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LO’s pejlemærker til at fremme grøn vækst og gode 
job 

Regeringen forventes i løbet af foråret 2018 at komme med et udspil til en ny energiaftale. 

Aftalen skal sætte rammerne og retningen for den grønne omstilling frem mod 2030 og 

anvise initiativer, der kan sikre opfyldelsen af regeringens nuværende mål om mindst 50 

pct. vedvarende energi i 2030. Aftalen skal også anvise handlinger, der bidrager til at 

opfylde EU-kommissionens drivhusgas-reduktionsmål for Danmark på 39 pct. uden for 

energisektoren og de mest energiintensive virsomheder – de såkaldte ikke-kvotebelagte 

sektorer, der populært defineres som boliger, bønder og biler. Hertil kommer regeringens 

mål for 2050 om et lavemissionssamfund med 80-95 pct. drivhusgas-reduktion samt 

uafhængighed af fossil energi. Disse målsætninger skal bidrage til, at Danmark overholder 

Paris-aftalen. 

Der er således behov for en ny ambitiøs energiaftale, som ikke kun sikrer konkrete skridt 

frem mod 2030, men også udviser rettidig omhu for at fremme de erhvervsmæssige 

fordele, der kan være ved at gå foran for at nå i mål med 2050-målene. Det vil kunne 

fremme Danmarks position som grønt foregangsland og fremme grøn vækst og gode job.  

Mange danske virksomheder lever i dag af at eksportere smarte grønne produkter og 

teknologier til udlandet, og vi har en masse dygtige medarbejdere, som kan føre den 

grønne omstilling ud i livet. Med internationale klimaaftaler og klimamål er der tale om en 

sektor, som vil opleve markant stigende efterspørgsel fra udlandet fremover. Uanset om vi 

snakker udbygning med vedvarende energi, energirenoveringer eller genanvendelse, så har 

Danmark en klar konkurrencefordel internationalt set. Den styrkeposition skal vi aktivt 

fremme for at fastholde de mange gode job i såvel den konkrete produktion som i de 

mange følgeindustrier. Målet er en energipolitik, som fremmer grøn vækst og gode job i 

hele landet og for mange forskellige faggrupper.  

Derfor bør en ny energiaftale indeholde følgende pejlemærker: 

Udbyg den vedvarende energi 

Vi skal udvide andelen af vedvarende energi. Regeringen har fastsat et mål om minimum 

50 pct. vedvarende energi i 2030. Men vi kan godt være mere ambitiøse for at sikre vores 

grønne erhvervsudviklingsmuligheder. Udbygningen af den vedvarende energi skal ikke 

alene ske for at passe bedre på klimaet, men også for at skabe både midlertidige og 

permanente grønne jobs, for at sikre Danmark en større forsyningssikkerhed, og for på sigt 

at gøre os uafhængige af import af energi. Prisen på vedvarende energi er faldet markant 

de sidste år, og vi kan inden for en overskuelig fremtid se frem til en grøn 

energiproduktion, som kan konkurrere på markedsvilkår. Men hvis vi aktivt skal fastholde 

vores position som frontløbere, kræver det stabile og ambitiøse rammebetingelser. Det vil 

sikre investeringslyst og et hjemmemarked, der kan fungere som et globalt 

udstillingsvindue til gavn for eksport og gode job i de grønne erhverv og dets 

følgeindustrier.  
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Konkret foreslår LO følgende pejlemærker: 

- Målet for andelen af vedvarende energi i energiforbruget hæves til minimum 55 

pct. i 2030 på baggrund af Klimarådets anbefalinger, og der sættes et ambitiøst mål 

for 2040 med henblik på effektivt at indfri regeringens mål om at være fossilfri i 

2050. 

- Der opføres nye havvindmølleparker ud fra et fastsat kapacitetsmål, og reglerne for 

kystnære havvindmøller forsimples, så kommunerne selv får mulighed for at opføre 

kystnære møller.  

- Der laves en samlet strategi for at udvikle lagringsløsninger til el samt nedbringe 

transaktionsomkostningerne forbundet med transport og opbevaring af el. 

- Der udbygges fortsat med landvindmøller og solcelleanlæg med støtte for at sikre 

udbygningstempo og producenternes indtægtsgrundlag. 

- Kommunerne sikres bedre muligheder for at opføre solcelleanlæg på kommunale 

bygninger. 

- Der lægges en strategi for udfasning af kul og gas i el og varme for at sikre rettidig 

omstilling med blik for forsyningssikkerhed og lave varmepriser.   

- Der laves en målrettet sænkning af elvarmeafgiften for at fremme en elektrificering 

af varmesektoren. 

Turbo på energirenoveringer 

EU’s klimamål sætter krav til flere energirenoveringer, for op mod 40 pct. af vores 

samlede energiforbrug stammer fra vores bygninger. Når Danmark skal leve op til en 39 

pct. drivhusgas-reduktion i ikke-kvote sektoren frem mod 2030, er der altså sund fornuft i 

at sætte turbo på energirenoveringerne. Klimarådet finder i deres rapport fra juni 2017, at 

en af de billigste og mest effektive måder at reducere udledningen af drivhusgasser, er ved 

at energirenovere bygningsmassen. Vi skal altså investere for at kunne spare.  

Konkret foreslår LO følgende pejlemærker: 

- En ny ambitiøs strategi for energieffektivisering med konkrete 

energieffektiverings-målsætninger for henholdsvis 2030, 2040 og 2050.  

- Stat, regioner og kommuner skal gå forrest i forhold til den del af bygningsmassen, 

som er i offentlig eje. 

- Bygningsreglementet revideres med fokus på at opnå energieffektiviseringer, når 

bygningerne af andre grunde renoveres. 

- Energispareindsatsen, der i dag varetages af energiselskaberne, erstattes af en ny 

energispareordning opdelt på erhverv og bygninger og varetages af en uafhængig 

aktør. Fx kunne kommunerne pålægges at stille en energikonsulent til rådighed for 

boligejere for at fremme udbredelsen af energirenoveringer og grønne løsninger. 

- De finansieringsmæssige muligheder og økonomiske incitamenter, der skal sikre 

realiseringen af potentialet for energibesparelser, skal forbedres, fx så det i højere 

grad bliver muligt at få finansieret energirenoveringer af energiselskaber, staten 

eller kommunen via de forventede besparelser på energiregningen.  
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- Oprettelsen af en årlig pulje til energieffektiviseringer i produktionserhvervene, 

herunder til anvendelse af varmepumper.  

Bedre genanvendelse af affald og bæredygtig biomasse 

Der er et stort potentiale i at udnytte vores ressourcer og restprodukter bedre. Mange jobs 

kan skabes – på tværs af faggrupper, hvis vi i Danmark omstiller os til at genanvende og 

sammentænke brugen af ressourcer i højere grad end i dag. Danmark er blandt andet 

verdensførende inden for avanceret biologisk produktion, og med en omfattende 

landbrugssektor er der et stort potentiale i bæredygtig bioenergi. Samtidig er mere end 

31.000 mennesker i dag beskæftiget med affaldsenergi, hvor Danmark er i en førerposition, 

men vi har stadigvæk et stort uindfriet potentiale, når det kommer til affaldssortering og 

genanvendelse af affaldet.  

Konkret foreslår LO følgende pejlemærker: 

- En strategi for genanvendelse af affald og brug af bæredygtig biomasse med 

konkrete målsætninger for 2030. 

- Fælles landsdækkende regler for sortering af affald for at forbedre rammevilkårene 

for cirkulær økonomi. 

- Målsætning om opførelse af flere nye bioraffinaderier og øget opmærksomhed på 

bedre anvendelse af bæredygtig biomasse.  

- Kortlægning af, hvordan de forskellige typer biomasse fordeler sig på landsplan, 

således at man kan opføre de rigtige bioraffinaderier der, hvor de bedst kan udnytte 

de forskellige typer biomasse på bæredygtig vis. 

- Målsætning om øget brug af bæredygtig bioethanol og biogas som drivmiddel. 

- En opdateret fjernvarme og forsyningsstrategi, som drager nytte af energi- og 

forsyningssektorens eksisterende struktur, og samtidig fordrer et bedre samarbejde 

på tværs af offentlige og private aktører. 

Bæredygtig transport 

Der er brug for et eftersyn af den danske transportsektor for at fremme mere bæredygtige 

køretøjer og en højere energieffektivitet. Transportsektoren spiller en helt afgørende rolle 

for at opnå drivhusgas-reduktionsmålet på 39 pct. i ikke-kvote sektoren frem mod 2030, 

som Danmark har påtaget sig i EU. Transportsektorens CO2-udslip er hidtil steget i takt 

med den økonomiske udvikling. Den kurve skal knækkes, hvis reduktionsmålene skal 

opfyldes, og hvis vi skal gribe muligheden for at opnå en erhvervsmæssig styrkeposition 

og skabe flere grønne jobs inden for transportsektoren. Samtidig er det afgørende at få bugt 

med den stadigvæk stigende trængsel på de danske veje. Her kan såvel chauffører som 

speditører levere væsentlige bidrag til optimering.   

Konkret foreslår LO følgende pejlemærker: 

- En ny ambitiøs strategi for grøn transport med konkrete målsætninger for 2030.  

- Afgiften på el-biler lettes efter norsk forbillede, og el til transport fritages for afgift. 

- Udbredelse af biogas i den tunge transport og af gastankstationer. 
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- Ambitiøse investeringer i og elektrificering af den kollektive transport. 

 

Udvikling og eksport af grønne teknologier 

Investeringer i forskning og uddannelse skal sammen med en samlet offensiv 

eksportstrategi sikre fortsat vækst i de grønne industrier. De danske styrkepositioner skal 

understøttes gennem forskning og uddannelse, så danske virksomheder kan erobre en 

stadig større del af det voksende internationale marked for klima- og miljøvenlige 

løsninger. Konkret foreslår LO følgende pejlemærker:  

- Genopret den såkaldte energimilliard som Energikommissionen anbefalede, således 

at beløbet, der bruges på forskning i energiteknologi, hæves til samme niveau som i 

perioden 2010-2014. 

- Udvid regeringens eksportstrategi for energi med konkrete milepæle og afsøg 

mulighederne for at øge eksportfinansiering som minimum på linje med de lande, 

hvor disse er mest fordelagtige. 

- Flere midler afsættes til efteruddannelse med særligt fokus på energirenovering og 

nye tilgængelige teknologier. 

- Der udvikles et koncept til systemeksport, som gør, at Danmark styrkes indenfor 

eksport af energi- og forsyningsteknologi, herunder vand, fjernvarme m.v. 

 


