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Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg  

1240 København K 

Folketingsmedlem Christian Poll (ALT) har den 20. oktober stillet mig følgende 

spørgsmål S 95, som jeg hermed skal besvare.  

 

Spørgsmål nr. S 95: 

 

”Er det fortsat en dansk prioritet at presse på for, at vedvarende energi og 

energieffektivitet fremmest mest muligt i en global klimaaftale?" 

 

Svar: 

 

Danmark arbejder fortsat aktivt for at fremme vedvarende energi og 

energieffektivitet, herunder i den globale klimaaftale, der forventes at træde i 

kraft fra 2020. Jeg vil fremhæve fire konkrete områder.  

 

For det første arbejder Danmark for, at aftalen vil indeholde et globalt, 

langsigtet reduktionsmål. Det vil sende et stærkt signal om, at lavemission er 

fremtiden og fremme investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet. 

 

For det andet arbejder Danmark for, at aftalen forpligter alle parter til at 

forbedre rammevilkårene for klimainvesteringer. Rammevilkårene kan f.eks. 

forbedres ved at indtænke klimahensyn på andre politikområder og ved at 

nedbringe subsidier til fossile brændsler. Det vil gøre løsninger inden for 

vedvarende energi og energieffektivitet mere konkurrencedygtige. 

 

For det tredje arbejder Danmark for at udbrede konkrete erfaringer og 

omkostningseffektive løsninger inden for bl.a. vedvarende energi og 

energieffektivitet i FN’s klimaforhandlinger. Dansk erhvervsliv har 

styrkepositioner inden for vedvarende energi og energieffektivitet, og de 

danske løsninger kan derfor gavne både dansk eksport, vækst og 

beskæftigelse samt det globale klima. 

 

For det fjerde er Danmark uden for FN’s klimaforhandlinger engageret i en 

række initiativer med fokus på energieffektivitet og vedvarende energi. Bl.a. 

har Danmark lanceret et forsikringsinstrument, som fremmer investeringer i 

energieffektivitet i industrien og bygninger i ulande. Derudover har Danmark en 

række omfattende samarbejder med flere vækstøkonomier, hvor man fra 
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dansk side bl.a. assisterer Kina, Mexico, Vietnam, Sydafrika, Indonesien, 

Tyrkiet og Ukraine med at omstille deres energisystemer til lavemission.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 


