidligt med effektive strukturelle tiltag. 

I dette kapitel behandles mulige nye klimatiltag som kan iværksættes for at nå de eksi-

sterende klimamål i 2030 med perspektiver mod 2050  

Der tages hovedsagelig afsæt i Klimarådets rapport, Omstilling frem mod 2030 (Klimarå-

det 2017), samt Energikommissions rapport (2017c). Disse to analyser og deres gene-

relle indgang til at udpege tiltag og anbefalinger introduceres hver især nedenfor. 

Derefter gennemgås de vigtigste mulige tiltag enkeltvis inden for områderne Kvotesek-

tor, Transport, Landbrug, Bygninger og Andre områder. I denne gennemgang indgår en 

kritisk behandling af de konkrete vurderinger og forslag til tiltag som hhv. Klimarådet 

og Energikommissionen fremlægger. Desuden inddrages elementer fra Energistyrel-

sens Basisfremskrivning 2018 samt andre aktuelle analyser, herunder det internationale 

Energiagentur IEA’s  ” Denmark 2017 Review” (IEA 2017). 

Klimarådets ”Omstilling frem mod 2030” 

I Klimarådets rapport gennemgås i alt 20 tiltag, der vurderes ud fra to hovedkriterier, 

hhv. samfundsøkonomisk effektivitet, inddelt i fem klasser fra ’meget billigt’ til ’meget 

dyrt’, samt et omstillingskriterium, nemlig hvorvidt tiltaget hjælper til at opfyldelse af 

mål for 2050 om et lavemissionssamfund der er stort set uafhængig af fossil energi. I 

det sidste kriterium indgår bl.a. om tiltaget bidrager til en vision øget elektrificering 

frem mod 2050 og om tiltaget fremmer investeringer som alligevel vil skulle gøres for at 

nå 2050 mål. Derudover ses også på om tiltaget bidrager til regeringens mål om 50% 

vedvarende energi i 2030. I alt anbefaler Klimarådet 11 virkemidler til at dække redukti-

onsbehovet (tabel 2). 

Det langsigtede omstillingskriterium synes ift. landbrugssektoren kun i begrænset om-

fang at være tilgodeset. Dog er det positivt at Klimarådet ikke anbefaler annullering af 

kvoter som virkemiddel, da dette netop ville besværliggøre omstillingen frem mod 

2050. Klimarådet anbefaler, at man går efter at reducere mere i ikke-kvote sektoren 

end kravene tilsiger, for at forberede vejen til at nå 2050 målene om et lavemissions-

samfund. 
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Sektor Tiltag Forventet 
reduktion 
(mio. ton) 

Samfunds-
økonomi 

Letter omstil-
ling mod 2050 

Bidrager til 
VE-mål 
2030 

Transport 
Gas i tung transport 0,2 Meget billigt I nogen grad Slet ikke 

Elbiler 2,2 Medium I høj grad Meget 

Landbrug 
Forsuring af gylle 1,0 Billigt I nogen grad Slet ikke 

Energipil 0,6 Meget billigt I ringe grad Slet ikke 

Øvrige 

Energirenovering 1,4 Meget billigt I høj grad Lidt 

Individuelle varme-
pumper 

3,3 Meget billigt I høj grad Meget 

Energieffektivisering i 
produktionserhverv 

2,6 Meget billigt I ringe grad Lidt 

Store varmpumper 0,9 Billigt I høj grad Meget 

Solvarme 0,8 Billigt I høj grad Meget 

Træpillefyr 1,8 Meget billigt I ringe grad Meget 

Biogas i  
naturgasnettet 

2,1 Dyrt I høj grad Meget 

 Overlap -0,3    

 I alt 16,4    

Tabel 2:Klimarådets anbefalede tiltag (Klimarådet, 2017). 

Som det fremgår af tabel 2 er det kun en mindre del af tiltagene, som i høj grad peger 

frem mod 2050 (6,6 mio. ton ud af de 16,4 mio. ton). Tiltagene ligger overvejende inden 

for energiområdet, men der kun peges på få tiltag inden for hhv. transport og landbrug. 

Reduktionen forudsætter dog en ganske ambitiøs udbredelse af elbiler inden for en ret 

kort tidshorisont. Det fremgår, at man i anbefalingerne især har nedprioriteret tiltag i 

landbrugssektoren. 

Vi vender tilbage til at se mere i detaljer på Klimarådets analyse af de forskellige tiltag. 

Energikommissionens anbefalinger 

Energikommissionen udgav i marts 2017 en række anbefalinger til, hvordan den danske 

energipolitik i fremtiden bør indrettes. Kommissionen anbefaler et betydeligt mere 

markedsdrevet system end i dag, hvor støtten til VE ensrettes og udfases, samtidig 

med at der peges å behovet for en kraftig opstramning af EU’s kvotesystem. Desuden 

sætter kommissionen ligesom Klimarådet fokus på elektrificering af samfundet, hvilket 

understøttes af forslag om fjernelse af afgifter der modarbejder dette.  

Det foreslås at reguleringen overordnet set baseres på et princip om teknologineutrali-

tet, hvor der ikke fastlægges én bestemt vej til at nå de energipolitiske mål. I stedet for 

bør der fokuseres på omkostningseffektivitet, som opnås gennem en kombination af 

elektrificering (EL), energieffektivisering (EE) og udbygning af vedvarende energi (VE). 

Ift. regeringens mål om 50 % VE i 2030, foreslås der tre mulige veje, der lægger forskel-

lig vægt på hhv. VE, EE og EL (tabel 3). 
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2030 effekt ift. BF2017 VE-variant EE-Variant EL-variant 

EE -33 PJ -82 PJ -33 PJ 

EL, Varmepumper 12 PK 12 PJ 23 PJ 

El, Elbiler 14.000 ekstra, i alt 
149.000 

14.000 ekstra, i alt 
149.000 

240.000 ekstra, i alt 
375.000 

VE 64 PJ 48 PJ 54 PJ 

Tabel 3: Energikommissionens tre veje til 50 % VE af det samlede energiforbrug i 2030 (Energikommisio-

nen,2017a). 

 I det følgende uddrager og diskuterer CONCITO de vigtigste overvejelser og forslag til 

tiltag fra Klimarådet, Energikommission og andre inden for de enkelte områder. 

Kvotesektoren 

Kvotesektorens udledninger reguleres overordnet via EU’s udstedelse af udledningstil-

ladelser. Klimarådet udtrykker klar skepsis over for effektiviteten af kvotesystemet i sin 

nuværende form, og mener derfor, at Danmark indtil videre fortsat bør opretholde sær-

skilte tiltag inden for kvotesektoren.   

Klimarådet vurderer imidlertid, at andelen af VE i den danske kvotesektor vil falde fra 

ca. 40 % i 2020 til 39% i 2030 uden nye tiltag. Desuden forholder Klimarådet sig kritisk 

til brugen af biomasse, der indgår som VE uden udledninger i kvotesystemet, da rådet 

ikke finder det godtgjort, at biomasse har den klimafordel som EU-reguleringen forud-

sætter. Følgen deraf må være, at VE-mål ikke i sig selv kan sikre et lavemissionssam-

fund. Men selvom Klimarådet derfor også anbefaler, at VE-målet primært opnås ved 

vind og solteknologi, så forudsætter mange af Rådets anbefalinger de facto et øget for-

brug af biomasse. 

IEA (2017) anbefaler, at Danmark arbejder aktivt og støtter op om processen for refor-

meringen af kvotesystemet. Imens denne proces forløber, bør Danmark ifølge IEA op-

retholde en omkostningseffektiv reduktionsstrategi i kvotesektoren, særligt hvad angår 

energieffektivitet i industrien og fremme af VE.  IEA er altså her på linje med Klimarå-

det. 

Transport 

Ifølge Klimarådet tegner transporten sig med 42% af udledningen for den største andel 

af de ikke-kvoteomfattede sektorers reduktionsbehov på i alt 13,4 mio. tons CO2 i peri-

oden 2021-2030. Alligevel er der kun to tiltag i transportsektoren, som Klimarådet an-

befaler til gennemførelse som led i opfyldelsen af 2030 målet, nemlig hhv. indførelse af 

naturgas til tung transport, samt fremme af elbiler.  

De analyserede transporttiltag og Klimarådets vurdering af disse fremgår af tabel 4. 

Alle tiltag er additionelle i den forstand at de går ud over, hvad der allerede er besluttet 

at gennemføre. Eksempelvis omhandler Elektrificering af jernbane kun elektrificering af 

regionalbaner og 50 % af lokalbanerne, da 84 % af jernbanernes samlede energiforbrug 

allerede enten er elektrificeret eller besluttet elektrificeret.  
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Tiltag Forventet 
reduktion 
(mio. ton) 

Samfundsøkonomi Letter omstil-
ling mod 2050 

Bidrager til VE 
mål 2030 

Gas i tung transport 0,2 Meget billigt I nogen grad Slet ikke 

Elbiler 2,2 Medium I høj grad Meget 

Mindre vejtransport 1,4 Meget dyrt I nogen grad Lidt 

Kollektiv transport 0,1 Meget dyrt I nogen grad Lidt 

Mere brændstoføkono-
miske biler 

0,1 Meget dyrt I ringe grad Lidt 

Biobrændstoffer 3 Dyrt I ringe grad Meget 

Elbusser 0,2 Meget dyrt I høj grad Meget 

Elektrificeret jernbane 0,1 Meget dyrt I nogen grad Lidt 

Tabel 4: Klimarådets analyse af transportiltag. 

Elbiler 

Af de to tiltag der anbefales har fremme af elbiler langt det største reduktionspotenti-

ale. Der forudsættes 500.000 biler indført i 2030, hvilket må anses som ret så optimi-

stisk i lyset af aktuelle udvikling og fuld genindfasning af afgifter for elbiler for 2021. De 

500.000 el-biler er cirka dobbelt så mange som det antal der forventes i basisfremskriv-

ningen 2018.Den samfundsøkonomiske omkostning angives til medium med en pris på i 

gennemsnit ca. 900 kr. pr. ton CO2. Heri indgår betydelige sparede omkostninger som 

følge af reduktion af anden forurening mm.  Klimarådet har tidligere peget på en række 

muligheder for at fremme elbiler (Klimarådet 2016), Bl.a. stod rådet bag anbefalingen 

om at fritage el-bilsbatterier for afgift, som dog kun delvis blev indført ved den seneste 

omlægning af bilafgifterne i 2017.   

Naturgas i tung transport 

Klimarådet anbefaler fremme af naturgas i tung transport som et meget billigt tiltag. 

Det bidrager dog meget lidt til CO2-målet for 2030 og underspiller formentlig behovet 

for ny infrastruktur og indfasning af nye gaslastbiler. Klimarådet forholder sig heller 

ikke til den ret udbredte modstand mod iførelse af gas der optræder i dele af i trans-

portbranchen, bl.a. på grund af begrænset udbud af bilmærker og modeller.    

Transport som helhed 

Klimarådets vurdering af de øvrige elementer er præget af transportøkonomisk tænk-

ning, ifølge hvilken langt de fleste tiltag til at reducere CO2 i transport betragtes som 

samfundsøkonomisk ineffektive - især hvis de indebærer reduktioner i bilkørsel som 

folk jo har en høj betalingsvillighed for.  

Der savnes her en mere langsigtet tænkning ift. et samfund, hvor folk måske ikke vil 

have samme tvangsmæssige behov for at eje en bil for at klare dagligdagen, og dermed 

muligvis lavere betalingsvillighed for bil. Det er bemærkelsesværdigt, at man her netop 

ikke ser på værdien af omstillingselementerne i sig selv men på effekter af de virkemid-

ler man nu lige kan forestille sig for a realisere dem. Mindre vejtransport forstiller man 

sig således opnået ved en forhøjelse af brændstofafgift på 40 øre per, liter og det giver 
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en høj skyggepris. En løsning som differentieret vejafgift forkastes fordi det p.t. er usik-

kert teknologisk. Virkemidler for kollektiv trafik forvrider. Elementer som byplanlæg-

ning for at sikre reduceret transport og lettere brug af kollektiv og cykel inddrages slet 

ikke. Men andre ord er nogle af omdrejningselementerne for 2050 reelt ikke medtaget i 

analysen.  

Det er også bemærkelsesværdigt at et tiltag som mere brændstofeffektive biler helt af-

vises fordi de scorer ringest på både samfundsøkonomi og omstillingskriterie. Dette 

står i kontrast til flere internationale studier såsom IEA, som peger på mere energieffek-

tive biler som et helt centralt omstillingselement. Forskellen skyldes at Klimarådet an-

lægger en rent national betragtning, hvor man mener DK allerede har gjort maksimalt 

på det område.   Men afgiftsinstrumentet ville givetvis godt kunne benyttes også frem-

over, og desuden kunne man jo søge at alliere sig med andre lande om at presse på for 

skrappere EU-krav.  

Klimarådets vurderinger af transporttiltag som led i 2030 klimamålsopfyldelse bør der-

for også ses i et bredere perspektiv. Tiltag der ikke umiddelbart medtages i Klimarådets 

forslag til prioriterede 2030 elementer, kan være vigtige elementer i en bredere og mere 

langsigtet tidshorisont (fx elektrificering af jernbaner eller bedre brændstoføkonomi). 

Det bør fremhæves, at bæredygtig transport selvfølgelig handler om energi, men at 

det, set fra et klimaperspektiv, også handler om meget mere: Bæredygtig transport er 

vævet tæt sammen med byplanlægning i de større byer og menneskers vaner og ad-

færd, fx hvad angår pendling mv. er vigtige elementer at inddrage i det bredere per-

spektiv.  

Energikommissionen har ikke haft stor fokus på transportsektoren som sådan, men pe-

ger dog på behovet for en mere målrettet satsning på indfasning af elbiler.  Ifølge kom-

missionen indbefatter elbilernes fordele at de fremmer integration af elektricitet fra 

vedvarende energi i persontransporten, mindsker energiforbruget, nedsætter forbruget 

af fossile brændsler og reducerer CO2-udledningen. Men nok så meget peges på betyd-

ningen af elbiler som element i et integreret energisystem, hvor elbilerne bl.a. kan le-

vere hurtigt regulerende fleksibilitet på elmarkedet med stor andel VE, såkaldt smart 

integration af fluktuerende energi i energisystemet (ikke lagring som sådan, men hurtig 

udjævning).  

Eftersom det anses for usikkert hvornår teknologiudviklingen slår igennem, og Dan-

mark dermed kan miste muligheder for at udvikle på de integrerede systemer, anbefa-

ler Energikommissionen, at der gives forbedrede incitamenter til at anskaffe elbiler, 

især i de mindre bil klasser hvor de fleste danskere bilkøb ligger, frem for de større elbi-

ler, som fremmes mest under en værdibaseret afgift. Der peges på mulighed for et di-

rekte fast tilskud pr bil, samt andre fordele a la Norge med gratis parkering, opladning 

mm. Kommissionen mener ikke el-net eller lade-infrastruktur udgør væsentlige be-

grænsninger for indfasning af elbiler da andelen af det samlede elforbrug vil være lav, 

max nogle få procent af elforbruget. Man peger til gengæld på behovet for at investere i 

en digital overbygning på el-nettet som afgørende for at muliggøre udnyttelsen af den 

omtalte fleksibilitet i praksis.  
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Energistyrelsen (2015) har tidligere analyseret en række konkrete muligheder for at op-

fylde det nære mål om 10% VE i transportsektoren i 2020. Dengang estimeredes en 

manko på 2,4 % i 2030. I denne fremskrivning består VE-andelen i 2020 af 

-  Eksisterende blanding af biobrændsel (ethanol og biodiesel) som giver 5,6 % 

-  EL-biler som giver 0,1 %  

-  El-tog som giver 1,9 % 

Bidrag fra elektrificeringen forudsætter en VE-andel i elnettet på 70 %. For at dække 

mankoen på 2,4 % foreslog styrelsen elementer, som bl.a. at forhøje iblandingskravene 

for biobrændsler og indfasning af biogas i tung transport. Der er endnu ikke truffet poli-

tisk beslutning om løsninger. Det er bl.a. interessant om man vil søge den billigste løs-

ning eller vil ønsker at lægge vægt på at fremme avancerede og 2. generation brænd-

stoffer eller evt. også fremme af yderligere elektrificering fx gennem såkaldte e-tickets.     

I IEAs review af danske energipolitik (2017) anbefales, at der sættes yderligere ind for at 

elektrificere både bil- og togtransporten og øge brugen af biobrændstof og biogas. Ift. 

førstnævnte kan dette i Danmark ske ved at sænke registreringsafgiften på elbiler, ved 

at give elbiler gratis parkering, og tillade brug af vejbaner, der eller er forbeholdt busser. 

Desuden anbefales det, at transportsystemets generelt effektiviseres ved mere offent-

lig transport, digitalisering, optimering af hastighedsgrænser mv.  

Landbrug 

Landbrugets udledninger af drivhusgasser består især af metan, lattergas og CO2 fra 

landbrugsjorden, og er derfor ikke i særlig høj grad knyttet til udledning fra brug af fos-

sile brændsler. 

Af nyere analyser er det især Klimarådet og den tidligere regerings virkemiddelkatalog, 

der er relevante, men flere af de tiltag, der har stor effekt i landbrugssektoren i disse 

analyser er reelt blevet uaktuelle pga. den måde som Danmarks EU-reduktionsmål i 

ikke-kvotesektoren beregnes på.  

Danmark har en stor naturlig skovtilvækst, og som noget nyt betragtes denne tilvækst 

som en reduktion i EU-målene, dog med et loft som tidligere beskrevet. Dette betyder, 

at tiltag i landbruget, som har stor klimaeffekt, men som yderligere reducerer udled-

ning af CO2 eller øger optaget af CO2 i landbrugsjorden, ikke tæller som reduktioner i 

opgørelsen til EU. Det skyldes, at kvoten for, hvor stor en del af denne effekt, der må 

medtages, allerede er opbrugt af den naturlige skovtilvækst.  

Mange af de tiltag i landbruget, der reelt vil have en stor klimaeffekt til en relativ lav 

omkostning bliver således mindre relevante, da de ikke vil bidrage til den politisk fast-

satte målopfyldelse. Dermed bliver det især reduktioner på metan og lattergasudled-

ningen, der reelt vil tælle som reduktioner. 

Klimarådet fokuserer især på følgende mulige tiltag: 

Plantefedt i foder til malkekvæg 

En øget mængde plantefedt i foderet til malkekvæg vil reducere udledningen af metan 

fra fordøjelsen med 10-15 pct., og potentialet for dette virkemiddel vil ligge på ca 0,7 
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mio tons i DK, hvis 75 % af malkekvæget får denne fodertype. Klimarådet vurderer om-

kostningen ved dette tiltag som middel. 

Reduktion af malkekvægsbesætningen 

35 % af landbrugets udledninger af drivhusgasser hidrører fra malkekvæg, og en reduk-

tion af malkekvægsbesætnngen vil derfor i sagens natur reducere udledningen i Dan-

mark. Globalt vil udledningen i sagens natur ikke falde, hvis ikke efterspørgslen på 

mælk samtidigt reduceres, men da klimarådet alene skal forholde sig til den danske ud-

ledning vil en reduktion af besætningen naturligvis have en effekt. Klimarådet mener 

dog at produktionen af mælk kan opretholdes ved en øget produktivitet for køerne. Kli-

marådet vurdere det samlede potentiale ved reduktion af besætningen og fastholdelse 

af den nuværende produktion til at være 2,5 mio tons CO2e/år. 

Omkostningen til dette virkemiddel vurderer klimarådet til at være middel. 

Forsuring af gylle 

Udledning af metan og lattergas fra gødning udgør ca 1/3 af landbruget samlede udled-

ning, og denne udledning kan reduceres væsentligt ved at forsure gyllen med svovlsyre. 

Klimarådet vurderer, at hvis forsuring implementeres ved nybyggede stalde vil udled-

ningen kunne reduceres med ca 1 mio tons CO2e frem mod 2030. Pga. af de øvrige po-

sitive miljøeffekter der vil være af forsuring (herunder lugtgener) vurdere klimarådet 

dette tiltag som samfundsøkonomisk billigt. 

Energipil 

Dyrkning af energipil vil kunne reduceres bruges af gødning i marken, og dermed udled-

ning af lattergas. Klimarådet vurderer at 230.000 Ha med energipil vil kunne reducere 

udledningen med 0,6 mio tons CO2e. 

Klimarådet vurderer, at erstatning af korn med energipil er et meget billigt virkemiddel. 

Græsarealer 

Vedvarende græsarealer vil som energipil reducere udledningen af lattergas ved redu-

ceret gødningsforbrug og udvaskning. Klimarådet vurderer, at omlæg af 100.000 Ha til 

vedvarende græs vil reducere udledningen med 0,6 mio tons CO2e. Klimarådet vurde-

rer omkostningen ved dette virkemiddel fra medium til meget dyr. 

I den tidligere regerings virkemiddelkatalog (Regeringen, 2013) er der væsentlig flere 

mulige tiltag i landbrugssektoren, men en stor del af disse vil medføre mindre udledning 

eller øget optag, og disse reduktioner tæller ikke med som reduktioner, pga. af den før-

nævnte kvote, der opbruges af allerede eksisterende skovvækst. 

Her kan fx nævnes øgede skovarealer med meget store potentialer samt ophør med 

dræning og dyrkning af de organiske jorder, som vil kunne give over 1 mio. tons CO2e-

reduktioner med meget store positive sideeffekter til en meget lav pris. Virkemiddelka-

taloget angiver fx omkostningen til dette virkemiddel til 150 kr/ton CO2e, hvilket gør 

det til et af de mest omkostningseffektive virkemidler overhovedet – men som bare 

ikke kan tælle med i målopfyldelsen i EU-forpligtelsen. 
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Af andre virkemidler, som klimarådet ikke medtager, men som er med i virkemiddelka-

taloget, kan nævnes tilsætning af nitrifikatiomshæmmere til kunstgødning, som vil re-

ducere udledning af lattergas. Virkemiddelkataloget vurderer potentialet for dette vir-

kemiddel til at være 0,335 mio tons CO2e, til en omkostning på 1844 kr/ton CO2e. 

Energirenovering 

Klimarådet fremhæver energirenovering i bygninger som et af de vigtigste omstillings-

elementer med et reduktionspotentiale på ca. 1,4. mio. ton CO2e ved en lineær indfas-

ning frem mod 2030. Dette tal gælder dækker kun ikke-kvote sektoren, dvs. for bygnin-

ger der opvarmes individuelt ved fossile brændsler, fx gasfyr eller olie. Det samlede re-

duktionspotentiale er derfor højere. CONCITO har for Realdania udarbejdet en rapport 

om ”Energirenovering af den private boligmasse”, som i tråd med Klimarådet påpeger, 

at energirenoveringer er en vigtig brik for den grønne omstilling (Realdania, 2018). Se 

udvalgte anbefalinger i nedenstående tekstboks. Det er ikke muligt at nå de nødven-

dige reduktionsmål ved blot at forøge andelen af VE - hverken nationalt eller globalt 

set. Også Energikommissionen anbefaler at energieffektiviseringer, herunder energire-

noveringer, fortsat bør yde et stort bidrag til omstillingen til et lavemissionssamfund.  

Klimarådet foreslår, at udviklingen kan skubbes på vej ved en videreførelse af energisel-

skabernes spareindsats eller ved at forlænge Boligjob-ordningen. Et andet forslag er at 

ændre fjernvarmeværkets opkrævningsmetode, sådan at en mindre del af varmereg-

ningen består af faste afgifter. 
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Andre områder 

Varmepumper 

Varmepumper er en erstatning for gas- eller oliefyr i den individuelle opvarmning, men 

kan også anvendes på decentrale og i fremtiden også centrale fjernvarmeværker. De 

har en ekstrem høj energieffektivitet og bidrager og bidrager derudover med fleksibili-

tet i elnettet, da varmt vand kan lagres når elproduktionen fra VE-kilder er stor. Reduk-

tionspotentialet er i alt på 4,2 mio. ton, men man skal være opmærksom på at tiltaget 

medfører et større energiforbrug i kvotesektoren. Klimarådet anbefaler at tiltaget 

iværksættes gennem lavere afgifter på el. 

IEA skriver i deres seneste analyse at en stigende anvendelse af varmepumper bør ind-

går i den fremtidige varmeproduktion. At udviklingen indtil nu har understøttet bio-

masse til opvarmning frem for elektrificerede varmepumper er problematisk, særligt på 

Udvalgte anbefalinger fra Realdania-rapport om ”Energirenovering af den private boligmasse” 
 
Energiaftalen 
1. Besparelser i husholdningernes energiforbrug opvejes stort set af øget arealfor-brug og komfort 

samt stigende befolkning. Virkemidlerne på området bør sikre reelle reduktioner og øge reduktions-
takten i varmeforbruget frem mod 2050 for at bidrage til klimamålene.  

2. Der kan med fordel indføres et langsigtet mål for energieffektivitet, som skal sigte mod en bespa-
relse på 30-50 % frem mod 2050.  

3. Både det offentlige og forsyningsselskaberne kan komme mere i spil i forhold til at fremme energi-
renovering.   

4. Kun et fåtal af initiativerne fra Netværk for Energirenovering i 2013 er kommet i spil. De bør genbe-
søges.   

5. Blandt håndværkere og boligejere er der for ringe kendskab til og fokus på at efterleve bygningsreg-
lementets krav om energiforbedringer ved renovering. Der bør sikres ressourcer og mekanismer til 
en ordentlig håndhævelse. 

6. Energimærket vurderes at have effekt på ejendomspriserne, og de giver dermed et ekstra økono-
misk incitament til energirenovering, men i dag har blot 29 % af parcelhusene og 51 % af etageboli-
gerne et energimærke. Det bør udbredes yderligere. 

7. Informations- og rådgivningsinitiativer har tilsyneladende en positiv effekt på de boligejere som an-
vender dem. Overordnet set er efterspørgslen af rådgivningen dog begrænset og i sig selv vurderes 
øget adgang til rådgivning at have begrænset virkning. Rådgivning skal kombineres med økonomi-
ske incitamenter, hvis det for alvor skal give resultat.   

8. De forskellige tilskudsordninger bør forenkles og om muligt målrettes til de områder, hvor der er 
størst energisparepotentiale. 

9. Der er behov for klare politiske mål og signaler til markedet og boligejerne om, hvordan boligstan-
darden skal se ud i eksempelvis 2030 og 2050 samt deraf afledte fradrags- og tilskudsmodeller, krav 
til kommunerne om at bidrage til indsatsen, mv.  

 
Energisparepakken 
10. Der er et ønske fra både udlejer og lejerorganisationer om, at den eksisterende ordning skrælles ned 

til en model der ligger tættere på det oprindelige forslag om aftalt boligforbedring fra CONCITO.  
11. Der skal tilsyneladende stærkere økonomiske incitamenter eller politiske krav til før der for alvor 

kommer gang i aftalte energirenoveringer af private lejemål. 
12. En god rådgivningsmodel som begge parter har tillid til er central. Et bedre vidensniveau for både 

udlejer og lejer er en afgørende forudsætning for aftalemodellen.   
13. Inddragelse af ikke-energirelaterede fordele og evt. dynamisk varmeregnskab bør tænkes ind som 

mulige elementer i en ny aftalemodel.  
14. Der bør gøres en særlig indsats for at høste erfaringer og skabe opbakning til en aftalemodel, ek-

sempelvis gennem direkte dialog med konkrete lejere og forskellige typer af private udlejere. 
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lang sigt. Dette er sket gennem de nuværende støtteordninger med afgiftsfritagelse for 

biomasse og høj beskatning af elektricitet. 

Energieffektiviseringer i produktionserhvervene 

Klimarådet anslår et bidrag fra energieffektivisering i produktionserhvervene på 2,6 

mio. ton. Dette dækker dog kun over ca. 33 % af det samlede besparelsespotentiale – 

størstedelen af besparelserne er i form at besparelser på elforbruget, og er altså en del 

af kvotesektoren. Effektiviseringerne er udregnet på baggrund af en rapport fra COWI, 

”Kortlægning af energibesparelser i erhvervslivet”, udarbejdet for Energistyrelsen. Re-

duktionen realiseres primært ved effektiviseringen inden for procesvarme, pumpning, 

kølning og frys, trykluft, arbejdskørsel og rumvarme. Det foreslås at besparelserne kan 

virkeliggøres, enten ved at lade energiselskabernes spareindsats fortsætte efter 2020 – 

hvilket det ikke synes at være politisk opbakning til – eller ved at etablere særlige til-

skudspuljer, som er målrettet energieffektivisering.    

Solvarme 

Solvarmen kan anvendes til produktion af fjernvarme, og skal kombineres med nye lag-

ringsenheder der betyder at solenergien ikke kun kan benyttes når solen skinner. Det 

forventes at en stigende anvendelse af solvarme sker mere eller mindre af sig fordi tek-

nologien bliver billigere og konkurrencedygtig.  

Træpillefyr  

Træpillefyr er en erstatning for gas- eller oliefyr i den individuelle opvarmning, er regnes 

for CO2 neutral under de aktuelle opgørelsesmetoder. Udbygningen kan enten realise-

res gennem afgifter eller tilskud, eller ved at tilbyde statsgaranterede lånemuligheder 

for de husejere, der ikke kan låne til investeringen. 

Biogas i naturgasnettet  

Reduktionspotentialet på 2,1 mio tCO2 består dels af en fortrængning af naturgas, idet 

biogas regnes for at være CO2-neutralt. Derudover regner man med en positiv effekt 

fra afgasning af gylle, som sænker CO2 udledningerne fra landbruget. Den nuværende 

støtteordning til biogasanlæg forløber frem til 2023. En yderligere udbygning af biogas-

anlæg kan opnås ved at forlænge ordningen. 

Langt de fleste tiltag som er nævnt i tabel 5 relaterer sig til opvarmningen af boliger el-

ler produktionserhvervene. 

Tiltag Forventet reduk-
tion (mio. ton) 

Samfunds-
økonomi 

Letter omstilling 
mod 2050 

Bidrager til VE 
mål 2030 

Energirenovering 1,4 Meget billigt I høj grad Lidt 

Individuelle Varmepumper 3,3 Meget billigt I høj grad Meget 

Energieffektivisering i produkti-
onserhvervene 

2,6 Meget billigt I ringe grad Lidt 

Store varmpumper 0,9 Billigt I høj grad Meget 

Solvarme 0,8 Billigt I høj grad Meget 

Træpillefyr 1,8 Meget billigt I ringe grad Meget 

Biogas i naturgasnettet 2,1 Dyrt I høj grad Meget 

Tabel 5: Klimarådets effektvurdering af tiltag omhandlende energiforbrug, varme og biogas  
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4. Diskussion og anbefalinger 

Både Klimarådet, Energikommissionen og Energistyrelsen har i deres analyser og publi-

kationer bidraget til at belyse en række handlemuligheder, som kan være relevante for 

hvordan en ny energiaftale kan understøtte Danmark i bestræbelserne på at opfylde na-

tionale og international klimamål.  

Et hovedproblem er imidlertid, at alle tre opererer med en begrænset værktøjskasse i 

forhold til hvad de forskellige internationale scenarier tilsiger på både energi, transport 

og landbrugsområdet. Det kan være med til at begrænse Danmarks strategiske handle-

rum unødigt.  

Dertil kommer, at den eksisterende målsætningsprofil er fragmenteret og ikke sam-

mensat på en måde så den samlet set er egnet til at bringe Danmark godt på vej eller i 

front med at opfylde klimamålene. Dette afspejles også til dels som mangler og blinde 

pletter i de gennemførte analyser. Forudsætningen for at gennemføre en tilstrækkeligt 

fremadrettet energiaftale er derfor, at målsætningsstrukturen udvikles og præciseres. 

I det følgende sammenfattes først de væsentligste begrænsninger i analyserne. I det 

næste afsnit præsenteres CONCITOs bud på nye klimamål. Til sidst ses nærmere på 

sektorerne transport og landbrug, hvor der er særlige behov for øget fokus. 

 Fælles for analyserne er, at der reelt forudsættes en meget stor satsning på bio-

masse idet man accepterer en grundlast og til dels et varmesystem baseret på bio-

masse. Dette er ikke en holdbar forudsætning i forhold til de langsigtede klimamål-

sætninger 

 Der mangler en langsigtet fokus og udvikling på fx CCS-teknologier som grundlast, 

idet disse løsninger hverken nævnes eller undersøges af nogen af de nævnte analy-

ser, uagtet de internationale anbefalinger, og uagtet at også Danmarks udledning 

bør være negativ efter 2050. Vind, sol og biomasse er næppe nok, slet ikke hvis man 

bliver nødt til at acceptere en vis udledning fra landbrugsproduktionen.   

 I transportsektoren læner man sig op ad elbilen, som man håber vil udvikles hurtigt 

teknologisk og overtage markedet fra de fossile biler. Dels er batteriteknologiens 

udvikling og gennemslag i transportsektoren usikker, og dels undlader både Klima-

rådet og Energikommissionen at gå ind på strategier, som handler om radikalt mere 

effektiv og delt mobilitet i samspil med mobil IT, arealanlægning og grøn bæredyg-

tig byudvikling, hvor Danmark ellers kunne have potentialer for at nå længere end 

så mange andre lande.   

 På landbrugsområdet ser analyserne på nogle mindre knapper, der kan skrues på, 

og afspejler til dels realpolitiske hensyn. Der er behov for en mere åben diskussion 

omkring fremtidens udledninger fra landbrug og fødevaresektoren, der inkluderer 

elementer som fx markant ændret arealanvendelse, fremtidige teknologier og ikke 

mindst fremtidens fødevare generelt.  
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Nye klimamål bør sikre strukturel omstilling 

Danmarks klima- og energipolitik har indtil nu i store træk været præget af enkeltstå-

ende drivhusgasreduktions– og energimål, som blandt andet har ført til en succesfuld 

udbygning af vindenergi. De nuværende målsætninger er dog kendetegnet ved ikke i 

tilstrækkeligt omfang at fokusere på den langsigtede, dybe og strukturelle omstilling af 

Danmark. I de kommende forhandlinger om en ny energiaftale og klimaplan er det vig-

tigt, at der bliver vedtaget en klog og fremadskuede aftale, som er fremtidssikret med 

bred politisk opbakning.  

Danmarks klimamål og –strategi bør tage udgangspunkt i en overordnet ambition som 

flugter med Parisaftalens mål om maksimal 2 graders global temperaturstigning – og 

en intention om at begrænse stigningen til 1,5 grader. Et passede mål for Danmark vil 

være netto-nuludledning senest i 2050, i 

modsætning til det nuværende vagt defi-

nerede ”lavemissions-mål” eller ”fossil uaf-

hængighed”. Problemet med førstnævnte 

er manglende præcision og målbarhed. 

Problemet med sidstnævnte er, at det ikke 

fokuserer på faktiske udledninger og at ek-

sempelvis landbrugssektorens emissioner 

ikke inkluderes.  

Den overordnede ambition bør bakkes op 

af en række delmål, der dækker forskellige 

dimensioner af omstillingen og som både virker på kort, mellem og lang sigt. Der bør 

som minimum vedtages selvstændige mål for drivhusgasreduktion, vedvarende energi 

(VE), energieffektivisering (EE) og elektrificering (EL). Dette skal bidrage til at den sam-

lede målpakke indeholde flere nuancer af omstillingen, end det tidligere har været til-

fældet. Helt konkret kan målene med fordel for fx 2030 formuleres som intervaller, der 

kan rumme både ambition og fleksibilitet. 

Da vi ikke i stand til at forudsige, hvordan teknologi og muligheder ser ud om 10 år, er 

det afgørende, at delmålene er dynamiske og at de løbende – gerne hvert 5. år – justeres 

på baggrund af politisk dialog og faglige begrundelser. Ligeledes bør det ikke være af-

gørende at delmålene nås til punkt og prikke, og de skal i stedet betragtes som en sam-

let pakke af mål, der tilsammen sikrer både ambition og retning.  

Den løbende vurdering bør ske gennem en ambitionsmekanisme samt en fleksibel mo-

del, hvor en bred forligskreds tager ambitioner, teknologier og regulering op til overve-

jelse i lyset af de opnåede erfaringer og resultater.  

VE

El

EE

Klima
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Figur 9: Illustration af de forskellige typer af klimamål, delmål og styringsmål. 

Ovenstående forslag om en klimaplan baseret på flere mål og løbende monitorering og 

justering flugter godt med anbefalingerne fra Det Internationale Energiagentur, IEA, 

som i den seneste landeanalyse af Danmarks energipolitik anbefaler følgende:  

 

 

I det følgende ser vi nærmere på de to områder, hvor der i udpræget grad er brug for 

flere effektive klimatiltag. 

Transport 

Transportsektoren fylder ikke meget i de fremlagte forslag bortset fra til dels elbiler. 

Både Klimarådet og Energikommissionen peger på behovet for at fremme el-biler. 

Både fordi bilerne er mere effektive og har lavere CO2 pr km og for Energikommissio-

nens vedkommende også fordi de kan bidrage til et integreret energisystem med høj 

VE-andel.  Der påpeges usikkerheder og nævnes tiltag. Begge nævner direkte tilskud til 

Styringmål

Konkrete delmål

Overordnede 
politisk mål

Netto-nuludledning inden 2050, 
forsyningssikkerhed mv. 

Klima
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EE
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IEAs anbefalinger til Danmark 

The government of Denmark should: 

 Adopt national targets and policy measures for the short and medium term (2021-30) designed to 

be cost-effective also when taking into account further reductions needed in subsequent decades in 

view of the Paris Agreement and Denmark's objective to become a low-emission society by 2050. 

 Prepare a cost-efficient strategy for reducing emissions in the non-ETS sectors given their high and 

increasing share of Denmark's overall emissions and the country’s future obligations in these sec-

tors. The strategy should be based upon an adaptive approach combining timely action with ongo-

ing stocktaking of the emissions and assessments of cost-efficient reduction pathways. 

 As part of the strategy, consider increasing the ambition in the transport sector while taking into 

account the cost-efficient possibilities in the other non-ETS sectors as well. 

 Only make use of flexibility mechanisms available where and to the extent that these, with a high 

degree of certainty, represent real, equivalent emissions reductions within a similar timeframe. 
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elbiler som en mulig farbar vej, mens energikommission også kort berører høje el-afgif-

ter. De to rapporters analyser af transport er alt i alt meget begrænset af deres kontekst 

- Klimarådet ift EU2 2030 mål og Energikommissionen ift. energipolitik. 

Der savnes dermed en bredere analyse af de strukturelle omstillingsbehov og mulighe-

der i transportsektoren ift. at nå mere vidtgående klimamål frem mod og efter 2050. 

Det må ikke blive sådan at debatten om transport låses fast i flere år af de tiltag der 

netop er nødvendige for at nå det – relativt uambitiøse – 2030 mål på bekostning af en 

lang række andre og vigtigere muligheder. Der er behov for et integreret systemper-

spektiv. Der kunne være tiltag som man indfører af andre grunde end de rent kli-

mamæssige, fx elektrificering af jernbaner, modernisering af kollektiv trafik, byplan-

lægning, cykling, reserverede kørebaner og andre tiltag til samkørsel, grøn citylogistik, 

mm, hvor Co2-omkostningen dermed er lav og ikke høj. 

De elementer som nævnes ift. fremme af elbiler virker rimelige nok, men der mangler 

mere konkrete bud på tiltag i form af afgifter, tilskud og konsekvensberegninger heraf.  

CONCITO anbefaler, at der igangsættes et langtidsstudie af transportsektorens dekar-

bonisering, som led i en samlet dekarboniseringsstrategi, samt at elementer af dette 

inddrages i forbindelse med kommende drøftelser af energiaftale og klimaplan, så disse 

ikke låses fast på et for lavt et ambitionsniveau og for begrænset en vision.  

Landbrug 

Landbrugssektoren vil fremover udgøre en stadig større andel af Danmarks samlede 

udledning af drivhusgasser, og vil derfor få større og større udfordringer efterhånden 

som kravene til udledningsreduktioner skærpes. Desværre er et af de mest effektive vir-

kemidler, nemlig reduktion eller øget optag af CO2 fra arealer, reelt politisk fjernet med 

EU-pakken frem mod 2030, hvilket er endog særdeles uheldigt for den nødvendige 

langsigtede omstilling. 

Dette betyder, at reduktionsmulighederne i landbrugssektoren er relativ beskedne i for-

hold til den samlede udledning, og reelt begrænser sig til tiltag som forsuring af gylle 

(kan ikke kombineres med biogas, men er mere effektfuld end biogas i landbrugssekto-

ren), tiltag over for fodersammensætning til kvæg og tilsætning af nitrifikationshæm-

mere og ændrede kvælstofnormer. De af klimarådet nævnte virkemidler som energipil 

og græsarealer, baserer sig på, at den produktion, der i dag foregår på arealerne reelt 

skal ske andre steder i verden, og vil derfor ikke reducere den globale udledning af driv-

husgasser. 

Reduktionsmulighederne ved den nuværende produktionsform af især kød og mælk 

globalt udgør en stadig større udfordring i relation til drivhusgasser. Danmark kan såle-

des aldrig blive et lavemissionsland med mindre de landbrugsprodukter vi producerer 

kan tilvejebringes på en radikal anderledes måde.  

I de globale scenariemodeller, der er for udledninger i 2050, er det i langt de fleste til-

fælde forudsat, at den samlede udledning fra skov- og landbrugssektoren globalt er eli-

mineret og i de fleste tilfælde endda negativ. Da ressourceudnyttelsen ved mange land-

brugsprodukter (specielt for meget af den animalske produktion) er meget ringe forgår 
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der derfor globalt en intensiv forskning og produktudvikling i både at reducere klima- 

og ressourceaftrykket af de eksisterende fødevaretyper markant, men også i at produ-

cere eksempelvis mælk og kød uden køer.  

Udviklingen på området er afgørende for at nå de globale klimamål, og viser også, at 

fødevareproduktionen skal ind i en teknologisk udvikling og omstilling, som mindst er 

på højde med den, der er nødvendig i energisektoren og i transportsektoren. Og dette 

nås ikke ved blot af skrue på knapper i den eksisterende produktion. I bund og grund er 

det spørgsmålet om det danske landbrug og de danske fødevareproducenter skal være 

en del af denne udvikling. 

CONCITO anbefaler på denne baggrund at: 

 Tiltag der gavner klimaet som f.eks. udtagning af organiske jorder og udtagning af 

lavtydende jorder til f.eks. skov prioriteres, også selvom de ikke tæller i EU-regnska-

bet. De vil dog være helt nødvendige for Danmarks klimaindsatse frem mod 2050.  

 Tiltag der har en rimelig samfundsøkonomisk omkostning som fx ændrede foder-

normer, forsuring af gylle, og lattergasreducerende tiltag i marken prioriteres 

 Danmark går meget aktivt ind i produktudvikling af eksisterende fødevarer med 

meget lavere klimafodaftryk, men også af de alternative produkter, der globalt er 

under udvikling, så man bliver en del af løsningen og ikke ender som en del af pro-

blemet. 
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