
 

 

Side 1/2 

Ministeren 

 

 
Dato 

15. marts 2021 

 
J nr. 2021 – 926 

 

Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 

 

T:  +45 3392 2800 

E:  kefm@kefm.dk 

 

www.kefm.dk   

 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  

Christiansborg  

1240 København K 

 

 

 

Svar på KEF alm. del – spm. 253 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 15. februar 2021 stillet mig føl-

gende spørgsmål 253 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra Torsten Gejl (ALT). 

Spørgsmål 253 

Vil ministeren kommentere klimapartnerskabet for energi- og forsyningssektorens 

slutrapport fra marts 2020 (https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/fi-

les/media/dokumenter/2020-03/I_maal_med_den_gronne_omstilling_2030_klima-

partnerskab_energi_forsyningssektor.pdf) og uddybe, i hvilket omfang ministeren 

bakker op om den foreslåede sektorkøreplan, når køreplanen lægger til grund for 

sine konklusioner, at 70 pct.-målsætningen skal realiseres, og derfor giver et esti-

mat på det fremtidige grønne energibehov på tværs af sektorer, og når denne til-

gang er valgt for at kunne nå frem til en vurdering af, hvilke tiltag og ikke mindst 

hvilke investeringer det vil kræve i energi- og forsyningssektoren for at understøtte 

den grønne omstilling i øvrige sektorer, når det i slutrapporten konkluderes (rappor-

tens side 5): ”Initiativerne er udfasning af det resterende kul i kraftværkerne og na-

turgas til fjernvarmeproduktion, udfasning af naturgas og olie i individuel opvarm-

ning, CO2-fangst på store punktkilder, reduktion af plast i affaldsenergien og reduk-

tion af naturgasforbruget til energiproduktionen i Nordsøen. Reduktionerne fra 

energi- og forsyningssektoren forventes at bidrage med ca. halvdelen af den sam-

lede nødvendige danske reduktion fra 2019 til 2030.”? 

Svar 

Den grønne omstilling er en af de største opgaver, som vi står over for som sam-

fund. Der er brug for, at alle dele af samfundet løfter i flok, for at vi sammen kan nå 

i mål og reducere vores udledninger i tråd med klimaloven og vores internationale 

forpligtigelser. Regeringen har udstukket en ambitiøs retning for dansk klimapolitik, 

men vi er afhængige af nogle dygtige virksomheder, for at accelerere udviklingen 

og få de grønne ambitioner ud at leve. 

 

Derfor etablerede regeringen i efteråret 2019 de 13 klimapartnerskaber, som har 

bragt erhvervslivet og dets erfaringer tættere på arbejdet for at nå 70 pct.-målsæt-

ningen. Partnerskaberne er rammen for en gensidigt forstærkende dynamik, hvor 

erhvervslivet bidrager med omfattende erfaringer og investeringer i ny teknologi og 

infrastruktur, mens politikerne skaber rammerne for at gennemføre omstillingen.  

  

Klimapartnerskabet for energi- og og forsyningssektorens anbefalinger fra marts 

2020 har været et vigtigt bidrag til regeringens arbejde med at sikre CO2-reduktio-

ner og styrke vilkårene for grønne investeringer i erhvervslivet. Der pågår i Klima-, 
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Energi- og Forsyningsministeriet et løbende arbejde med at vurdere og følge op på 

klimapartnerskabernes anbefalinger, og i en kommende sektorkøreplan gør rege-

ringen og erhvervslivet fælles status over, hvilke anbefalingerne fra partnerskabet, 

vi er lykkes med at følge op på, og hvilke anbefalinger, der stadig udestår opfølg-

ning på. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Dan Jørgensen 


