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Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fast-

sættelse af nationale klimamålsætninger. 

 

Sammensluttede Danske Energiforbrugere (SDE) takker for muligheden for at afgive 

høringssvar til ovenstående. 

 

AD: Formål - § 1: 

 
§ 1. Med loven etableres en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at 

overgå til et lavemissionssamfund i 2050, det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en energifor-

syning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sekto-

rer, og som samtidig understøtter vækst og udvikling. Loven skal derudover fremme gennemsigtighed 

og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik.  

 

SDE mener, at § 1 formålet med loven med fordel kan udvides, så det fremgår af § 1, 

at klimapolitikken skal indarbejdes og tænkes ind i alle grene af det danske samfund.  

 

F.eks.: 

 

Klimapolitikken indarbejdes i skatte- og afgiftslovene, så de loven støtter op om kli-

mapolitikken i stedet for at modarbejde den.  

 

Klimapolitikken indarbejdes i flygtningen og indvandrepolitikken, så der kan tages 

højde for, at flygtninge og indvandrere øger deres klimapåvirkning, når de kommer til 

Danmark fra lavemissionssamfund. 

 

Klimapolitikken indarbejdes i planloven således, at det kan undgås at bebygge områ-

der, der er beliggende lavere eller på niveau med de forventede havstigninger. 
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AD: Klimarådet - § 2: 

 

§ 2. For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik, ned-

sætter klima-, energi- og bygningsministeren Klimarådet, som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan. 

Klimarådet bidrager med kvalificeret faglig rådgivning m.v. om den fremadrettede klimaindsats.  

 

Stk. 2. Klimarådet har blandt andet følgende opgaver:  

1) Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimafor-

pligtelser.  

2) Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 og mulige virkemidler for at 

opnå drivhusgasreduktioner.  

3) Udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstil-

lingsveje.  

4) Bidrage til den offentlige debat. Klimarådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og øvrige arbejde 

høre og inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civil 

samfundet.  

 

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger 

om og vurderinger af særlige højt prioriterede problemstillinger m.v. inden for lovens formål.  

 

Stk. 4. Klimarådet udarbejder en årlig rapport til klima-, energi- og bygningsministeren, som indeholder 

rådets væsentligste evalueringer, analyser og anbefalinger m.v.  

 

Stk. 5. Klimarådet offentliggør en årlig arbejdsplan for rådets opgaver.  

 

Stk. 6. Klimarådet udarbejder en forretningsorden, som godkendes af klima-, energi- og bygningsmini-

steren.  

 

SDE mener, at Klimarådet må have egen hjemmeside, hvor vurderinger, analyser, an-

befalinger, bidrag til den offentlige debat mv. offentliggøres. 

 

Ad: 2): Tilføjes - Herunder også afsøge mulige økonomiske genveje for omstilling til 

vedvarende energi, så 90 – 100 % af målet kan nås på 10 år. 

 

Ad: 4): Ændres til - Bidrage til den offentlige debat og gøre brug af flest mulige medie-

platforme. Klimarådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og øvrige arbejde høre og ind-

drage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter, NGO’er 

og civil samfundet. 
  

Ad: Stk. 3: SDE mener, at klima-, energi- og bygningsudvalget må have de samme 

muligheder som ministeriet. 

Ad: Stk. 4: SDE mener, at den årlige rapport også skal tilgå klima-, energi- og byg-

ningsudvalget. 

Ad: Stk. 6: SDE mener, at det er folketinget eller klima-, energi- og bygningsudvalget, 

der godkender Klimarådets forretningsorden. 
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AD: Klimarådet - § 3: 

§ 3. Klimarådet består af en formand og 5 medlemmer.  

Stk. 2. Formanden skal have en bred faglig baggrund inden for blandt andet samfundsøkonomi, samt 

med fokus på de områder Klimarådet arbejder med. Formanden udpeges af klima-, energi- og byg-

ningsministeren.  

Stk. 3. Medlemmerne af Klimarådet skal have bred ekspertise og et højt fagligt niveau inden for energi, 

transport, landbrug, miljø/natur og økonomi. Medlemmerne udpeges af klima-, energi- og bygningsmi-

nisteren efter høring af relevante ministerier.  

Stk. 4. Klimarådet udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis formanden eller 

et medlem udtræder af rådet før periodens udløb, kan afløseren udpeges for mindre end 4 år.  

 

SDE mener, at formanden for Klimarådet udpeges af folketinget eller klima-, energi- 

og bygningsudvalget. 

 

SDE mener, at medlemmerne af Klimarådet skal have bred ekspertise og et højt fag-

ligt niveau inden for energi, transport, landbrug, miljø/natur, økologi og økonomi. 

Medlemmerne udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren efter høring af rele-

vante ministerier. 

 

SDE mener, at der mangler et stk. 5 – der gør det muligt for klima-, energi- og byg-

ningsministeren eller -udvalget, at udskifte medlemmerne af Klimarådet i perioden, 

hvis det skulle blive nødvendig.  

 

AD: Klimapolitisk redegørelse - § 5 

 

§ 5. Klima- energi- og bygningsministeren udarbejder en årlig klimapolitisk redegørelse, der blandt an-

det indeholder følgende:  

1) Historisk drivhusgasudledning fordelt på sektorer.  

2) Fremskrivninger for drivhusgasudledninger.  

3) Planlagte klimatiltag og virkemidler samt forventet fremtidig effekt heraf.  

4) Beskrivelse af og status for opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimafor-

pligtelser.  

5) Resumé af Klimarådets evalueringer, analyser og anbefalinger m.v. til klima-, energi- og bygnings-

ministeren, jf. § 2, stk. 4.  

6) Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse for og stillingtagen til Klimarådets evalueringer, 

analyser og anbefalinger m.v., jf. § 2, stk. 4.  

 
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren afgiver den klimapolitiske redegørelse til Folketinget.  

 

SDE mener, at § 5 med fordel kan udvides med: 

 

7) Beskrivelse af omkostninger / besparelser ved den valgte klimapolitik i forhold til andre 

mulige valg. 

 

8) Det vurderes i hvor høj grad den danske omstilling til vedvarende energi indebærer 

selvforsyning med energi, og hvilke af de danske VE teknologier, der også kan anvendes 

til at gøre Grønland og Færøerne selvforsynende. 
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9) Ønske om salg af offentlige virksomheder, der ejer infrastruktur, der i væsentlig grad 

kan påvirke omstillingen til bæredygtig vedvarende energi i negativ retning, skal offentlig-

gøres og lægges ud til grundig offentlig debat, før en eventuel aftale får bindende karakter. 

 

10) Det vurderes, i forhold til den aktuelle vækst, hvor meget 0,1 % afvækst anvendt opti-

malt vil kunne reducere udslip af drivhusgas og gavne miljøet. 
 

11) Det vurderes og afvejes grundigt, om eventuelle tilskuds- og fradragsordninger, som 

har forbindelse med klimapolitikken, er sat sammen på den bedst mulige måde. Endvidere  

i denne sammenhæng skal også skatte- og afgiftspolitikken kritiseres med relevante ek-

sempler med henblik på at afdække, om den økonomisk incitamentsstruktur er motiveren-

de for alle borgere i retning af omstilling til og forbrug af vedfarende energi frem for fossilt 

brændsel. Samt om alle har adgang til trygge og rentable lånemuligheder, hvis de ønsker at 

omstille til vedvarende energi. 

 

12) Det vurderes i hvor høj grad udlændingetilstrømning og befolkningstilvækst i Dan-

mark har betydning for den klimamæssige bæredygtighed, sikkerhed og omstillingshastig-

hed. 

 

13) Det vurderes i hvor høj grad 0,1 % afvækst i den offentlige sektor kan bidrage til om-

stillingen til vedvarende energi. 

 

14) Det vurderes i hvor høj grad lønudviklingen og mere eller mindre ulighed i befolknin-

gen er til fordel eller ulempe for omstillingshastigheden til vedvarende energi. 

 

15) Det vurderes i hvor høj grad befolkningen og græsrodsbevægelser af egen drift arbej-

der aktivt for omstillingen, og om f.eks. "transition towns" og lign. er i vækst, og om det 

vil være fornuftigt med mere eller mindre ministeriel støtte og/eller kampagne. 

 

16) Det vurderes hvilken virkning den aktuelle urbanisering eller kontraurbanisering har på 

omstillingen, og om det vil være fornuftigt med politiske tiltag, som styrker det ene eller 

det andet, og der gives bud på, hvilke der sandsynligt kan virke bedst muligt. 

 

17) Der stilles konkrete forslag til emner og fremlægninger, som medierne kan bruge med 

henblik på, at motivere befolkningen til en hurtigere omstilling til bæredygtig energi. 

 

18) Med udgangspunkt i mindst 10 eksempler på relevante og konkrete importerede pro-

dukter, som har udledt drivhusgas under produktionen i udlandet, vurderes det, hvor meget 

mere eller mindre udslip, der vil blive konsekvensen, hvis produktionen i stedet flyttes til 

Danmark. 

 

19) Med udgangspunkt i mindst 10 eksempler på relevante og konkrete produkter på det 

danske marked vurderes det i hvor høj grad kvalitet, levetid og reservedelssupport er opti-

meret i forhold til en målsætning om at minimere udslip af drivhusgasser. Tilsvarende med 

udgangspunkt i de på markedet lovende og de vindende VE produkter vurderes det i hvor 

høj grad kvalitet, levetid og reservedelssupport er optimeret, og i hvilken grad de efterlever  
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vugge til vugge paradigmets ypperligste forskrifter. 

 

20) Det vurderes i hvor høj grad beredskabet og omstillingen til vedvarende energi er bæ-

redygtige i tilfælde af et stort udbrud fra en supervulkan, og i det tilfælde hvor en komet 

rammer kloden. Ligeledes vurderes energisystemets og samfundets aktuelle modstands-

dygtighed i forhold til solstorme og EMP stråling. Og der stilles forslag til mulige veje for 

bedre sikring. 

 

21) Det vurderes i hvor høj grad den danske udviklingsbistand er til gavn eller skade for 

den globale omstilling til bæredygtig vedvarende energi, og hvilke forandringer der even-

tuelt kan føre til forbedringer på området. 

 

22) Der gøres hvert eller hvert andet år status over udviklingen i international klimaforsk-

ning og Danmarks andel heri angående trusler om klimaforandringer og beredskabet imod 

dem. Herunder også på andre truende områder end drivhusgasser, som f.eks. kometover-

vågning, supervulkanovervågning, tipping points osv. 

 

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

 

SDE mener, at det må undersøges, om klimaloven også kan vedtages af selvstyret på Fæ-

røerne og Grønland. 

 

SDE takker debattørerne på www.klimadebat.dk for hjælp med at udforme ovenstående 

høringssvar. Der henvises endvidere til denne kildetråd på klimadebat.dk: 

http://www.klimadebat.dk/forum/hjaelp-til-hoeringssvar-til-klimaloven-d7-e2535.php 
Tråden er fortsat at være åben for svar og kommentarer fra alle. 
 

På SDEs vegne 

 

 

 

Boe Carslund-Sørensen 

Formand. 
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