København den 15. oktober 2019

Anbefaling fra Energisparerådet om indskrivning af hensyn
vedrørende energieffektivitet i Klimaloven
Energisparerådet ønsker med denne anbefaling til indholdet af Klimaloven særligt at pege på
følgende forhold med særlig relevans for en fortsat ambitiøs indsats for energieffektivisering
uden herved at have forholdt sig til hele omfanget af Klimaloven. Med et nationalt klimafokus og
en anvendt opgørelsesmetode, der følger principper i Kyoto-protokollen, som grundlag for
indsatser til at nå både målet på 70 pct. drivhusgasreduktioner i 2030, og til at nå ambitionen
om netto-nul udledning senest i 2050, risikerer en række klimapositive indsatser at falde uden
for fokus i de kommende år.
Vi vil derfor påpege, at det i bestræbelserne for at nå de opsatte ambitiøse mål er vigtigt ikke at
glemme fokus på de indsatser og aktiviteter, som har en positiv klimaeffekt, men som ikke
umiddelbart tæller med i opnåelsen af de 70 pct. reduktion i 2030.
Energieffektiviseringer i alle sektorer og processer vil ikke altid have en beregnet klimaeffekt,
når el og varme kommer 100 pct. fra vedvarende energi i nær fremtid. Dette selvom
effektivisering generelt betragtet er et vigtigt element for at sikre en samlet omkostningseffektiv
dansk grøn omstilling, og tilmed er en vigtig del af danske virksomheders produkter til nationalt
brug og eksport.
For at imødegå dette anbefaler Energisparerådet, at de positive klima-, energi- og
konkurrenceevne betydende elementer, som ikke umiddelbart medtælles i 70 pct. målet i 2030
eller i netto-nul målet i 2050 alligevel adresseres i Klimaloven.
Energisparerådet anbefaler derfor følgende sætninger indarbejdet eller afspejlet i Klimalovens
ordlydi
”Danmarks overordnede klimamål er udtrykt som en reduktion af drivhusgasudledningen på 70
pct. i 2030 og opnåelse af netto-nul udledning senest i 2050 målt og opgjort i henhold til reglerne
bag Paris-aftalen. Disse overordnede klimamål medregner imidlertid ikke direkte positive
effekter for den generelle grønne omstilling, som f.eks. indsatsen for en fortsat ambitiøs
energieffektivisering.
Parallelt med de opstillede klimarelaterede mål, vil regeringen derfor også have fokus på tiltag
som sikrer, at de to overordnede 2030 og 2050 klimamål nås så omkostningseffektivt som
muligt. Herunder med en positiv effekt for danske virksomheders produktionsvilkår og udvikling
og eksport af klimapositive produkter, men som ikke umiddelbart reflekteres i opgørelsen af 70
pct. målet eller netto-nul målet.

Med venlig hilsen fra Energisparerådet

i

Desuden påpeger følgende organisationer: CONCITO, Dansk Byggeri, Det Økologiske Råd, Energiforum
Danmark, Energitjenesten, Forbrugerrådet Tænk, SYNERGI, Drivkraft Danmark; TEKNIQ, Dansk
Fjernvarme; SMV Danmark, at indsatsen for energieffektiviseringer skal være ambitiøs, hvis klimamålene
skal nås omkostningseffektivt. En klimalov bør afspejle, at der skal fastsættes bindende mål for
energieffektivisering i de kommende klimahandlingsplaner.

