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Bred klimaaftale bringer Danmark tilbage
i den grønne førertrøje

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs
klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en
grønnere industri. Aftalen viser resten af verden, at klimahandling og
økonomisk genopretning går hånd i hånd. I alt medfører aftalen sammen
med klimaaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 mio. tons i 2030.

Danmark skal nu have verdens to første energiøer på i alt 5 GW, og der skal
investeres i CO2-fangst og grønne brændstoffer. Derudover fremrykkes
etableringen af en yderligere havvindmøllepark på ca. 1 GW ved Hesselø.
Grøn varme bliver billigere, og sort varme bliver dyrere. Individuelle olie- og
gasfyr skal udfases og udskiftes med varmepumper og grøn fjernvarme. Der
skal flere ladestandere til elbiler, og industrien skal omstilles gennem
energieffektiviseringer, grøn strøm og mere biogas.

Det er nogle af hovedelementerne i aftalen mellem regeringen og Venstre,
DF, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og
Alternativet.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

”Med aftalen i dag går Danmark igen forrest med den grønne omstilling, og
samtidig baner vi vejen for en grøn genopretning af økonomien med nogle af de
største langsigtede infrastrukturinvesteringer nogensinde. Vi opretter to nye
energiøer, der betyder, at Danmark som det første land i verden tager hul på en
helt ny æra for vedvarende energi. Samtidig investerer vi markant i udviklingen af
fremtidens teknologier og tager vigtige skridt mod en grøn omstilling af
varmesektoren og industrien. Jeg er meget stolt over, at det er lykkedes at lave en
bred grøn aftale, der både får os tættere på at nå vores klimamål, og som på sigt
vil skabe tusindvis af danske grønne arbejdspladser.”



Aftalen indeholder både initiativer, der vil lede til konkrete reduktioner på
kortere sigt, og investeringer i udvikling af fremtidens grønne teknologier,
der giver reduktioner på længere sigt.

Klimaminister Dan Jørgensen siger:

”Med etableringen af verdens to første energiøer og verdens største satsning på
grønne brændstoffer tager Danmark for alvor globalt klimalederskab igen. Vi viser
resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd.
Jeg er meget glad for aftalen i dag og vil gerne sige stor tak til partierne bag
aftalen.”

Som en del af aftalen er partierne også enige om at vende tilbage til en grøn
skattereform efter sommerferien. Partierne er enige om, at der skal findes en
model, der gør det mere attraktivt at vælge grønne løsninger frem for sorte.

Dagens aftale udgør sammen med aftalen om en grøn affaldssektor første del
af regeringens samlede klimahandlingsplan. Efter sommerferien følger
yderligere udspil på bl.a. transport og landbrug.

Læs aftaleteksten her

Læs faktaark om klimaaftalen her
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Aftalen indeholder følgende initiativer:

• Etablering af verdens første energiøer
• Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind
• Investeringer i fremtidens grønne teknologier: Power-to-X og

fangst af CO2
• Grøn omstilling af industrien
• Støtte til biogas og andre grønne gasser

https://kefm.dk/Media/4/2/aftaletekst-klimaaftale-energi-og-industri.22.06.2020pdf.pdf
https://kefm.dk/media/13162/faktaark-klimaaftale.pdf
https://kefm.dk/media/13166/aftale-om-haandtering-af-indeksering-af-registreringsafgiften.pdf
mailto:casda@kefm.dk


• Energieffektiviseringer
• Grøn omlægning af varmeafgifter
• Fremme af udnyttelse af overskudsvarme
• Udfasning af individuelle olie- og gasfyr
• Grøn fjernvarme
• Bæredygtighedskrav til biomasse til energi
• Grøn transportpulje
• Grøn skattereform

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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