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Aftale om 

Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger 

 
Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti 

 

er enige om at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med 

henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et ressourceeffektivt samfund 

med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af 

drivhusgasser fra øvrige sektorer, og som samtidig understøtter vækst og udvikling. Den nye 

strategiske ramme skal sikre gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift 

for klimapolitikken, herunder sikre løbende fremsættelse af nationale klimamålsætninger. 

Parterne er derfor enige om at vedtage en ny klimalov med følgende hovedindhold:  

 

A. Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret Klimaråd 

B. Årlig klimapolitisk redegørelse 

C. Proces for fastsættelse af nationale klimamålsætninger 

D. Finansiering af klimalov og Klimaråd  

 

A. Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret Klimaråd 

Der nedsættes pr. 1. januar 2015 et nyt uafhængigt Klimaråd, der skal fremme 

gennemsigtighed og et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks 

klimapolitik.  

 

Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen om omstillingen til et 

lavemissionssamfund. Klimarådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til 

regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn 

til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Klimarådet får i den forbindelse følgende 

hovedopgaver: 

 

1. Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale 

klimaforpligtelser. 

  

2. Analysere mulige omstillingsveje mod et lavemissionssamfund i 2050 samt mulige 

virkemidler for at opnå drivhusgasreduktioner. 

 

3. Udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og 

omstillingsveje.  

 

4. Bidrage til den offentlige debat. Rådet skal i udarbejdelsen af sine analyser og arbejde høre 

og inddrage  relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og 

civilsamfundet.  Det kan ske gennem konferencer, medier og lign., som kan øge 

gennemsigtigheden i klimapolitikken. 

 

Klima-, energi- og bygningsministeren kan desuden anmode Klimarådet om at komme med 

anbefalinger vedrørende særlige højt prioriterede problemstillinger. 
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Klimarådet vil bestå af en formand og fem medlemmer, der udpeges for en 4-årig periode. 

Klimarådet sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt 

niveau indenfor energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi, herunder bred 

samfundsøkonomisk- og erhvervsøkonomisk ekspertise. 

 

Klima-, energi- og bygningsministeren udpeger en formand. De øvrige medlemmer udpeges 

af ministeren efter høring af relevante ministerier. 

 

B. Årlig klimapolitisk redegørelse 

For at fremme en bred politisk og samfundsmæssig debat udarbejder klima-, energi- og 

bygningsministeren en årlig klimapolitisk redegørelse, der skal indeholde et samlet overblik 

over klimapolitikken og klimaindsatsen samt klimarådets anbefalinger og regeringens 

stillingtagen hertil. Den klimapolitiske redegørelse vil blive oversendt til Folketinget og 

således indgå i den løbende klimapolitiske debat. 

 

C. Proces for fastsættelse af nationale klimamålsætninger 

Med klimaloven forpligtes klima-, energi- og bygningsministeren til mindst hvert 5. år at 

fremsætte nationale klimamålsætninger med et perspektiv på 10 år. Den til enhver tid 

siddende klima-, energi- og bygningsminister forpligtes således til løbende overfor 

Folketinget at fremsætte nationale klimamålsætninger indenfor disse rammer.  

 

D. Finansiering af klimalov og Klimaråd  

Udgifterne til Klimarådet, herunder til sekretariatet og øvrige klimalovsaktiviteter, samt 

opnormering af Energistyrelsens arbejde med nationalt klima fastlægges til 12 mio. kr. årligt, 

hvoraf 3 mio. kr. årligt tilføres til Energistyrelsen. Udgifterne finansieres som led i 

udarbejdelsen af FFL15.  

 


