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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 18. september stillet mig føl-

gende spørgsmål 513 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Mai Villadsen (EL). 

Spørgsmål 513 

Vil ministeren forholde sig til, at Aalborg Portland i Børsen samme dag, som aftalen 

blev lanceret, udtalte, at udledningerne fra virksomhederne alligevel godt kunne 

stige frem mod 2030, hvis produktionen også steg? Betragter ministeren dette som 

et brud på den indgåede aftale, eller er udtalelsen et udtryk for, at aftalen ikke er 

bindende og kun er en hensigtserklæring? Vil ministeren i forlængelse heraf rede-

gøre for, hvor stor del af den danske klimaindsats som ministeren planlægger skal 

være afhængig af frivillige aftaler, hvor virksomhederne åbent siger, at de kun lever 

op til dem, hvis de ikke oplever vækst i samme periode? 

Svar 

Jeg finder det meget positivt, at Aalborg Portland som konkurrenceudsat virksom-

hed ift. udlandet har ønsket at indgå en samarbejdssamtale med regeringen. Sam-

arbejdsaftalerne kan bl.a. ses som en del af næste fase af samarbejdet mellem re-

geringen og klimapartnerskaberne, der netop har fokus på at omsætte klimapart-

nerskabernes anbefalinger til konkrete reduktionstiltag 

 

Med samarbejdsaftalen forpligter Aalborg Portland sig til et CO2-reduktionsmål på 

30 pct. frem mod 2030, svarende til en årlig reduktion på 660.000 ton CO2. Et afgø-

rende element i aftalen er, at Aalborg Portland omstiller en større del af deres pro-

duktion til mindre CO2-intensive cementtyper. Dette vil, sammen med ændringer i 

energiforbruget, betyde, at udledningen per enhed produceret cement reduceres 

betydeligt. Aalborg Portlands udledninger i 2030 vil dog fortsat afhænge af udviklin-

gen i deres samlede produktion. Hvis Aalborg Portlands produktion går op, vil de-

res CO2-reduktion derfor blive mindre, omvendt vil CO2-reduktionen blive større, 

hvis produktionen går ned. Der kan i øvrigt henvises til beskrivelse af effekten i 

sammenhæng med Basisfremskrivning 2020 på Energistyrelsens hjemmeside1. 

 

Som angivet i svar på spm. 511 håber jeg, at denne samarbejdsaftale kan bane ve-

jen for flere aftaler om konkret klimahandling med andre virksomheder. Samtidig 

har jeg også forhåbninger om, at et bredt flertal i Folketinget ønsker at fortsætte 

                                                      
1 https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/basisfremskrivninger 
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samarbejdet frem mod 2030, som det var tilfældet med klimaaftalen om energi og 

industri mv. fra 22. juni 2020, ift. at gennemføre konkrete handling, der har til formål 

at indfri 70 pct. målsætningen.   
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Dan Jørgensen 


