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Danmark skal føre en aktiv klimapolitik

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over
for, og der er brug for handling. Klima-, energi- og bygningsminister Martin
Lidegaard har i dag præsenteret regeringens klimaplan.

”Klimaforandringerne er en realitet. De koster milliarder af kroner og har allerede
forringet levevilkårene for millioner af mennesker på kloden. Derfor er vi
menneskeligt og etisk forpligtet til at handle. Danmark er et rigt land og har
mulighed for at vise vejen. Det gør vi med klimaplanen”, siger klima-, energi og
bygningsminister Martin Lidegaard.

Regeringens mål er, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 40
procent i 2020 i forhold til 1990. Et stort skridt er taget med energiaftalen,
der blev indgået i marts 2012. Resten skal primært komme fra
transportsektoren, landbruget, bygninger og affaldssektoren. Klimaplanen
viser, at vi mangler at reducere cirka fire millioner ton CO2-ækvivalenter i
2020 for at leve op til regeringens mål.

Udfordringens størrelse afhænger blandt andet af den økonomiske udvikling
frem mod 2020, og hvilken klimapolitik der bliver ført i EU. Regeringen vil
fortsat arbejde offensivt for, at der bliver ført en ambitiøs klima- og
energipolitik i EU. Det vil bidrage væsentligt til, at Danmark opfylder sine
mål. Desuden vil regeringen gå i dialog med Folketinget, erhvervslivet og
civilsamfundet om, hvilke nationale initiativer vi skal tage for at reducere
drivhusgasudledningen.

”Det er vigtigt, at danskerne kan se sig selv i den proces, som vi skal i gang med.
Derfor vil vi tage et skridt ad gangen. Den ambitiøse klimapolitik skal ses i
sammenhæng med regeringens indsats for at forbedre, vækst, konkurrenceevne
og offentlige finanser. Derfor vil vi tackle klimaudfordringen så
omkostningseffektivt som muligt, og regeringen lægger ikke med klimaplanen op



til at pålægge erhvervslivet nye generelle skatter og afgifter”, siger Martin
Lidegaard.

Regeringen vil i løbet af det kommende folketingsår fremlægge forslag til en
klimalov. Klimaloven skal skabe fremdrift og gennemsigtighed i
klimapolitikken og vil bl.a. indeholde krav om en årlig klimaredegørelse, som
skal vise, om Danmark er på den rette vej mod målet om 40 procents
drivhusgasreduktion i 2020.

I forbindelse med arbejdet med klimaplanen har en tværministeriel
arbejdsgruppe lavet et virkemiddelkatalog. Det beskriver ca. 80 mulige
klimatiltag. Virkemiddelkataloget vil sammen med klimaloven være de
centrale redskaber, når regeringen løbende justerer sin klimapolitik.

”Nogle initiativer kan gennemføres med en samfundsøkonomisk gevinst. Andre vil
være meget dyre. Regeringen vil tænke klimaet ind, hver gang der skal træffes
beslutninger inden for landbrug, transport og miljø. Det vil sikre en klog og
økonomisk forsvarlig klimapolitik”, siger Martin Lidegaard.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard træffes via pressechef Claus
Kaae-Nielsen på tlf. 41729011 og mail clkaa@kebmin.dk eller pressemedarbejder
Cecilie Weinholt-Ludvigsen på tlf. 41729012 og mail cewei@kebmin.dk
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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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