
 

 

Side 1/2 

Ministeren 

 

 

Dato 

4. august 2022  

 

J nr. 2022 - 2021 

 

 

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 

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 7. juli 2022 stillet mig følgende 

spørgsmål 446 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål 446 

Ministeren bedes redegøre for status på opfyldelse af 2025-klimamålet ud fra de 

seneste indgåede aftaler samt seneste klimafremskrivning. 

Svar 

Med Klimastatus og -fremskrivning 2022 fra april 2022 blev reduktionsmankoen for 

2025-målet estimeret til 2,4-5,5 mio. ton CO2e. Siden offentliggørelsen er der ind-

gået tre aftaler, som bidrager med yderligere CO2e-reduktioner i 2025: 

 

 Aftale om grøn skattereform for industri mv. af 24. juni 2022 

 Aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler af 24. juni 2022 

 Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 af 25. juni 2022 

 

Med de tre aftaler skønnes reduktionsmankoen at være reduceret til 0,4-3,5 mio. 

ton CO2e i 2025, jf. tabel 1. Det skal bemærkes, at der er tale om partielle effekt-

skøn, som er behæftet med betydelig usikkerhed.  

 

 

Der er væsentlig usikkerhed forbundet med fremskrivningen og opgørelsen af re-

duktionsmankoen for 2025-målet, herunder i lyset af den nuværende situation med 

stigende energipriser. I forbindelse med Aftalen om grøn skattereform for industri 

mv. blev aftalepartierne derfor enige om, at revurdere diverse tiltag for at indfri 

2025-målet i 2023 efter offentliggørelsen af Klimastatus og –fremskrivning 2023. 

Tabel 1 

Status for opfyldelse af 2025-reduktionsmålet (mio. ton CO2e) 

 

 
2025-manko 

Klimastatus og -fremskrivning 2022 2,4-5,5 

Aftale om grøn skattereform for industri mv. (24. juni 2022) -1,3 

Aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler (24. juni 2022) -0,3 

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 (25. juni 2022) -0,4 

Skøn for reduktionsmanko efter aftaler 0,4-3,5 
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Det skal også ses i lyset af opfølgningen på den endelige rapport fra Ekspertgrup-

pen for en grøn skattereform, der ifølge kommissoriet skal færdiggøre sit arbejde i 

efteråret 2022. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Dan Jørgensen 


