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Forord
FH er Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Vores medlemmer repræsenterer 1,3 mio.
danske lønmodtagere – murere, mekanikere,
elektrikere, sygeplejersker, lærere, gartnere,
kontoransatte, fabriksarbejdere og mange andre. Faggrupper, der har skabt det Danmark, vi
kender i dag.
Vi har spillet en nøglerolle i de seneste århundreders omstillinger i Danmark – fra indførslen af demokratiet til udviklingen af velfærdsstaten. Og vi er klar til at gøre det igen.
Nu gælder det den grønne omstilling.
En helhedsplan
Vi fremlægger her vores bud på en klimaplan
for 2030. Planen er en helhedsplan. Det kalder
vi den, fordi den omfatter alle store sektorer,
og fordi den ikke kun peger på snævre klimatiltag, men også på nødvendige, understøttende tiltag: Et sundt og sikkert arbejdsmiljø,
medarbejderinddragelse, uddannelse, opkvalificering og tryghed på arbejdsmarkedet.
Planen er også en helhedsplan, fordi den
håndterer flere samfundsudfordringer på én
gang: Vi står netop nu med ikke blot en klimaudfordring, men også en corona-krise. Krisen
kalder på store investeringer, der kan øge beskæftigelsen og dansk eksport. Og den kalder
på hensyn til de ringest stillede. Det tilbyder
vores plan.
Planen hviler således på tre principper, der også
har været pejlemærker for os i tidligere omstillinger: At løse samfundsudfordringer, skabe
flere gode job og sikre social retfærdighed.
Planen opfylder vores klimamål
Planen opfylder 2030-målet om at reducere
Danmarks udledninger med 70 pct. Den gør
det ved at udvikle i stedet for at afvikle. Bl.a.
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Vores medlemmer
repræsenterer

1,3 mio.
danske lønmodtagere –
murere, mekanikere, elektrikere,
sygeplejersker, lærere, gartnere,
kontoransatte, fabriksarbejdere
og mange andre

skal vi investere i udvikling inden for energi,
fødevarer, cirkulær økonomi og bioøkonomi.
De nye løsninger vil gøre Danmark til et internationalt foregangsland. De kan reducere udledninger i andre lande væsentligt, og dermed
vil de batte endnu mere i forhold til den globale klimaudfordring end vores egne hjemlige
reduktioner. Vi er et af de lande, der med internationalt udsyn kan gøre en forskel, der er
langt væsentligere end vores begrænsede
størrelse og nationale udledninger tilsiger.
Satsningerne på nye løsninger betyder ikke, at
vi stikker hovedet i busken. Tværtimod foreslår
vi også tiltag, der flytter omstillingen herhjemme. Det gælder fx klimaafgifter, som bør
indføres senest fra 2025.
Flere, gode job
Den grønne omstilling kan skabe mindst
200.000 årsværk frem mod 2030. Dermed har
den en mere end fire gange så stor beskæftigelseseffekt som Femern-forbindelsen, der vil
blive Danmarks største anlægsprojekt.

De nye job skabes i hele landet. Og de vil
hjælpe os ud af corona-krisen og videre frem.
Retfærdighed
Den grønne omstilling er en rejse, hvor endemålet er klimaneutralitet i 2050. Nogle kan
ramme bump på vejen, fx fordi jobfunktioner
forsvinder, eller der stilles nye krav. De skal
have vished for løsninger. Der skal være tryghed på arbejdsmarkedet og gode muligheder
for uddannelse og opkvalificering. Vi skal
undgå, at man oplever forringelse af sine livsvilkår, og at ejerskabet og opbakningen til den
grønne omstilling går tabt.
Social retfærdighed er et mål i sig selv. Men
den er også nødvendig for at lykkes med omstillingen. Vi skal ikke beskytte alle

jobfunktioner, men vi skal beskytte de mennesker, der udfylder dem. Tryghed – ikke bekymringer – skaber mod. Og vi skal turde omstillingen.
Sammen skaber vi Danmark – sammen skaber
vi grøn omstilling.
God læselyst!

Lizette Risgaard
Formand for FH,
Fagbevægelsens Hovedorganisation
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Klimaudfordringen og
lønmodtagernes roller

Klimapolitikken har med Parisaftalen, EU’s
byrdefordelingsaftale og den danske aftale om
en klimalov flyttet sig fra det globale niveau til
det europæiske niveau til det nationale niveau.
Nu tager klimapolitikken næste skridt. Den
flytter ud på arbejdspladserne og ind i danskernes hjem, når der skal leveres på de politiske mål.
Lønmodtagerne kommer til at spille en nøglerolle. De skal implementere de konkrete klimatiltag og se nye potentialer. Og de skal – på
linje med arbejdsgivere, studerende og pensionister – omstille en del af deres hjem og dagligdag.
Klimaudfordringen
De globale udledninger af drivhusgasser stiger støt. I 1970 blev der udledt ca. 27 mia. ton
CO2e1. I 2017 var udledningerne fordoblet. Og
selvom corona-krisen vil medføre et

midlertidigt dyk i år, ventes udviklingen at
fortsætte frem mod 2030.
De øgede koncentrationer af drivhusgas i atmosfæren ændrer klimaet. FN’s Klimapanel
forudser en gennemsnitlig temperaturstigning
på op til 5 grader i 2100, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.
I Danmark har vi allerede fået en forsmag på
én af de mulige, direkte konsekvenser:
Ekstremt vejr, hvor oversvømmelse afløses af
tørke, med økonomiske omkostninger til følge.
I mange lande er konsekvenserne endnu mere
alvorlige. Og konsekvenserne i udlandet kan
også ramme Danmark indirekte i form af flygtningestrømme og lavere vækst.
Danmark har af de grunde – og pga. vores historiske ansvar og nuværende klimaaftryk – en
stærk interesse i at løse den globale klimaudfordring.

Figur 1: Historiske og forventede udledninger

Danske drivhusgasudledninger inkl. LULUCF fra 1990 til 2050
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Kilde: Klimarådet pba. Energistyrelsen, Basisfremskrivning 2019
Anm: Historiske udledninger er korrigeret for elhandel som følge af udsving i vejret. I 1990 blev særligt
meget vandkraft importeret fra Norge, hvorfor udledningen var kunstigt lav. Alle udledninger er
inkl. arealanvendelse og skov (LULUCF), inklusive basisåret.

1

CO2-ækvivalenter betegner forskellige drivhusgasser, herunder metan og lattergas, omregnet til en fælles standard.
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Omkostningerne
ved ikke at handle
i dag er langt større
end omkostningerne
ved at reducere
udledningerne
Klimaforandringerne og deres økonomiske
omkostninger kan begrænses, hvis verdens
drivhusgasudledninger reduceres markant. Og
det vil være fornuftigt: Omkostningerne ved
ikke at handle i dag er langt større end omkostningerne ved at reducere udledningerne.
Vores klimamål for 2030 og 2050
I 2015 vedtog 194 lande Parisaftalen, som indeholder et langsigtet mål om, at den globale
temperaturstigning skal holdes et godt stykke
under 2 grader, og at der skal arbejdes for at
begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.
I 2017 fulgte EU’s byrdefordelingsaftale, og i
december 2019 blev et stort flertal i
Folketinget enige om, at Danmark skal have en
ambitiøs og bindende klimalov med et mål om
70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne
i 2030 og et langsigtet mål om klimaneutralitet
i senest 2050 for øje.
Opgaven frem mod 2030 og 2050
Heldigvis er vi allerede nået et stykke ad vejen
mod 2030 og 2050. Fra 1990 til 2017 faldt
Danmarks drivhusgasudledninger fra 75,2 til
51,0 mio. ton CO2e, og det forventes, at de
som følge af allerede vedtagne politikker vil
falde yderligere til 41,5 mio. ton2 inden 2030.

2

3

Dermed kan vi forvente en reduktion på ca. 46
pct. i 2030 uden yderligere tiltag. Tilbage er et
reduktionsbehov på 24 pct.-point, svarende til
ca. 19 mio. ton CO2e, inkl. udledninger og optag i jorder og skove (LULUCF).
De sidste reduktioner bliver imidlertid de sværeste. Mange lavthængende frugter er allerede
plukket. Fx har vi allerede mindsket en stor del
af kulforbruget og stoppet halmafbrænding.
Målet kan ikke nås med ét enkelt tiltag – tværtimod vil det kræve mange tiltag i mange sektorer. Og der skal tænkes hele vejen rundt – på
tværs af både årtier og landegrænser.
Udfordringen bliver således større af, at vi allerede frem mod 2030 skal lægge spor, der
gør det muligt at opfylde det langsigtede mål
om klimaneutralitet i 2050. De bygninger, vi
bygger i dag, og den mængde skov, vi planter,
vil stadig stå i 2050 og enten være en del af
løsningen eller en del af problemet.
Udfordringen kompliceres af risikoen for
lækage: Hvis konkurrenceudsatte virksom
heder reguleres for hårdt, risikerer produk
tionen at flytte til udlandet til skade for både
den globale klimaindsats, dansk økonomi og
beskæftigelse.
Opfyldelsen af 2030-målet bliver derfor ikke let.
Finansieringsbehovet og -kilderne
Klimarådet har i sin rapport ’Kendte veje og
nye spor til 70 procents reduktion’ vurderet, at
den ’samfundsøkonomiske omkostning’ af at
opfylde 2030-målet vil stige gradvist og i
2030 nå 15-20 mia. kr. om året. Det er dog baseret på et snævert fokus på omkostningseffektivitet, ligesom man skal holde sig for øje,
at adfærdsændringer over tid kan udhule indtægter fra skatter og afgifter på fx fossile
brændsler. Endelig vil det samlede finansieringsbehov, der i denne rapport er opgjort
som de merinvesteringer og umiddelbare

 lima- Energi- og Forsyningsministeriet (2019), ’Klimapolitisk Redegørelse: Klima-, energi- og forsyningsministerens redegøK
relse til Folketinget om klimapolitikken’.
T il de umiddelbare omkostninger medregnes bl.a. en række driftsomkostninger, fx i forbindelse med klimavenlig offentlig
forplejning, klimavenlig gylle- og gødningshåndtering og en styrket eksportindsats.
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Boks 1:

FH’s survey om arbejdsliv, 2020
Hovedparten af figurerne i denne rapport viser resultater af en undersøgelse af lønmodtagernes forhold til deres arbejdsliv og den grønne omstilling, som Danmarks
Statistik har gennemført for FH.
Der indgår svar fra et repræsentativt udsnit af lønmodtagerne og dagpengemodtagerne på 2.790 personer i alderen 18-74 år. Interviewene er gennemført i februar-marts 2020.
De spørgsmål, som indgår i denne rapport, har 2.579 respondenter svaret på.
1.489 af respondenterne arbejdede i den private sektor og 996 arbejdede i den offentlige sektor. 252 af respondenterne havde grundskole som højst fuldførte uddannelse,
181 gymnasial, 864 erhvervsfaglig, 794 kort/mellemlang videregående uddannelse og
488 en lang videregående uddannelse.

omkostninger3, som et tiltag indebærer frem til
2030 sammenlignet med et mindre klimavenligt alternativ4, være større end de samfundsøkonomiske omkostninger, hvilket Klimarådet
da også påpeger. Således finder alene
Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning et
mer- og ekstrainvesteringsbehov på ca. 350
mia. kr. frem til 2030.
En stor del af investeringerne kan imidlertid
betale sig tilbage over tid. Ikke kun i form af
undgåede klimaforandringer, men også i form
af bl.a. energibesparelser og eksport. Det gælder fx for hhv. bygningsrenoveringer og vindmøllestrøm. Den finansielle sektor har da også
erklæret, at den vil investere 350 mia. kr. i
grønne lån og investeringer frem mod 2030.
Samtidig vil Danmarks Grønne Fremtidsfond,

En stor del af
investeringerne kan
betale sig
tilbage over tid i
form af bl.a.
energibesparelser
og eksport

	Hvis et oliefyr skal udskiftes, og prisen på et gasfyr er 30.000 kr., mens prisen på en mere klimavenlig varmepumpe er 80.000
kr., så er merinvesteringen ved tiltaget 50.000 kr.

4
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der blev oprettet i 2019 med en kapacitet på
25 mia. kr., og EU-midler kunne finansiere en
række indsatser.
Lige så vel som der er behov for mange forskellige tiltag i mange sektorer, vil der være
behov for forskellige finansieringskilder. Det
betyder bl.a., at der bør tænkes i både private
og offentlige muligheder.
Figur 2 viser da også klart, at lønmodtagere
finder, at opgaven med at sikre den grønne
omstilling skal løses kollektivt – ikke af det private erhvervsliv eller individer alene. Hele 61
pct. mener, at opgaven overvejende bør løses
kollektivt. Rundspørgen, der ligger bag dette
og andre resultater i rapporten, er beskrevet i
boks 1.
Figur 2: Holdninger til ansvar for at sikre den
grønne omstilling

Hvem, mener du, har størst ansvar
for at sikre den grønne omstilling
i Danmark?
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Det er en opgave, der overvejende bør løses kollektivt.
Der er ikke nogen, der bærer et større ansvar end andre.
Det er en opgave, der overvejende bør løses ved,
at individet påtager sig større ansvar.
Det er en opgave, der overvejende bør løses af det
private erhvervsliv.
Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2.579 respondenter. De rigeste 10 pct. angiver
10. decil i fordelingen af disponibel indkomst.
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Lønmodtagernes tre roller
Opfyldelse af de ambitiøse mål vil kræve, at vi
får udnyttet de løsninger, vi allerede kender.
Og det vil – som bl.a. Klimarådet har påpeget –
også kræve løsninger, vi endnu ikke kender. I
begge tilfælde spiller lønmodtagerne en nøglerolle.
For det første skal lønmodtagerne i deres daglige arbejde implementere mange af de løsninger, vi kender. Vindmøller skal bygges, ladestandere skal opstilles, og bygninger skal
renoveres.
For det andet skal lønmodtagerne være med
til at se nye potentialer: Processer skal gentænkes, forretningsmodeller udvikles, og nye
løsninger skal opfindes og eksporteres til gavn
for klima, vækst og beskæftigelse.
Implementeringen og udviklingen af løsninger
vil kræve kvalifikationer. Der bliver brug for investeringer i uddannelse og opkvalificering.
Lønmodtagerne har tiltro til, at omstillingen vil
gavne deres arbejdsliv: Figur 3 viser, at 37 pct.
forventer en positiv effekt på deres fag, mens
kun 7 pct. forventer en negativ effekt.
Optimismen er altså mere end fem gange så
stor som pessimismen. For optimisterne handler tiltroen om arbejdsmiljø, nye grønne job og
mere meningsfyldt arbejde som vist i figur 4.
Den er i mindre grad båret af en forventning
om bedre løn. Det forventer kun 20 pct.
For de 7 pct., der forventer en negativ effekt
på deres fag, er det konkurrenceevnen og risikoen for at miste job, jobfunktioner eller efterspørgslen på deres kompetencer, der bekymrer. Det peger på et behov for at gøre det
muligt for lønmodtagere at skifte karrierespor
og for et social sikkerhedsnet – fx et dagpengesystem, der skaber tryghed, når jobsituationen er usikker. For det tredje skal lønmodtagere – såvel som arbejdsgivere og andre
– være med til at løfte opgaven i deres hjem og
dagligdag. Det handler fx om at få skiftet oliefyret ud med en varmepumpe, sorteret affaldet og fulgt kostrådene oftere end før. At løfte
opgaven i dagligdagen og hjemme kan kræve

Figur 3: Forveninger til den grønne omstilling

Vil den grønne omstilling påvirke dit fag positivt eller negativt?
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Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2.579 respondenter. Ufaglært angiver at højeste uddannelsesniveau er grundskole eller gymnasial
uddannelse. Faglærte angiver en erhvervsfaglig uddannelse. KVU/MVU angiver korte- og mellemlange
videregående uddannelser. LVU angiver en lang videregående uddannelse.

Figur 4: Baggrund for positive forventninger

Hvordan vil den grønne omstilling påvirke dit fag positivt?
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Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 932 respondenter, der svarede 'Positivt' på spørgsmålet
'Vil den grønne omstilling påvirke dit fag positivt eller negativt?'
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styrkede finansieringsmuligheder. Og det kan
kræve adressering af social og økonomisk
ulighed. Den relative omkostning af fx et oliefyr er nemlig højere for lavtlønnede end for
højtlønnede.

Det er konkurrence
evnen og risikoen
for at miste job,
jobfunktioner eller
efterspørgslen
på kompetencer,
der bekymrer

Social retfærdighed og kollektive løsninger
De nye opgaver i hverdagen og bekymringen
for, at omstillingen kan indebære tab af job,
jobfunktioner eller efterspørgsel på kompetencer, rejser spørgsmål om social retfærdighed.
Figur 5 viser, at lønmodtagerne – på tværs af
indkomster – finder det vigtigt, at den grønne
omstilling bliver socialt retfærdig. Det flugter
med resultatet i figur 2, som viser, at mange
mener, at opgaven skal løses kollektivt.
Holdningen er særligt udbredt blandt lav- og
mellemindkomstgrupperne, men også i højindkomstgrupperne finder et klart flertal, at social
retfærdighed er vigtig.

Figur 5: Vigtigheden af en socialt retfærdig omstillng

I hvilken grad er det vigtigt for dig, at den grønne
omstilling bliver socialt retfærdig?
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Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2.579 respondenter.
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Ønsker ikke at svare/ved ikke

10. decil

Lønmodtagerne – på tværs af
indkomster – finder det vigtigt, at
den grønne omstilling bliver
socialt retfærdig
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Lønmodtagernes
strategi for grøn
omstilling

Lønmodtagerne bakker op om 2030-målet og
den ambitiøse tilgang til klimaudfordringen.
2030- og 2050-målene sætter retning for de
næste årtiers klimapolitik i Danmark og dermed for en stor del af vores samfundsudvikling. De langsigtede mål giver sikkerhed til
lønmodtagere, erhverv og investorer: Vi ved,
hvor vi skal hen.
De præcise veje til 2030- og 2050-målene
kender vi imidlertid ikke. Nogle har peget på klimaafgifter som en vigtig del af vejen. Andre har
peget på andre tiltag. Senest har regeringens
13 klimapartnerskaber fremlagt 365 anbefalinger. For at navigere i de mange tiltag og finde
den rette vej er der brug for en strategi.
Lønmodtagernes strategi for grøn omstilling
For lønmodtagerne er det afgørende, at vejen
mod 2030- og 2050-målene bliver tilrettelagt
ud fra de fire pejlemærker, der er beskrevet i
boks 2. Pejlemærkerne er rygraden i lønmodtagernes strategi for grøn omstilling. De er udtryk for en afbalanceret tilgang, et internationalt udsyn og et princip om, at omstillingen
ikke blot skal være grøn, men også retfærdig.
Afbalanceret tilgang
Klimaudfordringen er den måske største og
mest langsigtede udfordring, vi står overfor.
Men det er ikke den eneste udfordring. Det ser
vi i disse måneder med corona-krisen. Vi har
tidligere set det med finanskrisen. Og undertiden er der bekymring for andre kriser.
Samtidig ved vi, at mange virksomheder og almindelige danskere kæmper med udfordringer
i det daglige, fx stress, usikkerhed og stram
økonomi.
Nogle har talt om andre hensyn end klima som
’benspænd’ for omstillingen. Den logik deler vi
ikke. Der findes andre reelle og vigtige udfordringer end klimaudfordringen, og de skal ikke
underkendes. Og hvis den grønne omstilling
frem mod 2030 og 2050 skal lykkes, er der
brug for, at samfundet samtidigt er robust

5

over for andre udfordringer. Ellers vælter læsset, når kriser rammer. De bedste og mest stabile løsninger vil være dem, der på én gang
gavner både klimaet og andre hensyn.
Internationalt udsyn
Klimatiltag i Danmark kan nedbringe udledninger i udlandet – både gennem mindsket import
af klimabelastende varer som fx soja og gennem eksport af klimavenlige varer og teknologi.
Ved at udvikle løsninger, der også kan bruges i
andre lande, kan vi sætte et aftryk, der er
langt større, end Danmarks størrelse og udledningerne inden for vores grænser tilsiger5.
Det har vi allerede vist med udvikling og eksport af fx vindmøller. Nye løsninger og eksport
kan samtidigt gavne økonomi og beskæftigelse i Danmark. Det er der brug for, ikke
mindst i lyset af corona-krisen.
Derudover har vi i Danmark – som et velhavende land med relativt høje udledninger per
indbygger – et ansvar for at være med til at
løse den globale udfordring til særlig gavn for
de lande, der er mindre udviklede, har få historiske udledninger og ofte er mere sårbare over
for klimaforandringerne.
Det er imidlertid afgørende, at vi i Danmark
ikke strammer skruen så hårdt, at produktion
og udledning flytter til andre lande med lempeligere regler, så der opstår såkaldt ’CO2lækage’. Isoleret set kunne lukninger på dansk
jord ganske vist gavne opfyldelsen af
Danmarks 2030-mål, hvor det i henhold til
FN-regler kun er udledninger på dansk territorium, der medregnes. Men det vil svække den
globale klimaindsats. Og det vil svække dansk
økonomi og beskæftigelse.
Mange virksomheder, bl.a. inden for industri,
transport og landbrug, er konkurrenceudsatte.
For dem skal der findes praktiske løsninger,
der også værner om konkurrenceevnen.

	Udledningerne på dansk jord udgør ca. 0,1 pct. af verdens samlede udledninger (Klima- Energi- og Forsyningsministeriet,
’Klimapolitisk Redegørelse: Klima-, energi- og forsyningsministerens redegørelse til Folketinget om klimapolitikken’, 2019).
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Når man tager stilling til klimatiltag, bør internationale effekter således være en del af ligningen. Det har fagbevægelsen allerede foreslået i forbindelse med høring af klimaloven.
En retfærdig grøn omstilling
Den ambitiøse klimaindsats i Danmark skal gå
hånd i hånd med social retfærdighed. Den
holdning deler FH med mere end tre ud af fire
lønmodtagere, jf. figur 5. Konkret betyder social retfærdighed i den grønne omstilling bl.a.:
•	Der skal være et solidt sikkerhedsnet og
gode muligheder for sporskifte – især for
dem, hvis job og jobfunktioner er allermest
udsatte.
•	Klimakrisen og den grønne omstilling må
ikke øge uligheden i Danmark.
Lønmodtagerne må ikke ende med at bære
en uforholdsmæssig stor del af regningen.
Tværtimod skal omstillingen kombineres
med en fremgang i levestandarden.
Hvis ikke den grønne omstilling opleves som
socialt retfærdig, risikerer det at undergrave
befolkningens langsigtede opbakning til
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klimaindsatserne. Det kan føre til, at der fra
politisk side bliver sået tvivl om ambitioner og
retning, og at der dermed skabes en usikkerhed hos både lønmodtagere, erhverv og investorer, som gør vejen til målet længere, mere
besværlig og mere omkostningstung.
En helhedsplan
På ryggen af lønmodtagernes strategi for grøn
omstilling, der er opsummeret med pejlemærkerne i boks 2, præsenterer de følgende kapitler en helhedsplan for den grønne omstilling.
Vi kalder det en helhedsplan, fordi vi tænker
på tværs af sektorer og udfordringer. I modsætning til hovedparten af regeringens klimapartnerskaber fokuserer planen ikke kun på en
enkelt sektor, men på alle sektorer – inklusiv
den offentlige. Og i modsætning til fx
Klimarådets anbefalinger omfatter planen ikke
kun snævre klimatiltag, men også en række
væsentlige forudsætninger for en succesfuld
og omkostningseffektiv omstilling:
Arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse, uddannelse, opkvalificering og tryghed på arbejdsmarkedet.

Boks 2:

Fagbevægelsens fire pejlemærker for den grønne omstilling
1.	Danmark skal være et foregangsland: Den grønne omstilling af Danmark skal bidrage til opfyldelse af Parisaftalen og sikre opnåelse af målet om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990.
2.

 en grønne omstilling skal skabe flere gode job: Den grønne omstilling skal bruges
D
som en mulighed for at skabe nye, gode job i Danmark. Omstillingen skal fremme
potentialerne i mennesker og teknologi, herunder den cirkulære økonomi.
Omstillingen vil uafvendeligt betyde, at nogle jobfunktioner forsvinder. Det er
imidlertid afgørende, at den grønne omstilling medfører, at nye og bedre job opstår. Det forudsætter, at vi som samfund rettidigt sikrer, at danske lønmodtagere
har de rette kvalifikationer til at leve op til de nye krav. Derfor er et stærkt socialt
sikkerhedsnet og investeringer i uddannelse, opkvalificering, arbejdsmiljø og ny
teknologi afgørende komponenter i en grøn omstilling af Danmark.

3.	Løsningen er kollektive beslutninger og internationalt forpligtende samarbejde:
Fællesskabet skal finansiere de nødvendige investeringer i den grønne omstilling.
Den enkelte kan tage medansvar for at forbedre klimaet, men det kan ikke overlades til individet at løse klimaudfordringen. Det vil medføre en utilstrækkelig indsats
og risikere at vende den tunge ende nedad. Danmark skal være et foregangsland
på en måde, der inspirerer andre til, at den grønne omstilling kan kombineres med
fremgang i levestandard for lønmodtagerne. Indfrielsen af Danmarks ambitiøse
mål må aldrig være at regulere danske virksomheder så hårdt, at produktion og
udledning flytter til andre lande med lempeligere regler. Det vil skade klimaet globalt. En løsning på klimaudfordringen kræver et internationalt forpligtende samarbejde.
4.	Klimakrisen og den grønne omstilling må ikke øge uligheden i Danmark: Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling vil medføre store omkostninger. Alternativet
– ikke at handle – vil dog medføre langt større omkostninger for os alle.
Fagbevægelsen vil arbejde for, at omstillingen bliver socialt retfærdig.

Sammen skaber vi grøn omstilling
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FH’s klimaforslag
opfylder 2030-målet og
skaber flere gode job

01

Større roller og tiltag for
den offentlige sektor

02

Strategiske satsninger på Power-to-X,
cirkulær økonomi og bioøkonomi,
CO2-fangst og forskning

03

Sektorkobling understøttet af store
investeringer inden for energi

04

Endnu mere klimavenligt anlæg,
byggeri og bygninger

05

Mere cirkulær økonomi, bedre
håndtering og udnyttelse af affald

06

Klimavenlig udvikling af fødevarer,
forbrug, landbrug og skov

07

Transport: Omlægning af bilbeskatning
og omstilling af tung transport

08

Grøn omstilling af erhverv
og industri

09

Internationale tiltag for klima,
konkurrenceevnen og eksport

10

Klimaafgifter og anden finansiering
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Tilsammen vil tiltagene
kunne levere de ca.

19 mio.
ton CO2e-reduktioner, der
bringer os i mål med
70 pct.-målsætningen
i 2030

FH’s helhedsplan indeholder i alt 113 forslag.
Den første del af planen foreslår 89 konkrete
klimatiltag indenfor 10 områder – fra grønne
og socialt bæredygtige indkøb i den offentlige
sektor til flere havvindmølleparker og klimaafgifter 6. Tilsammen vil tiltagene kunne levere
de ca. 19 mio. ton CO2e-reduktioner, der bringer os i mål med 70 pct.-målsætningen i 2030.
Vi vurderer, at den samlede grønne omstilling
vil skabe mindst 200.000 flere årsværk i
Danmark.
Danmark i 2030
Føres planen ud i virkeligheden, vil Danmark i
2030 have opfyldt sit ambitiøse klimamål og
være et internationalt foregangsland – ikke
bare målt på drivhusgasudledninger, men
også inden for Power-to-X-teknologier, cirkulær økonomi og bioøkonomi. De nye løsninger,
som fx brint, alternative proteiner og klimavenlige materialer, vil bidrage til at reducere
udledninger i andre lande, og eksporten af
dem vil gavne vækst og beskæftigelse i
Danmark. Takket være en blanding af tilskud
og klimaafgifter tilpasset de enkelte sektorer
vil vores erhverv og landbrug være udviklet,
ikke afviklet.
Danmark vil samtidig have vist, hvordan omstilling går hånd i hånd med lighed og social
retfærdighed. Folk får endnu bedre

uddannelse og har derfor bedre mulighed for
at bidrage aktivt til omstillingen – bl.a. gennem styrket medarbejderinddragelse. Flere
arbejder i grønne job, og for de mennesker, der
kommer i klemme, fordi deres hidtidige job
forsvinder, er der større tryghed og bedre muligheder for opkvalificering end i dag. Folk
vælger fortsat selv, hvad de spiser, men deres
valg er mere informeret, og klimaaftrykket fra
fødevareproduktionen er nedbragt væsentligt.
Nogle kører stadig i benzin- og dieselbiler,
men der vil være 700.000 elbiler på de danske
veje, foruden hybridbiler.
Staten har drevet de teknologiske satsninger
ved at formulere ’missioner’, der satte retning
for indsatser og samarbejde, og ved at stille risikovillig kapital til rådighed. Langt hovedparten af investeringerne er finansieret af private
aktører, der har set de grønne potentialer og
gode muligheder for afkast.
Prisen, danskerne betaler, vil bl.a. være klimaafgifter på fx flyrejser, ændringer i bilbeskatningen, tvungen udskiftning af olie- og gasfyr
samt evt. gener i forbindelse med sortering af
affald og udbygning af vindmøller, biogasanlæg og infrastruktur. For de fleste opvejes prisen dog af energibesparelser, mere natur og
smartere byer, bedre job- og uddannelsesmuligheder, større tryghed på arbejdsmarkedet
og ejerskab over den grønne omstilling. Derfor
vil der fortsat være bred opbakning til omstillingen og det næste mål om klimaneutralitet i
2050.
Klimaeffekt: Planen opfylder 2030-målet
Ea Energianalyse har vurderet FH’s sammensætning af klimatiltag og klimaeffekten af centrale forslag (andre forslag betragtes som faciliterende, men uden egen klimaffekt).
Vurderingen har haft til hensigt at sikre, at tiltagene ikke overlapper eller udelukker hinanden, samt at klimaeffekten af tiltagene er retvisende. For nogle tiltag, der vedrører
forbrugsændringer, hvor en del af den beregnede klimaeffekt kunne være uden for

For nærmere detaljer om forslagene, se https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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Danmark, har Ea anslået den nationale effekt
til 50 pct. For nogle af de tiltag, der kræver en
markant forskningsindsats, fx ny fodertilsætning i landbruget, kan der være betydelig usikkerhed. Baseret på Eas vurdering af tiltagene,
og med ovennævnte forbehold i mente, er det
Eas vurdering, at den forventede klimaeffekt,
når alle tiltag gennemføres, er en reduktion på
ca. 19 mio. ton CO2e, ud over de reduktioner
der ligger i Energistyrelsens
Basisfremskrivning 2019. Hermed nås en reduktion på 70 pct. i forhold til 1990.
Tabel 1 viser reduktionernes fordeling på de
sektorer, der beskrives i de følgende kapitler,
mens figur 6 viser fordelingen på konkrete tiltag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at
mange af tiltagene går på tværs af sektorer og
er afhængige af de øvrige indsatser.

Der er mange
koblinger og
værdikæder på
tværs af sektorer,
og derfor er det
ofte meningsløst at
tilskrive opnåede
reduktioner én, og
kun én, sektor

Tabel 1: Klimaeffekter, beskæftigelseseffekter og finansieringsbehov

Klimaeffekt

Beskæftigelseseffekt

Finansieringsbehov

(mio. ton CO2e i 2030)

(årsværk 2020-2030)

(mia. kr.)

1.

Offentlige roller og tiltag

Understøtter
omstilling

-

-

2.

Strategiske satsninger

Understøtter
omstilling

1.100

2,4

3.

Sektorkobling, energi og
forsyning

10,2

148.400-207.500

248,2 - 351,7

4.

Anlæg, byggeri, bygninger

0,6

17.700

18,6

5.

Cirkulær økonomi og affald

0,7

-

1,4

6.

Fødevareforbrug,
fødevarer og landbrug

5,4

12.100

16,9-22,1

7.

Transport

1,7

-

41,0

8.

Industri og erhverv

0,4

-

0,1

9.

Internationale tiltag

Understøtter
omstilling

-

0,2

Understøtter
omstilling

-

-

19,0

179.200-238.400

329,0-437,7

10. Klimaafgifter og anden
finansiering
Sum

Kilde: AE, Ea Energianalyse, diverse klimapartnerskaber og FH’s egne beregninger
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Figur 6: Klimaeffekt fordelt på udvalgte tiltag (mio. ton CO2e)

Øvrige tiltag: 0,7
Kostråd: 0,2

El, biogas og energieffektivisering
i industri, landbrug m.v: 2,5

Klimavenlige byggepladser: 0,4
Større efterspørgsel på grønne produkter: 0,4
Reform af affaldssystemet: 0,7
Udfasning af kul samt naturgas
og olie ud af fjernvarme: 0,9
Metanreduktion
fra kvæg: 0,9

CO2-fangst: 2,5

Gylle- og
gødningshåndtering: 1,0
Udskiftning af
olie- og gasfyr: 1,1

Biogas: 1,2

Lavbundsjorder: 1,4

Power-to-X: 1,9

Skovrejsning og skovproduktion: 1,7

Bilbeskatning: 1,7

Kilde: Ea Energianalyse, diverse klimapartnerskaber og FH’s egne beregninger.
For nærmere detaljer om tiltagene, se efterfølgende kapitler samt www.fho.dk/tekniskbaggrundsnotat

Sektorer, indbyrdes afhængigheder og kollektive løsninger
Som vist i tabel 1 og figur 6 drives hovedparten af reduktionerne af energisektoren, som
forventeligt vil have reduceret sine udledninger med næsten 100 pct. i 2030. Men et forsimplet fokus på forskellige sektorer og tiltags
relative bidrag er unyttigt. Der er mange koblinger og værdikæder på tværs af sektorer, og
derfor er det ofte meningsløst at tilskrive opnåede reduktioner én, og kun én, sektor. Fx bidrager landbrugssektoren til produktion af
biogas, der fortrænger fossile brændsler i
transport og industri, mens krav om grønne og
socialt bæredygtige indkøb i den offentlige
sektor driver implementering og udvikling af
løsninger inden for anlæg, byggeri og
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bygninger, transport og erhverv. Ofte forudsætter en løsning i én sektor tiltag i en anden
sektor.
Tabel 1 og figur 6 afspejler således ikke de
tværgående værdikæder og forudsætninger
og dermed heller ikke sektorernes virkelige bidrag. Fx kunne reduktioner som følge af udbredelse af varmepumper, som i tabellen tilskrives energisektoren, også tilskrives erhverv,
industri og landbrug.
Et mere retvisende billede af de enkelte tiltag
og sektorers bidrag får man af figur 7, der viser, hvordan en række tiltag går på tværs af
seks sektorer og det offentlige. Det ses i figurens midte, at nogle indsatser spiller en central

Figur 7: Illustration af sektorkoblinger og -afhængigheder

Transport

Fødevarer,
landbrug,
forbrug

Eco-driving

Erhverv

Kollektiv
traﬁk
Kostråd
Metanduktion
Lavbund

Bilbeskatning
Ladestandere
Jernbane

Varmepumper
CO2-fangst
Standardiserede
værktøjer

Energi

Udskiftning af
olie- og gasfyr

Klimavenlige
brændsler

Klimaregnskaber
Stalde

Sol- og vindenergi
Infrastruktur
Alternative proteiner
Offentlige indkøb
Udvikling af materialer
Power to X
Biogas
Skov og træ
Byggepladser

Energirenovering

Reform af affaldssystem

LCA

Klimavenlig asfalt

Anlæg,
byggeri

Roller for den
offentlige
sektor

Cirkulær
økonomi
og affald

Kilde: FH. Figuren er illustrativ. For nærmere detaljer om tiltagene, se efterfølgende kapitler samt
www.fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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rolle for omstillingen i den forstand, at de går
på tværs af alle områder. Det drejer sig fx om
udbygning af sol- og vindenergi, Power-to-X
og offentlige indkøb. Bidragene fra disse tiltag
kan ikke meningsfuldt tilskrives én sektor.
Løsningerne er kollektive.
Det ses også, at den offentlige sektor – et andet udtryk for kollektive løsninger – har roller at
spille i næsten alle de udvalgte tiltag. Rollen er
enten at være retningssætter, koordinator eller
regulator/investor. Samtidig ejer staten ofte
kritisk infrastruktur. Disse strategiske roller for
stat, regioner og kommuner blev i nogen grad
overset i nedsættelsen af regeringens klimapartnerskaber, der ikke omfattede et partnerskab for den offentlige sektor. Men statens roller i at drive udvikling og omstilling anerkendes
i stigende grad7. Og i forbindelse med corona-krisen er statens evne og kapacitet til at
forme samfundet blevet tydelig – måske mere i
Danmark end i noget andet land.
Usikkerheder og løbende opfølgning
De forventede reduktioner og opfyldelsen af
2030-målet er behæftet med usikkerhed. For
det første er de præcise klimaeffekter af forsknings- og udviklingsprojekter usikre, jf. ovenfor.
For det andet vil Danmarks udledninger – og
dermed reduktionsbehovet – afhænge af samfundsudviklingen, der næppe vil blive, præcis
som basisfremskrivningen i dag forudsiger.
Endelig kan der vise sig nye omkostningseffektive og socialt retfærdige løsninger.
Af de grunde bør der løbende følges op på
indsatsen og målopfyldelsen over perioden
frem til 2030. Planen skal således ikke opfattes som et endegyldigt svar for hele perioden.
Såfremt der viser sig behov for yderligere indsatser, fx hvis forskning i fodertilsætning ikke
indfrier de forventninger, som Klimapartner
skabet for Fødevare- og Landbrugssektoren

Figur 8: Geografisk fordeling af grønne job 2018

Region Nordjylland
8.404 job

Region Midtjylland
25.078 job

Region Syddanmark
17.966 job

Region Hovedstaden
17.282 job

Region Sjælland
6.158 job

Kilde: Erhvervsstyrelsens statistikbank, tabel ERSTS501
Anm.: Figuren viser antal årsværk inden for grønne varer
og tjenester. Tal er for 2018.

har, kan det være oplagt at udtage flere lavbundsjorder, end der i første omgang lægges
op til her.
Beskæftigelse: Mindst 200.000 årsværk
Den grønne omstilling i Danmark vil have væsentlige, positive beskæftigelseseffekter.
Alene for de tiltag, hvor Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd har beregnet effekter for FH, vil
der blive skabt mindst 200.000 flere årsværk
over perioden 2020-2030, end der ellers ville
have været. Det svarer til mere end beskæftigelseseffekten af fire Femern-forbindelser,
ifølge tidligere beregninger fra Copenhagen
Economics8. En ambitiøs 10 GW energi-ø med
tilhørende investeringer vil kunne skabe yderligere ca. 150.000 årsværk.

	Se fx Mazzucato, Mariana (2013), ‘The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths’, Anthem Press:
London, UK
	Copenhagen Economics (2013), ’Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet’, Notat udarbejdet for Femern A/S juni
2013.
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Mange af årsværkene vil blive skabt i områder
med landdistrikter. Det gælder fx årsværk forbundet med udbygning af biogas, vindenergi
og infrastruktur. Allerede i dag huser
Midtjylland og Syddanmark hovedparten af de
såkaldt ’grønne’ job i Danmark som vist i figur
8. Samtidig skaber tiltagene dog også nye
årsværk i større byer, fx i forbindelse med
energirenoveringer. Dermed er der geografisk
balance i planens effekter.
Beskæftigelseseffekterne er et konservativt
skøn. De omfatter kun de midlertidige job, der
skabes ved etableringen af tiltagene – fx etablering af en havvindmøllepark – ikke de permanente job, der for nogle forslag vil ligge i
varig drift og vedligehold.
Det skal desuden bemærkes, at beskæftigelseseffekterne ikke afspejler den samlede
mængde af ’grønne årsværk’, der skabes.
Således viser den samlede beskæftigelseseffekt ikke, at der kan ske en nedgang i øvrige
årsværk som følge af et skifte i investeringer
fra traditionelle til grønne. Dette illustreres i figur 9, hvor ændringen i det samlede antal årsværk, som beskæftigelseseffekten viser, er
mindre end ændringen i antallet af grønne
årsværk. Samtidig skal det påpeges, at ikke
alle de opgjorte årsværk vil være grønne i den

Der vil blive skabt
mindst 200.000
flere årsværk over
perioden 2020-2030.
Det svarer til mere
end beskæftigelses
effekten af fire
Femern-forbindelser
forstand, at de i sig selv opfylder et miljøformål. Fx skabes nogle af dem inden for handel
og transport, der traditionelt ikke betegnes
som grønne. Alle de skabte årsværk er dog
med til at understøtte den grønne omstilling.
Figur 9 anskueliggør, at omstillingen kan betyde, at nogle jobfunktioner forsvinder. Det er
bl.a. på den baggrund, at ét af planens forslag

Figur 9: Illustration af beskæftigelseseffekter

Årsværk
Opgjort effekt

Nettoændring i øvrige årsværk

Nettoændring i grønne årsværk

Investeringer i grøn omstilling
2020
Øvrige job

Grønne job

2030
Alle job

Anm.: Figuren er illustrativ.
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er, at lovforslag og anlægsinvesteringer på klimaområdet bør konsekvensberegnes for beskæftigelseseffekter med henblik på aktiv
iværksættelse af løsninger, hvor der er behov,
og at kommunale og regionale klimaplaner
specifikt skal adressere ’retfærdig omstilling’,
herunder løsninger for virksomheder og borgere.
Samlet må det forventes, at de 200.000 årsværk er et underkantskøn, og at omstillingen
vil skabe endnu flere årsværk frem mod 2030
og derefter. Det skal dog understreges, at beregningerne er behæftet med betydelig usikkerhed.

9

Arbejdsmiljø, uddannelse, opkvalificering og
tryghed på arbejdsmarkedet
Den grønne omstilling skal ikke blot skabe
flere job. Den skal flere gode job. Samtidig skal
vi sørge for, at de, der skal udfylde de nye job,
har de rette kompetencer, og at der er nye muligheder og støtte til dem, hvis jobfunktioner
forsvinder. Arbejdsmiljø, uddannelse, opkvalificering og tryghed er nødvendige betingelser
i omstillingen.
Den sidste del af rapporten præsenterer i alt
24 forslag på disse områder.

 e i tabel 1 angivne finansieringsbehov for energi- og forsyningssektoren og dermed summen på 329-437,7 mia. kr. er
D
baseret på det pågældende klimapartnerskabs angivelse af behov for merinvesteringer og ekstrainvesteringer (KPenergi,
2020). Det er her vigtigt at være opmærksom på to forhold (EA, 2020). For det første indeholder merinvesteringsbehovet
en række allerede aftalte tiltag, som indgår i Basisfremskrivningen 2019, herunder etablering af tre havvindmølleparker,
udbygning af biogas og infrastruktur. Disse tiltag er inkluderet her, fordi de indebærer et reelt investeringsbehov og en
reel beskæftigelseseffekt frem mod 2030. For det andet afviger klimapartnerskabets tiltag fra FH’s på en række punkter,
herunder viser klimapartnerskabet et større elbehov, bl.a. på grund af flere lavemissionskøretøjer. Til gengæld omfatter FH’s
tiltag en række yderligere tiltag, som fx mere CO2-fangst. EA vurderer, på basis af input fra klimapartnerskaberne og FH, det
samlede nødvendige merinvesteringsbehov til at dække Danmarks eget behov til ca. 230 mia. kr., eksklusiv finansiering af de i
Energiaftalen aftalte tiltag og de umiddelbare omkostninger, som indgår i de 329-437,7 mia. kr. i tabel 1, jf. ovenfor.
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Finansieringsbehov
For de tiltag, hvor finansieringsbehovet har
kunnet vurderes, skønnes det samlede behov
for perioden frem til 2030 at være i størrelsesordenen 230-450 mia. kr. Det i tabel 1 angivne spænd på 329-437,7 mia. kr. inkluderer
finansiering af en række allerede aftalte tiltag
fra Energiaftale 2018 og afspejler en udbygning af elproduktion, som er større end
Danmarks eget behov, og som dermed tillader
eksport af grøn energi9. Finansieringsbehovet
inkluderer ikke omkostninger til videreførelse
af tiltag efter 2030 mm.
Skønnet er – som enhver vurdering, der kigger
10 år frem – behæftet med betydelig usikkerhed. Prisen for omstillingen vil i sidste ende
afhænge af bl.a. de politisk valgte initiativer,
teknologiudvikling, adfærd og tiltag i andre
lande.
230-450 mia. kr. kan lyde voldsomt. Mange af
investeringerne vil imidlertid give økonomisk
afkast, og hovedparten forventes således finansieret af private investorer. Det gælder fx
udbygning af vindenergi, infrastruktur og investeringer i udvikling af Power-to-X og bioraffinering.

1.	FH’s samlede forslag adresserer alle store
sektorer på én gang – ikke kun fx landbrug,
energi eller transport – og tilskriver staten en
strategisk og aktiv rolle i omstillingen.
2.	FH’s forslag adresserer ikke blot teknik, men
en række bredere, nødvendige betingelser
for at opfylde 2030- og 2050-målene:
Uddannelse, arbejdsmiljø, lighed og tryghed
på arbejdsmarkedet. 24 forslag på disse
områder præsenteres i denne rapports sidste del.
3.	FH’s forslag prioriterer udvikling frem for
afvikling. Fx skal der investeres i Powerto-X, CO2-fangst, alternative proteiner, klimaregnskaber og fodertilsætning frem for
aktivt at reducere husdyrproduktion eller
forbyde salg af benzinbiler med lækage,
mindre mobilitet og social skævvridning til
følge. Af de samlede reduktioner på ca. 19
mio. ton CO2e leverer de ovennævnte løsninger 5,4 mio. ton, svarende til mere end
25 pct.

Det offentlige forventes at skulle tilvejebringe
finansiering svarende til maksimalt 75 mia. kr.,
afhængigt af private investorers medfinansiering, midler fra Danmarks Grønne
Fremtidsfond og EU-midler. FH’s konkrete forslag til finansiering fremgår nedenfor.

4.	FH’s forslag har større internationalt perspektiv end fx Klimarådets, som har haft til
opgave at fokusere snævert på Danmarks
nationale mål. Løsninger som Power-to-X,
alternative proteiner og klimavenlige materialer vil kunne udbredes i udlandet og få
global effekt. Derudover begrænser FH’s
forslag lækage ved at yde tilskud til erhverv
og landbrug og kombinere klimaafgifter i
Danmark med en klimatold i EU.

Foruden at give økonomisk afkast, vil mange
af investeringerne medføre samfundsøkonomiske gevinster. Fx kan energirenovering bidrage til bedre indeklima i skoler, mens skovrejsning kan bidrage til biodiversitet og bedre
vandmiljø. Sådanne positive effekter er ikke
medregnet i finansieringsbehovet, men er med
til at gøre tiltagene til gode investeringer.

5.	FH’s forslag om klimaafgifter, fødevarer og
bilbeskatning er balancerede, fornuftige og
praktiske. Løsningerne gavner klimaet uden
at skabe social skævvridning, lækage eller
uforholdsmæssigt store huller i statskassen.
For klimaafgifter, der har været diskuteret
længe, foreslår FH en konkret vej frem og
frister for indførelse.

FH’s plan adskiller sig fra andre udspil
FH’s helhedsplan adskiller sig fra udspil og anbefalinger, som andre har fremlagt. Fem kendetegn kan fremhæves:
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01
Større roller
og tiltag for den
offentlige sektor
Den offentlige sektor spiller en afgørende rolle
i den grønne omstilling, selvom den ikke i sig
selv udleder meget drivhusgas eller har haft et
særskilt klimapartnerskab nedsat. 2030-målet
kan kun opfyldes, hvis der arbejdes på tværs
af den offentlige og private sektor. Og ligesom
vi skal udnytte de styrkepositioner, vi har i
dansk erhvervsliv, skal vi også udnytte de potentialer, der ligger i vores stat, regioner og
kommuner.
Strategiske og aktive roller
Overordnet kan det være nyttigt at skelne
mellem tre roller for den offentlige sektor (se
også Mazzucato, 2013):
1.	Stat, regioner og kommuner kan sætte strategisk retning, fx ved at sætte mål for 2030
eller 2050, sådan som bl.a. regeringen og
flere kommuner allerede har gjort, eller med
visioner for bestemte sektorer.
2.	Stat, regioner og kommuner kan sikre koordinering blandt aktører, fx ved at etablere
partnerskaber, som det allerede er sket på
klimaområdet i Danmark.
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3.	Stat, regioner og kommuner kan skabe og
udvikle nye markeder. For det første ved at
indføre regulering, som skaber efterspørgsel og dermed større markedstræk. For det
andet gennem udbud, investeringer og tilskud.
Derudover kan staten have en funktion i forbindelse med ejerskab af kritisk infrastruktur.
Det gælder fx i forhold til el-, fjernvarme-, og
gasinfrastruktur og også i forhold til håndtering af data.
Alle disse roller bringes i spil i FH’s forslag. For
det første foreslår FH strategiske satsninger
på Power-to-X, cirkulær økonomi og CO2fangst. For det andet lægges der op til, at staten koordinerer aktører og indsamler data til
understøttelse af fx energieffektivisering og
intelligent forbrug. For det tredje lægges der
op til, at stat og kommuner indfører regulering
og underlægges krav, der skaber markedstræk, og at de medfinansierer ovennævnte satsninger og udvikling af standardiserede værktøjer, klimaregnskaber mm.

FH foreslår

Boks 3:

1.	
Grønne og socialt bæredygtige
offentlige indkøb
2.

Klimavenlig offentlig forplejning

3.	
Udarbejdelse af en national smartcity-strategi
4.

 ommuner og regioner skal udvikle
K
klimastrategier

5.	
Lovforslag og anlægsinvesteringer bør
konsekvensberegnes for klimaeffekter
6.	
Lovforslag og anlægsinvesteringer på
klimaområdet bør konsekvensberegnes
for beskæftigelses- og fordelingseffekter
7.	
Klimarådets ekpertise og arbejde skal
udvides
8.	
Staten skal understøtte og være garant
for ansvarlig anvendelse af data og
kunstig intelligens

Læs mere her: https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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Grønne indkøb, udbud og forplejning
Foruden de ovennævnte forslag, som præsenteres i de følgende kapitler, foreslår FH en
række tiltag, som er opsummeret i boks 3.
Fælles for hovedparten af tiltagene er, at de
ikke blot reducerer udledninger fra en bestemt
kilde, men grundlæggende ændrer måden at
gøre ting på i flere sektorer. Dermed driver de
en egentlig omstilling.
Blandt de væsentligste forslag i den sammenhæng er grønne og socialt bæredygtige indkøb (se også figur 7). Den offentlige sektor køber ind for over 300 mia. kr. om året, og
tiltaget kan derfor gøre en stor forskel ved at
skabe efterspørgsel og markedstræk for
grønne løsninger på tværs af sektorer. Konkret
bør der indføres et ’følg/køb grønt eller forklar’-princip i udbudsloven, og de grønne indkøb bør understøttes af en central indkøbsenhed – fx Statens og Kommunernes
Indkøbsservice – og udvikling af en række
værktøjer som beskrevet i øvrige kapitler, fx
livscyklusanalyser i byggeri. Princippet skal
indfases over en årrække, så private leverandører kan følge med og for at undgå, at den
offentlige sektor kommer til at betale en overpris. Endelig skal der stilles krav om arbejdsog uddannelsesklausuler i udbudsloven, så
indkøbene og udbuddene bliver socialt bæredygtige.
Staten kan også præge udviklingen gennem
de offentlige køkkener, der hver dag serverer
800.000 måltider. Her er kompetenceudvikling, netværksdannelse og erfaringsudveksling afgørende for, at der kan træffes sunde,
klima- og bæredygtige valg. Det skal der afsættes 30 mio. kr. til i perioden 2020-2030.
Strategier og lovgivningsarbejde
Nye strategier og tilgange til lovgivningsarbejde skal understøtte omstillingen. Der bør
udarbejdes en national smart-city-strategi,
som bl.a. vha. data skal optimere energi- og
ressourceforbrug i byerne og udbrede intelligente trafikstyringssystemer. Strategien bør
inddrage erfaringer fra fx Realdania,
BLOXHUB, C40, forsyningsselskaber, netselskaber og andre, der arbejder intenst med
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Den offentlige
sektor køber ind for over

300 mia.
kr. om året

energioptimering, fleksibelt energiforbrug og
avanceret datahåndtering.
Samtidig skal alle kommuner have en klimastrategi, der på lokalt niveau kan sætte retning
og være med til at skabe og udvikle markeder
for klimavenlige produkter og tjenester.
Strategien skal indeholde klare krav om reduktioner i klimabelastning og retningslinjer inden
for områder som fx indkøb, udlicitering,
bygge- og anlægsopgaver, transport og forsyningsvirksomhed, fx energi, vand og affald.
Samtidig skal planerne specifikt adressere retfærdighed i omstillingen, herunder løsninger
for virksomheder og borgere for hvem omstillingen udgør en udfordring, fx fordi virksomheden har et højt klimaaftryk, eller efterspørgslen på dens produkter kan forventes at
falde i fremtiden. Adresseringen af retfærdig
omstilling skal samtænkes med kommende
retningslinjer fra EU-kommissionen, der bl.a.
har foreslået, at territoriale planer for retfærdig omstilling skal være en betingelse for at få
fuld adgang til EU’s kommende ’Just Transition
Fund’.
Klimastrategierne skal som hovedregel forankres og udvikles lokalt og regionalt, idet
kommuner og regioner er forskellige og har
forskellige muligheder for klimaløsninger. Det
skal ske med inddragelse af borgere, virksomheder og medarbejdere. Der vil dog være behov for koordinering kommunerne imellem,
bl.a. for at sikre samtænkning af infrastruktur
og standarder.
Endvidere bør lovforslag og anlægsinvesteringer konsekvensberegnes for klimaeffekter, og

på klimaområdet bør de også konsekvensberegnes for beskæftigelses- og fordelingseffekter. Det vil være konsistent med klimalovens formulering om at sikre social balance og
sammenhængskraft. Samtidig vil det anskueliggøre, hvor der er behov for at løse udfordringer for virksomheder, lønmodtagere og lokalsamfund. Det kan bidrage til lokal
forankring og opbakning til den grønne omstilling frem mod 2030 og 2050.
I samme ånd bør Klimarådets ekspertise udvides. Den grønne omstilling omfatter mere end
drivhusgasser og teknik; den indebærer en
omstilling af samfundet i bred forstand, idet
den påvirker stort set alle aktiviteter i stort set
alle sektorer. Klimarådet bør derfor tilføjes
yderligere ekspertise, især inden for bl.a. beskæftigelse, uddannelse, industri og retfærdig
omstilling.
Endelig skal staten på tværs af tiltag understøtte og være garant for ansvarlig anvendelse
af data og kunstig intelligens. Mange løsninger
frem mod 2030 og 2050 hviler på indsamling
og anvendelse af data om forbrug, adfærd mv.
Staten bør påtage sig en koordinerende rolle

og sikre, at det ikke medfører en uforholdsmæssigt stor regning eller indgriben i danskernes hverdag, og at behandlingen og delingen af disse følsomme data om borgerne lever
op til principper om retten til privatliv og muligheden for fravalg. Der kan afsættes i alt fx
100 mio. kr. over perioden 2020-2030 til udvikling, implementering og drift af konkrete
løsninger.

Den grønne
omstilling omfatter
mere end drivhus
gasser og teknik; den
indebærer en omstil
ling af samfundet i
bred forstand
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02
Strategiske satsninger
på Power-to-X,
cirkulær økonomi
og bioøkonomi, CO2fangst og forskning
Det offentlige, navnlig staten, kan sætte retning for samfundsudviklingen ved at identificere en række kerneudfordringer og formulere
’missioner’, der skal løse dem. I 1961 formulerede John F. Kennedy fx Apollo-missionen om,
at USA inden årtiets slutning skulle ’sætte en
mand på månen’ (Mazzucato, 2013).
Tilsvarende har regeringen herhjemme kaldt
selve 2030-målet for netop en månelanding.
Missioner, der skal løse samfundsudfordringer,
vil typisk kræve udvikling af ny teknologi og
løsninger. Her er det vigtigt at fokusere på
både udbuds- og efterspørgselssiden, dvs.
både forskning/udvikling og skabelse af et
marked. Den danske stat har tidligere skabt en

stærk og grøn vindmølleindustri på den måde.
Nu skal den gøre det igen på nye områder.
FH foreslår, at der formuleres tre nationale
strategiske ’missioner’, som kan samle forskellige aktører omkring løsning af udfordringer.
Der kan her bygges på erfaringerne med at
samle aktører i regeringens klimapartnerskaber og Grønt Erhvervsforum omkring opfyldelse af selve 2030-målet.
Lagring og brug af grøn strøm: Power-to-X
Klimahandlingsplanen skal indeholde en strategisk mission om udvikling og opskalering af
Power-to-X10, fx med følgende ordlyd:
’Danmark skal i 2030 kunne konvertere, lagre

	Power-to-X dækker over forskellige teknologier, der kan omsætte produceret elektricitet til fx brint eller ammoniak og gøre
det muligt at anvende elektriciteten i andre sektorer (fx tung industri, lastbiltransport og fly) eller over tid (lagring).

10
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FH foreslår

Boks 4:

9.	
National strategi for Power-to-X:
’Grøn elektricitet skal kunne bruges på
tværs af sektorer og tid inden 2030’
10.

National strategi for CO2-fangst: ’CO2fangst skal være et omkostningseffektivt
virkemiddel i Danmark inden 2030’

11.	
National strategi for bioøkonomi:
’Biomasse skal kunne omsættes til
højværdiprodukter inden 2030’
12.

 n masterplan for grøn forskning
E
og innovation

Læs mere her: https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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og anvende grøn elektricitet i bl.a. tung transport og industri’.
Med satsningen vil Danmark udnytte, at vi i
Nordsøen og Østersøen har nogle af Europas
bedste vindressourcer, styrkepositioner inden
for vindmølleområdet og biogas samt et
stærkt elnet med gode forbindelser til udlandet11.
Et første skridt vil være at udarbejde en strategi for Power-to-X, evt. baseret på
Energinets handlingsplan, og at understøtte
den med konkrete tiltag, herunder udvikling
og skalering af løsninger samt udbygning af
energiproduktion og infrastruktur. Tiltagene,
der beskrives i næste kapitel, vil indebære et
betydeligt finansieringsbehov. Men de har
samtidig stort potentiale for mobilisering af
private investeringer, eksport, beskæftigelse
samt globale reduktioner frem mod 2030 og
2050.
Omkostningseffektiv CO2-fangst og -lagring
Trods udbredt elektrificering mm. vil der i
2030 stadig være udledninger at håndtere,
bl.a. fra affaldsforbrænding. En del af løsningen bør her være CO2-fangst med henblik på
lagring i undergrund (CCS, ’carbon capture
and storage’) eller efterfølgende anvendelse i
forbindelse med fx Power-to-X og nye materialer (CCU, ’carbon capture and utilization’).
Potentialet for CO2-fangst er stort i forhold til
2030- og 2050-målet. Bl.a. er CCS en af de få
måder, hvorpå CO2-indholdet i atmosfæren
aktivt vil kunne mindskes, hvilket kan vise sig
nødvendigt, hvis ikke de globale udledninger
reduceres hurtigt nok de kommende år.
Samtidig kan Danmark have gode muligheder
for lagring i undergrunden.
CCS/CCU-teknologi er imidlertid ikke tilstrækkelig moden til at indfri dens fulde potentiale,
og der er også stor usikkerhed om

11

omkostninger. På den baggrund bør der formuleres en mission om at gøre CO2-fangst til
et omkostningseffektivt virkemiddel i
Danmark inden 2030. Der skal udarbejdes en
national strategi, og staten bør påtage sig en
koordinerende rolle med særligt fokus på nordisk samarbejde, idet bl.a. Norge er langt
fremme på området.
Fra biomasse og affald til højværdi
Klimahandlingsplanen skal også indeholde en
mission om cirkulær økonomi, herunder særligt bioøkonomi, med en ordlyd som fx
’Danmark skal i 2030 kunne omsætte biomasse og affald til højværdiprodukter’.
Cirkulær økonomi handler om at overgå fra lineær produktion til produktionsformer, hvor
materialer bevares i et kredsløb, og behovet
for nye råmaterialer mindskes. I en dansk kontekst kan bioraffinering, hvor bl.a. græs omsættes til højværdiprodukter som protein,
fremhæves, da det kan mindske landbrugets
udledninger, arealanvendelse og/eller sojaimport, der har højt klimaaftryk i udlandet, samt
gavne vandmiljøet. Cirkulær økonomi og bioøkonomi rummer således potentialer for drivhusgasreduktioner på tværs af sektorer og i
andre lande.
Der skal udarbejdes en strategi understøttet
af konkrete tiltag, herunder en reform af affaldssystemet og midler til bioraffinering og
udvikling af nye materialer. Disse tiltag beskrives i de følgende kapitler.
Masterplan for grøn forskning og innovation
Foruden de tre egentlige missioner skal der
ske en generel strategisk satsning på forskning. Det er vigtigt at sikre en fødekæde af nye
grønne idéer, hvis Danmark skal opfylde
2030- og 2050-målene på en måde, der er så
omkostningseffektiv som muligt, sikrer nye
gode job og er socialt retfærdig. Masterplanen

Energinet vurderer, at Danmark har flere komparative fordele: Konkurrencedygtige elpriser, stort VE-potentiale og et stærkt
elnet med gode forbindelser til udlandet; et effektivt gassystem med adgang til lagre, som også kan lagre brint; en førende
position inden for biogas; et fjernvarmesystem, der kan udnytte værdien af overskudsvarme ved energikonvertering; en
DataHub og fungerende håndtering af data til understøttelse af nye, grønne forretningsmodeller.
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kan bl.a. indeholde følgende målsætninger og
delementer:
• 1
 0 pct. flere forskningsmidler til grønne
formål i 2030.
•	En pulje med erhvervsfremmemidler som
medfinansierer partnerskaber mellem universiteter, virksomheder og grønne klynger
samt belønner hjemtag af EU-midler.
•	200 mio. kr. til nye grønne grundforskningscentre.
•	500 grønne venture-millioner til en
opfinder/’unicorn’-fond.
•	Storskala-testplatforme på tværs af
forsyninger og sektorer.
Det samlede finansieringsbehov frem til 2030
vurderes til ca. 2,4 mia. kr. Masterplanen

understøttes desuden af et teknologifradrag
på 125 pct. til små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der beskrives nærmere i kapitlet
om erhverv og industri.
Statens risici og afkast
For mange af de konkrete tiltag, der understøtter strategierne og beskrives i de følgende
kapitler, stiller staten risikovillig kapital til rådighed, og det bør her overvejes nøje, i hvilket
omfang staten bør påtage sig ejerskab. For
det første vil der i vidt omfang være tale om
kritisk infrastruktur. For det andet bør staten
som udgangspunkt ikke påtage sig uforholdsmæssigt store risici (fejlslagne investeringer)
uden samtidig at få del i gevinster til gavn for
kollektivet, dvs. alle danskere, i form af afkast
mm.
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03
Sektorkobling
understøttet af
store investeringer
inden for energi
Energisektoren kommer til at spille en nøglerolle i den grønne omstilling i Danmark. Det ses
tydeligt i figur 7’s illustration af sektorkoblinger og -afhængigheder, hvor energiproduktion
og tilhørende infrastruktur er helt centralt placeret. Samtidig kan en række investeringer på
den korte bane hjælpe os ud af corona-krisen.
Vi har forudsætningerne for at producere en
stor mængde grøn strøm og biogas, og vi har
teknologien til at bruge den i flere sektorer. Fx
kan elektricitet produceret af havvindmøller
bruges i varmepumper, der erstatter oliefyr, i
elbiler, der erstatter benzin- og dieselbiler, eller
– afhængigt af fortsat udvikling – i produktion
af alternative brændsler som brint. Nøgleordet
er ’sektorkobling’.
En national strategi for sektorkobling
Ved sektorkobling kobles forskellige aktører i
energisystemet tættere sammen for at skabe
fleksibilitet og omkostningseffektivitet, typisk
gennem tværgående og kreative løsninger. Det
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drejer sig fx om at bruge elektricitet fra vindmøller til opvarmning af huse (elektrificering
vha. varmepumper), overskudsvarme i fjernvarmeforsyningen og biogas fra gylle og madaffald i produktionen af brint (Power-to-X).
Sektorkobling bliver afgørende for at kunne
indfri 2030- og 2050-målene på en omkostningseffektiv og hensigtsmæssig måde. Der
bør derfor formuleres en national strategi på
området. Strategien skal bl.a. kortlægge de
mulige koblinger, identificere potentialer og
barrierer samt finde løsninger, der kan nedbryde barrierene. Det kan fx være, at investeringer i lagringskapacitet giver gevinster på
tværs af sektorer, fx mellem elnet og varmesystem som påpeget af Klimapartnerskabet for
Energi og Forsyning. Et særligt fokuspunkt bør
være, at reguleringen af forskellige sektorer
skal være konsistent og understøtte kobling.
Strategien kunne også omfatte en række tiltag
til at understøtte fleksibelt og intelligent elforbrug, dvs. elforbrug uden for

FH foreslår

Boks 5:

13.	
National strategi for sektorkobling
14.
Intelligent styring af energiforbruget
15.	
Olie- og naturgasfyr erstattes med
elektriske varmepumper og fjernvarme,
og varmepumper optimeres
16.
Udfasning af kul
17.
Naturgas og olie ud af fjernvarme vha.
store varmepumper, solvarme og biogas
18.
El, biogas og energieffektivisering i
industri, landbrug m.v.
19.
Øget anvendelse af overskudsvarme
20.
National plan for udbredelse af
ladestandere
21.
Styrkelse af gasnettet
22.
Styrkelse af elinfrastruktur
23.
Styrkelse af fjernvarmenettet
24.
Styrkelse af brintinfrastruktur
25.
Femdobling af havvind
26.
Konkretisering af planer om en energi-ø
27.
Fordobling af landvind
28.
Udbygning af solenergi, men med fokus
på bygninger, ikke markanlæg
29.
En plan for udbygning og mere smidig
regulering
30.
Servicetjek af regulering, så den
understøtter udbygning af elnettet
31.
En national biogasstrategi og tredobling
af biogas
32.
Lovfastsatte rammer for bæredygtig
biomasse
33.
Power-to-X fremmes vha. udviklings
midler, rammevilkår, støtte mm.
34.
Støtte til CO2-fangst, herunder
flagskibsprojekter i industrien
Læs mere her: https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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spidsbelastningstidspunkter som kl. 17-20, fx
automatikker i bygninger, frisættelse af data
og tidsdifferentierede tariffer. Det er imidlertid
vigtigt for FH, at evt. tiltag ikke indebærer en
uforholdsmæssigt større regning eller indgriben i hverdagen for lønmodtagere, særligt
lavtlønnede. Derfor skal staten sikre hensyn til
datasikkerhed og forbrugernes rettigheder
samt social retfærdighed.
Elektrificering og andre løsninger skal skaffe
os af med kul, olie og naturgas
Allerede i dag kan der peges på flere områder,
hvor man hensigtsmæssigt kan fremme forbrug af el, biogas og overskudsvarme frem for
kul, olie og naturgas. FH foreslår derfor som
vist i boks 5 en omfattende udbredelse af varmepumper, biogas- og solvarmeløsninger, øget
anvendelse af overskudsvarme, energieffektivisering samt udbredelse af ladestandere.
I husholdninger findes i dag ca. 80.000 oliefyr
og 375.000 gasfyr, som bør udskiftes med
varmepumper eller fjernvarme inden 2030. Det
skal ske vha. bl.a. forbud mod installation af
konventionelle fyr fra 2022 og krav om udskiftning i forbindelse med ejerskifter, hvor den
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typiske køber under alle omstændigheder er i
dialog med realkreditinstitutter og banker om
finansiering. Udskiftningen skal ske på en
måde, hvor der ydes den nødvendige økonomiske støtte, og derfor skal staten yde tilskud, fx
25 pct., og der skal udvikles finansieringsmodeller som beskrevet i kapitlet ’Anlæg, byggeri
og bygninger’. Hvis der skal ske øget beskatning af naturgas og fyringsolie, bør der for at
undgå social skævvridning som udgangspunkt
kompenseres for dette (se også kapitlet
’Klimaafgifter og anden finansiering’).
Også inden for industri og landbrug kan varmepumper bidrage væsentligt. Således finder
både Klimarådet og Klimapartnerskabet for
Energi og Forsyning store reduktionspotentialer i at varmepumper kan erstatte fossile
brændsler i lav- og mellemtemperaturprocesser. Den samlede effekt af dette samt erstatning af naturgas med biogas, omstilling af ikke-vejgående transport (landbrugsmaskiner,
lagertransport og entreprenørmaskiner) og
energieffektivisering vurderes til 2,5 mio. ton
CO2e.

Klimapartnerskabet anslår merinvesteringsbehovet ved dette til 19-25 mia. kr., som ’finansieres af virksomheder’. FH foreslår imidlertid,
at omkostningerne ikke skal bæres af virksomheder alene, bl.a. af hensyn til lækagerisiko.
Derfor bør der afsættes i alt 5 mia. kr. til støtte,
og muligheder for bl.a. medfinansiering fra EUmidler bør undersøges. Midlerne kan udmøntes
vha. en grøn omstillingspulje, forlængelse og
udvidelse af den eksisterende pulje for energieffektiviseringer i industri og bygninger og/eller en facilitet under Energistyrelsen eller
Innovationsfonden efter norsk forbillede. I
Norge erstattede man i 2007/8 en hidtidig afgift på NOx-udledninger, der belastede virksomheders økonomi og dermed vanskeliggjorde de ønskede NOx-tiltag, med en fond,
der i stedet finansierer NOx-reduktioner.
Fonden har udbetalt ca. 4 mia. kr. til mere end
1.300 projekter og skabt et markedstræk for
teknogier på mere end 10 mia. kr.
For at opnå maksimal effekt skal varmepumperne i både husholdninger og erhverv optimeres, og der skal være høj kvalitet i installationerne. Derfor skal den statslige
VE-godkendelsesordning gøres obligatorisk.
Alternativt skal støtten til varmepumper betinges af, at de installeres af en VE-godkendt
virksomhed.
El skal også hjælpe os af med de fossile
brændsler i vores biler. En første forudsætning
for dette er imidlertid, at der etableres tilstrækkelige ladestandere, både i byer og på landet.
Derfor bør der laves en national plan. Heri skal
indgå overvejelser om standardisering, så ladestanderne så vidt muligt kan bruges af alle
biltyper, og om tilpasning af opladningen til
mængden af grøn strøm i elnettet.
El, gas, fjernvarme og brint skal distribueres
Når forbruget af el skal øges, som det foreslås
her, er der behov for at kunne transportere den
fra producent til husholdninger, virksomheder
og ladestandere. Derfor skal transmissions- og
distributionsnettet udbygges. Samtidig skal
der skabes endnu større incitamenter til at
bruge el, når den er grønnest, og der er mest af
den. Det er også nødvendigt at udbygge gas-,

fjernvarme- og brintnet, bl.a. for at understøtte
udvikling af Power-to-X.
Elproduktionen skal udbygges
Større brug af strøm og biogas indebærer,
trods energieffektiviseringer, et stort behov for
at udbygge elproduktionen yderligere frem
mod 2030 og 2050. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der med Energiaftalen fra 2018
er planlagt udbygning med tre havvindmølleparker, og at der tidligere er blevet foreslået
yderligere to havvindmølleparker.
Samlet foreslår FH således, på linje med
Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning, at
der sker en femdobling af den eksisterende
havvindskapacitet og en hurtig konkretisering
af planerne om en energi-ø, der ventes at producere minimum 10 GW. En energi-ø kunne
være et fyrtårns- eller flagskibsprojekt, der
sammentænkes med den strategiske satsning
på Power-to-X, eksportmuligheder og/eller arbejde for, at EU skal hæve sit 2030-klimamål,
som FH foreslår i kapitlet om internationale tiltag.
Samtidig bør landvindsproduktionen fordobles,
og elproduktionen fra solceller mangedobles. I
udbygningen af solceller bør der, bl.a. af hensyn til inddragelse, mulige synergier til støjreduktion og arealanvendelse, være et særligt
fokus på udbygning af solenergi på private
hustage, offentlige bygninger og andre installationer, fx i forbindelse med nybyggeri og
veje. Der bør således afsættes 200 mio. kr. til
et demonstrationsprogram og igangsættes et
arbejde for at forbedre rammebetingelser og
forenkle regler. Bl.a. bør lovgivningsmæssige
barrierer for at kommuner kan etablere solceller på linje med regioner og stat fjernes, og
mulighederne for at lease eller leje solceller bør
forbedres.
For at sikre transparens og forudsigelighed bør
der laves en langsigtet plan for udbygning og
sikres en mere smidig regulering, så man undgår drypvise og langsommelige processer. Bl.a.
bør havvind gives prioritet i havområder.
Forudsigelige og kontinuerlige udbud vil gavne
industrien og de relevante faggrupper, bl.a.
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En 10 GW
energi-ø kan
skabe yderligere
ca. 150.000
årsværk
ved at sikre en stabil positiv beskæftigelseseffekt og større klarhed om fremtidige uddannelsesbehov. Samtidig bør det sikres, at reguleringen stemmer overens med 2030- og
2050-målene samt relevante satsninger, fx
Power-to-X, højere EU-ambitioner på klimaområdet samt eksport og beskæftigelse. Det
er vigtigt, at EU og andre lande i regionen inddrages i arbejdet.
Den langsigtede udbygning og justering af regulering bør ske under hensyn til lokal opbakning. For at understøtte lokal beskæftigelse og
udvikling kan det overvejes at stille krav om, at
der ved udbud faciliteres etablering af konsortier, hvor lokale virksomheder kan melde sig
ind, idet der er gode erfaringer med dette fra
Norddjurs/Anholt.
Biogas og biomasse
Biogasproduktionen skal tredobles for at fortrænge kul, olie og gas i industri og tung
transport mm., nedbringe udledninger i landbruget og bidrage til udvikling af Power-to-X.
Der bør laves en national biogasstrategi, som
prioriterer anvendelsen af biogassen, så den
bruges, hvor der ikke er alternativer (fx i højtemperaturprocesser frem for husholdninger),
og som understøtter udbygningen af gasinfrastrukturen. Strategien skal desuden skabe
større sikkerhed for investorer, herunder se på
regulering og evt. behov for støtte.
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Biomasse, bl.a. halm og træflis, har i stort omfang erstattet kul i løbet af de seneste årtier
og dermed reduceret udledninger. Der er imidlertid tvivl om, hvorvidt biomasse kan betragtes som klimaneutralt, især når den er importeret. FH mener, at lovfastsatte rammer for
bæredygtig biomasse, som foreslået af
Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning,
er væsentlige for den samlede troværdighed
af vores klimaindsats – også selvom tiltaget
ikke bidrager til opfyldelsen af Danmarks eget
nationale 2030-mål.
Der skal også udvikles nye løsninger
Som udgangspunkt vil der i 2030 stadig blive
anvendt fossile brændsler til fx produktion af
cement og tegl og i lastbiler, fly, skibe, entreprenørmaskiner, mejetærskere, og kuttere
mm. Angiveligt har ca. 20 virksomheder produktioner og processer, som kræver meget
høje temperaturer og derfor ikke kan elektrificeres, fx Aalborg Portland, der udleder ca. 2
mio. ton CO2e årligt.
Nogle af de fossile brændsler kan fortrænges
vha. biogas. Men andre vil skulle fortrænges af
nye løsninger som fx Power-to-X, som FH
foreslår, at Danmark satser strategisk på.
Strategien for dette, som er beskrevet i kapitlet om strategiske satsninger, skal understøttes med udviklingsmidler, rammevilkår og
støtte, herunder prioritering af fyrtårne i
forskningsindsatsen, demonstrationsindsatser, anlæg og flagskibsprojekter samt evt. produktionsstøtte, hvis det ikke lykkes at skabe
betalingsvilje eller tilstrækkelig efterspørgsel i
transportsektoren.
Det samlede finansieringsbehov til disse tiltag
vurderes at være 19,5 mia. kr., hvoraf en stor
del forventeligt kan finansieres af private investorer og evt. Danmarks Grønne Fremtidsfond.
Til gengæld er også beskæftigelseseffekten
stor: I et eksempel, hvor midlerne anvendes til
et 4,3 GW elektrolyseanlæg, vil der blive skabt
ca. 17.500 årsværk.
Endelig skal der, for at skabe et flagskibsprojekt, understøtte den strategiske satsning på

CO2-fangst og reducere udledningerne i 2030
med op 2,5 mio. ton CO2e, etableres en støtteordning til CO2-fangst på bl.a. affalds- og biogasanlæg og i tung industri. I ordningens design bør indgå, at projekter skal indtænke
mulig anvendelse (CCU), herunder synergier til
Power-to-X.
Beskæftigelseseffekter og
finansieringsbehov
De foreslåede investeringer i energisektoren
bliver en motor i den danske omstilling og beskæftigelse frem mod 2030. Den samlede udbygning af produktion og infrastruktur, herunder de havvindmølleparker mm. der er aftalt i
Energiaftalen 2018, vil ikke blot drive omstillingen i mange sektorer, den vil også skabe i
alt ca. 150.000-200.000 årsværk. En 10 GW
energi-ø kan skabe yderligere ca. 150.000
årsværk.

Merinvesteringsbehovet er betydeligt. Baseret
på vurderinger fra bl.a. Klimapartnerskabet for
Energi og Forsyning vurderes det at være i
størrelsesordenen 250-350 mia. kr., jf. tabel 1.
I partnerskabets beregninger indgår dog bl.a.
investeringer til udbygninger, der tillader over
1 mio. elbiler og en elektrificering af Nordsøen,
som ikke er omfattet af FH’s forslag. Til gengæld omfatter FH’s forslag andre forslag, fx
mere CO2-fangst og udbygning af kollektiv
trafik, hvoraf nogle kan indebære et øget behov for elektricitet. Hvorvidt det ville være
muligt at gennemføre FH’s samlede forslag til
den grønne omstilling, selv hvis investeringerne i udbygning blev nedskaleret, kan undersøges. Nedskalering ville dog ikke efterlade
plads til fx den eksport af grøn energi, som FH
lægger op til i forbindelse med de internationale tiltag med henblik på bl.a. at understøtte
omstillingen i EU (se også fodnote 9).

De af investeringerne, der allerede kan laves
på den korte bane, vil hjælpe os ud af corona-
krisen. Det gælder fx etableringen af ladestandere og udbygningen af infrastruktur.
Bliver krisen mere langvarig, kan også udbygningen af energiproduktionen hjælpe til en
genopretning.

Under alle omstændigheder vil hovedparten af
investeringerne i udbygning af infrastruktur og
energiproduktion indebære et afkast, som gør
dem attraktive for investorer – det gælder fx
havvindmølleparkerne, der i sig selv kræver 85105 mia. kr. Kun en mindre del af finansieringen
vil således skulle tilvejebringes af staten.
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04
Endnu mere
klimavenligt anlæg,
byggeri og bygninger
Bygninger står for ca. 40 pct. af vores samlede
energiforbrug. Klimavenligt byggeri og energirenoveringer er derfor en vigtig del af en klimahandlingsplan for 2030 og den langsigtede
omstilling frem mod 2050, hvor Danmark skal
være klimaneutral. Til den tid vil 8 ud af 10 eksisterende bygninger stadig være i brug.
Klima skal også indtænkes, når vi bygger nye
huse, veje og broer. Allerede på selve byggepladsen skal klimaaftrykket nedbringes. Det
gælder fx i forhold til materialespild, elektrificering af anlægsmaskiner og planlægning af processer.
På den baggrund foreslår FH en række indsatser for energirenoveringer, klimavenligt nybyggeri og færre udledninger fra byggepladser12.

Forslagene overlapper i høj grad med anbefalinger fra Klimapartnerskabet for Bygge- og
Anlægssektoren, der peger på, at det vigtigste
’ikke er flere penge fra statskassen, men gode
rammer, krav og efterspørgsel’.
Mange renoveringer og en del byggeri kan
igangsættes med kort aftræk og er relativt arbejdskraftintensive – derfor kan flere af forslagene ikke blot fremme omstillingen, men også
genopretningen efter corona-krisen.
Energirenoveringer i eksisterende byggeri
Statens Byggeinstitut, SBI, vurderede i 2017,
at der vil skulle investeres 789 mia. kr. i basal
renovering frem til 2050, og at merinvesteringerne ved samtidigt at sikre efterlevelse af
bygningsreglements energikrav vil være ca.

	Som udgangspunkt kan udbygning af vedvarende energi mindske behovet for energieffektivitet og vice versa. For jo grønnere
energien er, jo mindre væsentligt for klimaet er det at spare på den. FH mener imidlertid, at Danmark bør satse på både energieffektivitet og udbygning af vedvarende energi. For det første er der ofte flere samfundsøkonomiske gevinster forbundet med
energieffektiviseringer, fx bedre indeklima. For det andet kan energieffektivisering begrænse de omkostninger og gener, der er
ved udbygning af energiproduktion og infrastruktur som fx højspændingskabler. For det tredje vil evt. overskydende grøn energi
måske kunne eksporteres og fortrænge fossile brændsler i udlandet til gavn for dansk økonomi, beskæftigelse og klimaet.

12
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Boks 6:

35.	
Energirenovering
36.

 rav om, at kommuner og regioner
K
energirenoverer mindst 3 pct. af
bygningsmassen årligt

37.	
Krav om indeklimahandlingsplaner
38.

 dbredelse og udvikling af
U
energimærkning

39.

Facilitering for private virksomheder

40.

ESCO-modeller og pakkeløsninger

41.

 andsbyggefonden skal omfatte
L
energirenovering

42.

Etablering af en garantipulje

43.

Klimavenligt bygningsreglement

44.

 dbredelse af livscyklusanalyser
U
(LCA) og mål for CO2

45.

Klimavenlig asfalt

46.

Demonstrationsbyggerier og
videndeling

47.

Klimavenlige byggepladser

48.

Klimavenlige haver og parker

Læs mere her: https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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Indeklima er et problem i 25 pct. af
de danske folkeskoler og har betydning for
børnenes helbred og indlæringsevne – og for
arbejdsmiljøet for lærere og pædagoger

43 mia. kr13. Hvis der foretages merinvesteringer for 14,5 mia. kr. inden 2030, vil det i sig
selv generere ca. 17.700 årsværk14.
Konkret bør energirenoveringerne fremmes
gennem krav om, at kommuner og regioner
skal renovere minimum 3 pct. af bygningerne
hvert år. Der bør også indføres krav til kommuner om at udarbejde og implementere indeklimahandlingsplaner, hvor energieffektivisering
indtænkes. Indeklima er et problem i 25 pct. af
de danske folkeskoler og har betydning for
børnenes helbred og indlæringsevne – og for
arbejdsmiljøet for lærere og pædagoger.
Samtidig skal energimærkning udvikles og udbredes. Energimærket skal udvikles til et løbende opdateret dialogværktøj, der samtænkes med EU-niveauet for at sikre international
standardisering og potentiel dansk eksport af
løsninger. Inden for fem år skal bygninger fra
før år 2000 være energimærket.

For private virksomheder skal der afsættes
midler, så kommuner kan facilitere energiscreeninger, fx 250 mio. kr. Derudover kan en
række tiltag foreslået i kapitlet om erhverv og
industri mm. fremme energieffektiviseringer.
For husholdninger bør man fremme ESCOmodeller15 og pakkeløsninger, hvor mindre
projekter puljes for at gøre dem attraktive for
investorer. Landsbyggefondens formål skal
desuden udvides til også at omfatte energirenovering, så det bliver lettere for almene boligselskaber at finansiere energirenoveringer
og skabe bedre sammenhæng mellem basal
renovering og energirenovering.
Endelig skal der etableres en garantipulje, som
banker og realkreditinstitutter kan anvende til
at risikoafdække lån til kunder med henblik på
energirenovering og installering af varmepumper og til understøttelse af ESCO-modellerne
og pakkeløsningerne. Puljen kan fx være på 1
mia. kr.

 et er uklart, hvor mange renoveringer der vil blive foretaget under alle omstændigheder, dvs. i basisfremskrivning. De 43
D
mia. kr. kan derfor være et overkantsskøn.
Heri er ikke medregnet de nødvendige investeringer i basal renovering og de årsværk, de skaber.
15
Ved ESCO-modeller finansieres investeringen af udbyderen, hvis investeringsomkostninger derefter dækkes af de økonomiske gevinster, som effektiviseringen medfører i dens levetid. I praksis kan boligejeren derfor energirenovere uden at skulle
bekymre sig om at optage lån eller påtage sig risiko.
13

14
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Klimavenligt nybyggeri
Der skal indføres krav om, at den frivillige bæredygtighedsklasse og bygningsreglementet
skal indeholde CO2-regnskab, totaløkonomi,
livscyklusvurderinger samt dokumentation af
farlige stoffer. Dette vil bl.a. kunne understøtte grønne offentlige indkøb og udbud og
lette kravspecifikation – også til gavn for virksomheder og deres udvikling af nye løsninger.
Offentlige bygherrer skal vurdere totaløkonomien i byggeprojekter over en 30-årig periode,
så byggerier konkurrerer på samlet anlægsog driftsøkonomi frem for anlægssum.
Samtidig skal den offentlige sektor og større
bygherrer sætte CO2-mål for det samlede byggeri i hele dets levetid.

udledninger ved at bestille el- og fjernvarme
til byggepladsen i god tid og forbedre planlægning og processer.
Klimavenlige haver og parker
Der findes ca. 1,4 mio. parcel- og fritidshuse i
Danmark foruden boliger med fælles arealer
og parker. Boligejerne og kommunerne bør
inddrages direkte i den grønne omstilling gennem udvikling og udbredelse af viden om klimavenlige praksisser som plantning af flere
træer, brug af drivhuse og nedmuldning af organisk materiale. Tiltaget kan have flere sidegevinster, fx i forhold til biodiversitet, og bør
samtænkes med en smart-city-strategi som
foreslået ovenfor.

For så vidt angår veje bør som minimum det
statslige vejnet anvende klimavenlig asfalt,
der mindsker vejens rullemodstand og dermed
nedbringer CO2-udledningen pga. mindre
brændstofforbrug. Tiltaget kræver øget budget til anlæg af veje, men medfører til gengæld
besparelser på brændstofforbruget og vedligehold.
Endelig skal staten etablere demonstrationsbyggerier, som anvender de foreslåede LCAog CO2-regnskaber og fremviser løsningsforslag. Løsningsforslagene skal bl.a.
anskueliggøre, hvordan der kan spares materiale, bruges klimavenligt materiale (fx grøn cement eller træ), og hvordan processer kan tilrettelægges. Som supplement kan oprettes en
offentlig videnplatform, som skal gøre al viden
om de gældende og nyeste standarder og anvisninger tilgængelig for professionelle aktører
og private borgere.
Klimavenlige byggepladser
Udledninger fra selve byggeprocessen kan
nedbringes med en række krav fra staten:
Udtørring og opvarmning må kun ske med el/
fjernvarme, maskinparken skal være fossilfri
inden 2030, for større byggerier skal der være
et CO2-regnskab, og der skal ske systematisk
genanvendelse af materialer. Derudover kan
erhvervet selv, ifølge Klimapartnerskabet for
Bygge- og Anlægssektoren, reducere

Klima skal indtænkes, når vi bygger
nye huse, veje og
broer. Allerede på
selve byggepladsen
skal klimaaftrykket
nedbringes
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Mere cirkulær
økonomi, bedre
håndtering og
udnyttelse af affald
Cirkulær økonomi handler om at overgå fra lineær produktion, hvor der produceres, forbruges og smides væk, til produktionsformer,
hvor materialer bevares i et kredsløb, og behovet for nye råmaterialer mindskes. Konkrete
fokusområder er bl.a. længere levetid for produkter, affaldshåndtering, genanvendelse af
plast og basering af materialer på biomasse, fx
træ eller bioplastic.

Cirkulær økonomi rummer potentiale for danske virksomheder til at blive mere ressourceeffektive og konkurrencedygtige. Bl.a. har
Copenhagen Economics tidligere vurderet, at
det gennemsnitlige potentiale for at forbedre
ressourceforbruget i danske virksomheder er
5-11 mia. kr. årligt16. Styrket konkurrenceevne
og eksport kan medføre større beskæftigelse
og give Danmark en rolle som foregangsland17.

Klimapartnerskabet for Affald, Vand og
Cirkulær Økonomi har vurderet, at Danmark
med tiltag inden for området vil kunne reducere de globale udledninger med 7-9 mio. ton
CO2e, hvoraf udledninger i Danmark udgør ca.
2,4 mio. ton. Vurderingen bygger på en optimistisk vision om 90 pct. genanvendelse, men
selv hvis potentialet er mindre, er cirkulær
økonomi væsentligt. Alene en større udsortering og genanvendelse af plast i affald kan reducere udledningerne fra affaldsenergianlæg
med 0,7 mio. ton CO2e.

Mange af de job, som cirkulær økonomi vil
kunne skabe, vil være i landdistrikter, og dermed bidrager de også til balancen i Danmark.
Det gælder fx udbygning af biogas og etablering af bioraffineringsanlæg.

16
17

En mere cirkulær økonomi vil dog kræve udvikling og udbredelse af nye tankegange og
forretningsmodeller hos både myndigheder,
virksomheder og husholdninger. Der er i den

Copenhagen Economics (2013), ’Ressource-produktivitet og konkurrenceevne i dansk industri’.
Se også Ellen MacArthur Foundation, 2015, ’Potential for Denmark as a circular economy’.
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FH foreslår

Boks 7:

49.	
En strategi for cirkulær økonomi
50.

 eform af affaldssystemet, herunder
R
standardisering af håndtering og
udsortering

51.	
Krav om øget anvendelse af haveog parkaffald til biogasproduktion
52.

 artnerskab og platform, der indsamler
P
og deler viden

53.

Udvikling af klimavenlige materialer
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forbindelse stort behov for mere viden, videndeling og koordinering.
National strategi for cirkulær økonomi
Der bør vedtages en national strategi for cirkulær økonomi, herunder bioøkonomi.
Rygraden i strategien skal være en mission,
der sikrer, at Danmark i 2030 kan omsætte
biomasse og affald til højværdiprodukter.
Strategien skal bl.a.:
•	
Analysere mængder og fordeling af affald
og biomasse, inkl. biogas, og foretage relevante prioriteringer af, hvordan de anvendes.
•	
Vurdere behov for udbygning af anlæg, infrastruktur og forskning.
•	
Fastlægge målsætninger, herunder adressere eksportmuligheder, EU-regulering og
-finansieringskilder.
• Styrke investeringer og rammevilkår samt
understøtte efterspørgsel på cirkulære produkter.
• Fokusere på kompetencer og uddannelse
som også anbefalet af Klimapartnerskabet
for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi.
•	
Indeholde garantier for et godt arbejdsmiljø,
hvor der tages hensyn til sikkerhed og
sundhed som også beskrevet i kapitlet
’Grønne job – med et sikkert og sundt arbejdsmiljø’.
•	
Sikre koordinering på området, som vil være
nødvendig, idet værdikæder går på tværs af
sektorer og aktører.
Tiltag der understøtter cirkulær økonomi
Strategien skal understøttes af en række konkrete tiltag som vist i boks 7. Tiltagene skal
ses i sammenhæng med øvrige forslag, der
også vil understøtte en cirkulær økonomi. Det
gælder fx mere forskning, grønne og socialt
bæredygtige offentlige indkøb, udbredelse af
livscyklusanalyser (LCA) og etablering af bioraffineringsanlæg. Se figur 7 for et indtryk af
dette.
En reform af affaldssystemet
Bedre håndtering af affald og materialer, herunder fx plast, er en forudsætning for mere
genanvendelse og er blevet anbefalet af flere
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klimapartnerskaber. Der bør gennemføres en
reform af affaldssystemet, som bl.a. skal ensarte kommunernes affaldshåndtering og gøre
det obligatorisk for husholdninger, offentlige
institutioner, virksomheder, køkkener og kantiner at udsortere affald. Samtidig er det afgørende, at affaldsreformen varetager hensynet
til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Samling og deling af viden
Skiftet i tankegang og forretningsmodeller,
som cirkulær økonomi indebærer, forudsætter,
at myndigheder og virksomheder deler viden –
både om udfordringer, løsninger, best practices, og om hvordan virksomheder kan få adgang til materialer. Der bør derfor etableres et
partnerskab, hvori staten påtager sig en koordinerende rolle. Partnerskabet skal bl.a. udvikle forslag til standarder og løsninger og uddanne, inspirere og understøtte virksomheder.
Endelig skal platformen yde rådgivning om relevante materialer, og anvise hvordan virksomheder og kommuner kan få adgang til dem, fx
ved at oprette en databank hvor genanvendeligt materiale registreres til brug. Første skridt
kunne omfatte byggemateriale, som angiveligt
står for 35 pct. af den samlede affaldsmængde i Danmark og har stort potentiale for genanvendelse.
Udvikling af nye grønne materialer
Der skal udvikles nye materialer, der omsætter
affald og biomasse til højværdiprodukter. Det
kan fx være biopolymerer fra biomasse, som
erstatter fossile brændsler i plastproduktion.
Udviklingen kan understøttes af de grønne offentlige indkøb, jf. ovenfor, men der bør samtidig afsættes midler til udvikling, demonstration og skalering. Foreløbigt bør der afsættes
midler i størrelsesordenen 2 mia. kr. til tilskud,
lån og/eller garantier under Danmarks Grønne
Fremtidsfond, der allerede har en kapacitet på
25 mia. kr. og efter planen skal operationaliseres i 2020. Der må forventes at være stort potentiale for mobilisering af private investeringer, idet nye materialer, løsninger og
besparelser inden for cirkulær økonomi kan
medføre økonomisk afkast.

Danmark skal i 2030 kunne
omsætte biomasse og affald til
højværdiprodukter
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06
Klimavenlig udvikling
af fødevarer, forbrug,
landbrug og skov
Fødevareproduktion og -forbrug er en væsentlig kilde til drivhusgasudledninger, både i
Danmark og på verdensplan. Balancen mellem
at begrænse de globale udledninger, men
samtidig sikre tilstrækkelige, gode fødevarer,
vil blive endnu sværere frem mod 2050, hvor
verdens befolkning vokser til ca. 10 mia., og
flere mennesker – heldigvis – oplever større
velstand.
Mens fødevareproduktion og landbrug således
udgør en del af klimaudfordringen, udgør det
også del af løsningen. Skovrejsning og udtagning af organiske lavbundsjorder er nemlig
nogle af vores bedste værktøjer til kulstofoptag og -lagring. Det kan spille en afgørende
rolle i opfyldelsen af Danmarks 2050-mål om
klimaneutralitet og Parisaftalens tilsvarende
mål om balance mellem udledninger og optag.
Danmark har desuden – med sit avancerede
landbrug – en særlig mulighed: Ved at udvikle
og udbrede nye klimaløsninger kan vi reducere
de globale udledninger mere, end vi ville
kunne ved at afvikle vores hjemlige
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produktion, der globalt set er relativt beskeden. Samtidig kan vi øge eksporten til gavn for
vækst og beskæftigelse.
Forbrug, produktion og barrierer
Det diskuteres undertiden, om klimaløsningerne skal findes i produktionen eller i forbruget. Den diskussion er – i fødevaretermer –
som hønen og ægget. Det er forbrugernes
efterspørgsel, der driver produktionen. Men
produktionen bør, uanset efterspørgslen, tilrettelægges klimavenligt. Man bør således
adressere både forbrug og produktion.
Desværre er der flere barrierer for klimaindsatsen. På produktionssiden er landbrugssektoren konkurrenceudsat, og derfor kan dansk
enegang med ambitiøs regulering føre til udflytning af produktion til lande med lavere produktionsomkostninger. Det vil hverken gavne
klimaet, dansk økonomi eller beskæftigelse.
Samtidig kan den enkelte landbrugsbedrift
have begrænset kapacitet eller adgang til finansiering. Endelig er de biologiske processer,
der ligger bag udledninger og optag,

FH foreslår

Boks 8:

54.	
Udvikling og udbredelse af
klimaregnskaber
55.

 rav om klimavenlig gylle- og gødnings
K
håndtering og støtte til løsninger

56.

Moderne stalde til køer og slagtesvin

57.

 etanreduktion fra kvægproduktion,
M
herunder stoffet ‘x’

58.

 lternative proteiner, herunder bio
A
raffinering og græsproduktion

59.

Kostsammensætning efter kostrådene

60.

Mindre madspild

61.

Udtagning af lavbundsjorder

62.

 get skovrejsning og skovproduktion
Ø
(5600 hektar årligt frem til 2030)

63.

Styrkede rammer for anvendelse af træ
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komplicerede, og flere tiltag kan være omkostningsfulde eller have uønskede sideeffekter.
Derfor er der fortsat brug for forskning og udvikling af bedre virkemidler.
På forbrugssiden kan det være svært at gennemskue klimaaftrykket af det, man spiser. Og
det kan være svært at ændre forbrugsvaner,
uden at det opleves som en omlægning og
indgriben, der forringer livskvaliteten eller
medfører social skævvridning. Det ønsker FH
ikke.
Konkrete tiltag
Boks 8 opsummerer FH’s forslag til tiltag, der
mindsker klimabelastningen fra forbrug, skaber en mere klimavenlig produktion og fremmer kulstoflagring. Tiltagenes samlede effekt
kan på baggrund af klimapartnerskabernes arbejde opgøres til ca. 5,4 mio. ton CO2e.
Derudover vil tiltagene bidrage i andre sektorer. Fx bidrager gylle fra landbruget til biogasproduktion, mens skovdrift kan bidrage til fortrængning af mere klimabelastende materialer
i byggeri. Forslagene skal således ses i sammenhæng med flere af FH’s øvrige forslag.
Det samlede finansieringsbehov vurderes til
ca. 20 mia. kr., hvoraf en væsentlig del kan finansieres af private investorer eller EU-midler.
Mere klimavenlig produktion
For at kunne identificere udfordringer og løsninger på den enkelte bedrift bør der afsættes

Forbrugeroplysning,
forbedret holdbarhed
og lavere priser på
overskudsmad
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yderligere midler til videreudvikling, demonstration og opskalering af klimaregnskaber.
Samtidig skal konkrete indsatser fremmes.
Der bør indføres krav om hyppig udslusning af
gylle og – på EU-niveau – krav om tilsætning
af såkaldte ’nitrifikationshæmmere’ fra det
tidspunkt, hvor de lever op til nødvendige
standarder for sundhed og pris mv. Der bør
også afsættes midler til modernisering og
skrotning af forældede staldanlæg med henblik på en endnu mere klimavenlig produktion.
Samlet kunne der afsættes fx 6 mia. kr. til tilskud frem til 2030.
Endelig skal der afsættes midler til udvikling af
nye klimavirkemidler. For det første skal der
afsættes midler til forskning i bioraffinering og
etablering af mindst to større bioraffineringsanlæg i partnerskab med private investorer.
Anlæggene skal medvirke til udvikling og skalering af teknologier, herunder produktion af
alternative proteiner, som bl.a. kan mindske
behovet for import af soja. Etableringen af de
to anlæg vurderes i sig selv at kunne generere
7.000 årsværk. For at understøtte produktion
af græs til bioraffinering skal der etableres en
tilskudsordning på fx 500 mio. kr. over perioden 2023-2030. Den samlede indsats for at
fremme bioraffinering vil understøtte den
strategiske satsning på cirkulær økonomi, herunder bioøkonomi. For det andet bør der afsættes midler til forskning i metanreduktion
fra kvægproduktion, herunder et stof ’x’ der
kan nedsætte udledningen væsentligt.
Mindsket klimabelastning fra forbrug
Nogle fødevarer har lavere klimaaftryk end andre. Fx belaster kyllingekød typisk klimaet mindre end fåre- og oksekød. Samtidig er varer
med lavere klimaaftryk ofte billigere og sundere. For mange kan en klimavenlig kostsammensætning derfor være en win-win-løsning.
FH mener som udgangspunkt, at den enkelte
selv skal have lov at vælge, hvad vedkommende vil spise. Men valget af, hvad man vil
spise, må gerne være informeret. Det vil gøre
den enkelte bedre i stand til at beslutte, om
vedkommende vil spise klimavenligt, sundt,
billigt, eller prioritere helt andre hensyn.

Kommende kostråd skal derfor, foruden andre
hensyn, afspejle klimabelastning, og der skal
gennemføres informationskampagner.
Samtidig skal det offentlige gå forrest i forhold
til kostsammensætning.
Uanset hvad vi spiser, bør spild undgås. Derfor
skal der udarbejdes en fælles metode til måling af madspild og reduktionsmål, og indsatsen skal styrkes vha. fx forbrugeroplysning,
forbedret holdbarhed og lavere priser på overskudsmad.
Fremme af kulstofoptag og -lagring
Der skal udarbejdes en national plan for udtagning af lavbundsjorder, herunder en prioritering af de væsentligste områder. Samtidig
skal der afsættes midler til udtagning af
47.700 hektar og – hvis det kræves for at opfylde 2030-målet – midler til at udtage yderligere 60.600 hektar. Staten bør desuden varsle
indførsel af klimavenlige dyrkningsrestriktioner på jorder med høj prioritet i den nationale
plan, fx fra 2030. Mulighederne for at styrke
og/eller finansiere indsatsen vha. EU-niveauet

eller private investorer, herunder fonde og innovative finansieringskilder, bør undersøges.
Derudover skal der afsættes midler til øget
skovrejsning og skovproduktion, herunder
5.600 hektar ny skov årligt frem til 2030.
Staten bør i den forbindelse afsøge muligheder
for medfinansiering, fx fra fonde, private investorer og vandværker med interesse i skovrejsning af hensyn til grundvandsbeskyttelse.
Kulstoffet i træ skal som udgangspunkt gerne
lagres. Staten bør derfor lave en strategi for
klimavenligt træbyggeri, herunder servicetjekke brandregulativet under hensyn til sikkerhed mm. Hvorvidt, der konkret vil skulle
anvendes mere træ, vil afhænge af de livscyklusanalyser i byggeriet, som FH foreslår udbredt i kapitlet om anlæg, byggeri og bygninger, og som vil omfatte alle materialer.
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07
Transport:
Omlægning af
bilbeskatning og
omstilling af tung
transport
Skiftende regeringer har haft en ambition om,
at alle nyregistrerede biler skal være lav- eller
nulemissionsbiler i 2030, og at der i 2030 skal
være 1-1½ mio. elbiler på de danske veje. Det
er en meget ambitiøs målsætning, som FH i
udgangspunktet støtter. Det må bare ikke efterlade et stort hul i statskassen, øge uligheden eller svække mobiliteten.

Barrierer og udfordringer
Vi er imidlertid langt fra at indfri målsætningerne: I dag kører under 1 ud af 100 biler på
strøm, og ifølge fremskrivninger vil der kun
være 5-10 pct. elbiler i 2030. Elbilmarkedet er
stadig i et tidligt stadie, og det er markant dyrere at købe en elbil end en konventionel benzin- eller dieselbil.

Den gode nyhed er, at befolkningen er positivt
indstillet over for at udskifte benzinslangen
med et elkabel. Som figur 10 viser, finder næsten halvdelen af lønmodtagerne det ’meget’
eller ’overvejende’ sandsynligt, at de vil købe
en elbil inden for de næste fem år. Det er dog
de højeste indkomstgrupper, der er mest tilbøjelige til at købe en elbil.

Et flertal peger da også på, at bilerne skal
være billigere, hvis de skal overveje at købe en
elbil, som det fremgår af figur 12. Og det ønske er selvsagt endnu større i den del af befolkningen, hvor indkomsten er lavere og husholdningsøkonomien typisk er presset i
forvejen. Over halvdelen peger desuden på, at
der skal være flere offentligt tilgængelige ladestandere, ligesom der er et udbredt ønske
om, at elbilerne skal køre ’længere på literen’.

Samtidig er i alt 42 pct. i ’høj’ eller ’nogen’
grad villige til at betale ekstra for en elbil af
hensyn til klimaet, jf. figur 11.
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FH foreslår

Boks 9:

64.	
Omlægning af bilbeskatning: Klima
venlige biler skal være billigere, og den
løbende beskatning skal være højere
65.

Etablering af gastanke

66.

 artnerskab mellem energibranchen,
P
transporterhvervet, ansatte og
myndigheder

67.

 ilskudsordning for anvendelse af
T
klimavenlige brændsler

68.

Fokus på eco-driving

69.

 n pulje til udvikling og demonstration,
E
herunder konkrete forsøg

70.

 n plan for jernbanen, herunder
E
udbygning og elektrificering

71.

 dbygning af kollektiv trafik, herunder
U
en national plan
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Nogle aktører har foreslået at fremme udbredelse af elbiler ved at fritage klimavenlige biler
fra registreringsafgift. En fuldstændig fritagelse fra registreringsafgift slår et stort hul i
den offentlige kasse. Samtidig henvender den
nuværende skattebegunstigelse sig især til familier, der har råd til de relativt dyre elbiler. Og

målrettede skattelettelser til de rigeste øger
uligheden. Andre aktører foreslår forbud, men
det vil i praksis presse de laveste indkomstgrupper hårdest, fordi der i dag ikke er et tilstrækkeligt alternativ til den fossile bil. Det er
desuden tvivlsomt, om der vil være det i 2025
eller 2030 uden nye politiske tiltag.

Figur 10: Forventninger til køb af elbil inden for fem år

Hvor sandsynligt er det, at du vil købe
en elbil inden for de næste fem år?
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Ved ikke/ønsker ikke at svare
Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2579 respondenter.

Omlægning af bilbeskatningen
FH mener, at der er brug for en omlægning af
bilbeskatningen. Omlægningen skal sikre, at
støtten til elbiler rammer bredt på tværs af bilstørrelse og indkomstgrupper, og at provenuet
fra bilbeskatningen opretholdes.
FH foreslår derfor en omlægning af bilbeskatningen, hvor klimavenlige biler bliver billigere i
anskaffelse, så almindelige lønmodtagere får
adgang til elbilmarkedet. Men hvor den løbende beskatning stiger for at opretholde statens indtægter. Konkret indebærer det:
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•	
Højere fradrag for energieffektivitet i registreringsafgiften.
•	
Mulighed for negativ registreringsafgift,
dvs. tilskud til mindre elbiler.
•	
Værdibaseret tillæg til ejerafgiften.
•	
Højere registreringsafgift på dyre fossile biler.
•	
T illægsafgift for flere biler i husstanden.
•	
Indførelse af roadpricing, kørselsafgift og
højere brændstofafgift.
•	
En biløkonomisk redegørelse hvert tredje år
med henblik på at overvåge udbredelsen af
elbiler, statens provenu via bilbeskatning,
mobilitet og bilbeskatningens fordelingsmæssige egenskaber.

Figur 11: Villighed til at betale ekstra for elbil

I hvor høj grad er du villig til at
betale ekstra for en elbil frem for
en konventionel bil af hensyn til
klimaet og miljøet?
Ved ikke/ønsker ikke at svare
5%

I høj grad
8%

Slet ikke
22 v%
I nogen grad
35%

I mindre grad
30%
Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2.579 respondenter.

Med omlægningen kommer der en stor tilskyndelse til at skifte bilen ud med det klimavenlige alternativ. Det efterlader en regning,
som fordeles på alle bilejere, dog med ekstra
vægt på højindkomstgrupper med én eller
flere dyre biler i carporten. Det sikrer, at den
grønne omstilling af bilparken finansieres solidarisk.
Ud over skatteomlægningen skal staten forbedre rammerne for udbredelsen af elbiler ved
at understøtte udbredelsen af ladestandere
som beskrevet i kapitlet ’Sektorkobling understøttet af store investeringer inden for energi’.
Grøn omstilling af tung transport
I modsætning til persontransport, hvor elbiler
vurderes at være den mest lovende teknologi,
er det inden for tung transport, fx busser og
lastbiler, endnu for tidligt at sige, hvilke teknologier der vil være bedst på lang sigt. De investeringer i både biogas og Power-to-X, som
FH foreslår, holder døren åben de kommende
år.

På kort sigt er elektrificering ikke mulig – her
er der bedre muligheder for anvendelse af gas.
Der bør derfor afsættes midler til etablering af
gastanke, så der sker en udbygning, ligesom
man ser i Tyskland. Man vil i den forbindelse
skulle afveje nytten af gastanke på kort sigt
over muligheden for bedre teknologier på lang
sigt.
For at vurdere og afstemme forventninger til
gas, Power-to-X og efterspørgsel de kommende år bør der være tæt dialog mellem de
relevante parter. Det kan give potentielle investorer større vished for, hvilke mængder
brændsler af forskellige typer der vil blive udbudt og efterspurgt i de kommende år, herunder som led i de foreslåede grønne og socialt
bæredygtige offentlige indkøb. Konkret bør
der etableres et partnerskab mellem energibranchen, transporterhvervet, ansatte og
myndigheder.
Efterspørgslen og dermed udviklingen af klimavenlige brændsler bør desuden understøttes af en tilskudspulje på fx 1 mia. kr. frem til
2030. Puljen kunne fx yde tilskud til de første
10.000 lastbiler, der kører på alternative drivmidler.
Det er ikke kun brændstoffet til motoren, men
også chaufføren bag rettet, der sætter et klimaaftryk. Derfor bør der sættes øget fokus på
eco-driving. Allerede i dag indgår eco-driving i
den lovpligtige efteruddannelse, men selvom
det kan reducere brændstofforbrug og dermed indebære en besparelse for den enkelte
virksomhed, kan uddannelse være en krævende investering, især for mindre virksomheder. Som Klimapartnerskabet for
Landtransport anbefaler, bør det undersøges,
hvordan eco-driving kan ’fylde endnu mere’,
både for vej og bane.
Endelig bør staten afsætte 100 mio. kr. til forsøgsordninger med teknologi, fx forøgelse af
lastbilernes lastekapacitet, dobbelttrailer-vogntog, databaserede/intelligente løsninger og lignende.
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FH mener, at der er brug for en
omlægning af bilbeskatningen
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Figur 12: Overvejelser om køb af elbil

Hvilke faktorer kan få dig til i højere grad
at overveje at købe en elbil?
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Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2579 respondenter. Indkomstopdelingen er lavet på baggrund af deciler for disponibel indkomst.

Jernbane og kollektiv trafik
Staten bør udarbejde en plan for fremtidens
jernbane, herunder udbygning og elektrificering, og i den forbindelse afsætte midler til at
færdiggøre planlagt elektrificering hurtigst
muligt samt elektrificere yderligere strækninger. Arbejdet bør have et internationalt fokus,
særligt på samarbejde med Norge, Sverige og
Tyskland, herunder undersøge mulighederne
for fremme af højhastighedstog til udvalgte
byer i Europa, og iværksætte relevante tiltag
på EU-niveau, fx en europæisk togfond. Dette
kan styrke grundlaget for dansk eksport af el,

jf. ovenfor, og fortrænge flytrafik, hvilket gavner klimaet i fraværet af klimavenligt flybrændstof.
Samtidig bør kollektiv trafik udbygges, hvor
det er relevant. Det kræver, at man indtænker
udbredelsen af elbiler/ladestandere, brintinfrastruktur mm. Første skridt bør derfor være,
at staten laver en national plan under inddragelse af de relevante aktører. Næste skridt vil
være den konkrete udbygning, hvortil der fx
kan afsættes en pulje på 2 mia. kr.
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08
Grøn omstilling
af erhverv og industri
Industri og produktion står for en væsentlig
del af Danmarks udledninger, og der findes en
række teknologier, der kan nedbringe dem.
Det drejer sig bl.a. om energieffektiviseringer,
varmepumper og brug af biogas frem for fossile brændsler. CO2-fangst kan også blive omkostningseffektivt inden for få år.
Virksomhederne står imidlertid over for flere
barrierer, herunder især omkostninger og hård
international konkurrence der indebærer en risiko for udflytning af produktion og arbejdspladser og medfølgende lækage. Samtidig er
der blandt produktionsvirksomheder mange
små og mellemstore virksomheder (SMV’er),
som har få ansatte, begrænset kapacitet og
utilstrækkelige finansieringsmuligheder. Det
betyder, at de har svært ved at prioritere
grønne tiltag og indfri reduktionspotentialerne, selv hvor tiltagene ville have kort tilbagebetalingstid, hvilket fx kan være tilfældet for
energieffektiviseringer.
Ingen enkeltstående løsning kan nedbringe
barrierene. Derfor foreslår FH en vifte af tiltag,
der kan understøtte omstillingen ved at:
•	
Skabe et markedstræk for grønne løsninger.
•	
Styrke klimavenlige produkter og virksomheders konkurrenceevne.

60 /

Fagbevægelsens Hovedorganistation

•	
Styrke informationsniveau og kapacitet.
•	
Styrke adgang til finansiering.
•	
Understøtte udvikling af nye klimatiltag.
De konkrete tiltag, der er opsummeret i boks
10, skal ses i sammenhæng med en række andre tiltag. Det drejer sig især om ’grønne og
socialt bæredygtige offentlige indkøb’, som er
afgørende for at skabe den større efterspørgsel på grønne produkter, ’udbygning af biogas’,
’facilitering af hjemtagning af EU-midler’ samt
de internationale indsatser for at øge ambitionsniveauet og eksporten af danske løsninger.
Tiltagene kan drive en udbredelse af allerede
kendte virkemidler, fx energieffektivisering og
elektrificering. Men de kan også drive en fortsat udvikling af nye løsninger, som kan øge
dansk eksport af grønne teknologier.
Teknologifradraget på 125 pct. for SMV’er
skal give dem mulighed for at udligne det teknologiske efterslæb, de ofte har i forhold til
store virksomheder, og gøre dem i stand til
også at bidrage fuldt ud til den langsigtede
omstilling og en større eksport. Det vil også
understøtte masterplanen for forskning beskrevet i kapitlet om strategiske satsninger.

FH foreslår

Boks 10:

72.	
Større efterspørgsel på grønne
produkter
73.

 dvikling og udbredelse af
U
standardiserede værktøjer

74.

 remme af højere bæredygtigheds
F
vurderinger hos SMV’er

75.

 ådgivning, kompetenceudvikling og
R
facilitering

76.

 tyrkelse af virksomhedernes øvrige
S
adgang til grøn finansiering

77.

Teknologifradrag på 125 pct. for SMV’er

Læs mere her: https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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09
Internationale
tiltag for klima,
konkurrenceevnen
og eksport
Mens vi i Danmark har fokus på vores nationale 2030-mål, skal vi huske at løfte blikket og
også tænke internationalt. Ellers kommer vi
ikke godt i mål med vores egen omstilling herhjemme, og vi udnytter heller ikke mulighederne for at bidrage til globale klimaløsninger.
For FH er det vigtigt, at man fortsætter den
grønne udvikling i EU med initiativer, der
mindsker usikkerheder for lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag og engagement er afgørende for omstillingen.
Højere EU-ambitioner kan gavne klimaet,
mindske lækage og øge dansk eksport
Højere ambitioner i hele EU vil ikke blot gavne
klimaet direkte – det vil også mindske risikoen
for, at klimatiltag i Danmark forskyder produktion og dermed arbejdspladser og udledning
til udlandet. Igangsættelse af klimatiltag i andre EU-lande sikrer nemlig en mere lige spillebane for danske virksomheder i den
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internationale konkurrence. Det er især vigtigt
for produktionsvirksomheder, industri og
landbrug. Højere ambitioner kan også øge efterspørgslen på danske løsninger til gavn for
vækst og beskæftigelse. Det handler fx om
grøn energi og de klimavenlige teknologier,
som satsningerne på cirkulær økonomi, forskning og teknologifradrag for SMV’er kan
skabe.
Danmark bør derfor arbejde for, at EU påtager
sig et reduktionsmål, der svarer til det danske.
Samtidig er der brug for en revision af EU’s
kvotehandelssystem (ETS) for at undgå, at reduktioner i Danmark modvirkes af større udledninger i andre medlemslande.
I næste led bør Danmark – sammen med de
andre medlemslande – mindske risikoen for
lækage til tredjelande ved at indføre en europæisk klimatold, der som vist i figur 13 har
bred opbakning herhjemme.

FH foreslår

Boks 11:

78.	
EU’s 2030-mål skal øges til op
mod 70 pct.
79.

Indførsel af en europæisk klimatold

80.

 tyrket indsats for videndeling
S
og eksport

81.

 anmark skal være foregangsland
D
inden for cirkulær økonomi

82.

 onden for Retfærdig Omstilling
F
skal have bredere fokus

83.

 er skal hurtigst muligt udarbejdes
D
territoriale planer for retfærdig
omstilling

Læs mere her: https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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Figur 13: Holdninger til klimatold

Vurder på en skala fra 1-10 et forslag om afgifter på importerede varer,
alt afhængigt af deres samlede udledning af drivhusgasser
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Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2.579 respondenter.

Figur 14: Dansk eksport af energiteknologi og -service, 2010-2019

Dansk eksport af energiteknologi og -service, 2010-2019
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Kilde: DI Energi, Eksport af energiteknologi og -service 2019
Anm.: Eksporten er i løbende priser og eksklusive boreplatforme.
Eksporten af energiservice i 2018 og 2019 er fremskrivninger.
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2019

Det kan overvejes at koble arbejdet for større
EU-ambitioner med de foreslåede satsninger
på Power-to-X, CO2-fangst, cirkulær økonomi
og forskning. Danmark kan argumentere for, at
vi har igangsat tiltag, der også kan bidrage til
andre landes omstilling – både konkret teknologiudvikling og produktion af grøn elektricitet, der måske er større, end Danmark selv kan
udnytte.

Højere
ambitioner kan øge
efterspørgslen på
danske løsninger til
gavn for vækst og
beskæftigelse

Eksport og udbredelse af danske løsninger
Vi skal høste alle frugterne af de investeringer,
Danmark gør i klimatiltag. Tiltagene skal ikke
blot gavne klimaet, de skal også gavne eksporten og beskæftigelsen.
Som det ses i figur 14, har eksporten af energiteknologi været stigende, og den udgør i
dag en betydelig del af den samlede danske
vareeksport. Og på myndighedsniveau har
samarbejde med Kina ifølge Energistyrelsen
hjulpet Kina med at reducere sine udledninger
med 22 mio. ton CO2e – svarende til knap
halvdelen af Danmarks udledninger i et enkelt
år18. Disse reduktioner bidrager ikke til opfyldelsen af Danmarks nationale 2030-mål, men
de bidrager til at løse klimaudfordringen og til
at øge interessen for danske løsninger.
Indsatserne bør løftes yderligere med en styrket eksportstrategi for grøn vækst, der bl.a.
har fokus på de strategiske satsninger inden
for fx Power-to-X, CO2-fangst og cirkulær
økonomi. Især inden for cirkulær økonomi bør
Danmark bestræbe sig på at blive foregangsland. I den forbindelse kan strategien også fokusere særligt på klimavenlige fødevarer og
teknologier inden for landbrug.
Konkret kan styrkelsen ske ved at tilføre flere
ressourcer til Udenrigstjenesten og samtænke
dens indsatser med Eksportkreditfonden,
Investeringsfonden for Udviklingslande mf.

18

En retfærdig omstilling i EU
Danmark skal kæmpe for en retfærdig og socialt balanceret omstilling i EU. I januar 2020
fremlagde Europa-Kommissionen et forslag om
etablering af ’Fonden for Retfærdig Omstilling’,
der indeholder mange gode initiativer.
Fonden bør dog have bredere fokus end kommissionen har foreslået. Bl.a. bør fonden ikke
blot hjælpe faggrupper, der berøres direkte af
omstillingen, men også faggrupper, der berøres indirekte. Fx har olieindustrien i Danmark
flere tusinde direkte og indirekte beskæftigede. Samtidig skal fonden ikke blot fokusere
på omskoling for dem, der allerede har mistet
deres job, men også på generel videreuddannelse. Det kan sikre udvikling frem for afvikling. Endelig skal fonden finansieres af nye og
additionelle midler – ikke en omfordeling af allerede afsatte midler målrettet beskæftigelse,
opkvalificering og fattigdomsbekæmpelse.
Herhjemme skal regeringen hurtigst muligt
igangsætte udarbejdelsen af de territoriale
planer for retfærdig omstilling, som er en del
af betingelserne for at opnå fuld støtte.
Udarbejdelsen bør ske i samarbejde med relevante parter, herunder bl.a. kommuner og fagbevægelsen.

Politiken, 2. juli 2019, ’Danmark hjælper Kina med CO2-reduktion’
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10
Klimaafgifter og
anden finansiering
Mange økonomer har igennem årene peget på,
at det mest omkostningseffektive og teknologineutrale redskab til at reducere drivhusgasudledninger ville være generelle klimafgifter.
Principielt skulle klimabelastningen af forskellige goder udregnes og en tilsvarende afgift
pålægges. Det ville styrke incitamentet til at
anvende klimavenlige teknologier eller klimavenligt forbrug. Senest har Klimarådet og
Kraka/Deloitte foreslået en generel klimaafgift
i Danmark, og figur 15 viser, at der er bred opbakning til enslydende afgifter.
Udfordringer og barrierer for klimaafgifter
Mens en generel klimaafgift fungerer godt i
teorien, er der dog række væsentlige udfordringer. Især tre er væsentlige:
1.	Fordeling: Højere klimaafgifter rammer især
varer og tjenester inden for energiforbrug,
fødevarer mv., og det vil belaste de laveste
indkomstgrupper relativt hårdest. Den
umiddelbare effekt af klimaafgifter er altså
højere ulighed. Uligheden kan modvirkes
vha. mere omfattende skatteomlægninger,
men de kan resultere i et lavere arbejdsudbud og efterlade personer uden solidt fodfæste på arbejdsmarkedet særligt udsatte i
forbindelse med lækageudfordringerne.
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2.	Lækage: En produktionsafgift på CO2udledningen risikerer at skubbe dansk produktion til udlandet, hvor virksomheder ikke
er underlagt tilsvarende krav. Det vil mindske den globale klimaeffekt af danske tiltag
og føre til tab af danske arbejdspladser.
Lækageproblemerne kan imødekommes
med sektorspecifikt bundfradrag, men det
er uklart, om og i hvor høj grad bundfradraget vil virke efter hensigten.
3.	Praktisk gennemførsel: En konkret vares klimabelastning er ofte svær at beregne. Dette
gælder især, hvor produktionskæder går på
tværs af lande og i landbruget, hvor udledninger og optag skyldes komplicerede biologiske
processer. Dertil kommer, at der er begrænset
viden om prisfølsomheden for forskellige varer/tjenester, herunder om hvor store afgiftsændringer der kræves for at opnå en reel adfærdseffekt og dermed klimaeffekt.
Fornuft og balance
FH anerkender, at der kan være gode teoretiske argumenter for en generel klimaafgift. På
nuværende tidspunkt er det imidlertid urealistisk at implementere en generel klimaafgift
under tilstrækkeligt hensyn til ulighed, lækageproblemer og praktisk implementering. Der

FH foreslår

Boks 12:

84.	
En ekspertkommission skal designe
klimaafgifter under hensyn til klima
effekt/teknologiudvikling, risiko for
lækage og ulighed
85.

Mobiliser privat finansiering

86.

Lånefinansiering/grønne obligationer

87.

 inansiering fra Danmarks Grønne
F
Fremtidsfond og via grønne obligationer
fra KommuneKredit

88.

Finansiering over indkomstskat

89.

 prettelse af en enhed, der faciliterer
O
hjemtagning af EU-midler

Læs mere her: https://fho.dk/tekniskbaggrundsnotat
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Figur 15: Holdninger til foreslag om en generel klimaafgift

Vurder på en skala fra 1-10 et forslag om en enslydende afgift på drivhusgasser, så de mest forurenende produkter og processer beskattes mest
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Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2.579 respondenter.

Figur 16:  Holdninger til forslag om flyafgift

Vurder på en skala fra 1-10 et forslag om en flyafgift
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Kilde: FH's survey om arbejdsliv, 2020
Anm.: 2.579 respondenter.
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Godt forslag (7-10)

Ved ikke/ønsker ikke at svare

er i stedet brug for en mere langsigtet, fornuftig og balanceret strategi, som sikrer de nødvendige hensyn til fordeling og mindsker risikoen for lækage.
Først og fremmest bør idéen om en perfekt
generel klimaafgift ikke stå i vejen for sektorspecifikke løsninger, der fungerer for klimaet,
erhvervet og mennesker, og som heller ikke
udelukker en harmonisering af afgifter engang
i fremtiden. I nogle sektorer kan der på kort
sigt indføres klimaafgifter. Det kunne fx være
inden for luftfarten, hvor figur 16 viser, at der
er stor opbakning til en flyafgift blandt danske
lønmodtagere. Hele 57 pct. finder, at det vil
være et godt forslag, mens kun 17. pct. finder
det dårligt. Til sammenligning mener kun 27
pct., at en kødafgift vil være et godt forslag,
som det ses i figur 17. I andre sektorer er der
imidlertid behov for mere viden, længere indfasning eller andre løsninger. Samtidig må
vurderinger af afgifter ske under hensyn til effekterne af corona-krisen.
FH’s forslag om en klimaafgift
På den baggrund foreslår FH et samlet tiltag
bestående af tre elementer. For det første skal
der etableres en ekspertkommission, som får
til opgave at designe klimaafgifter for hver
sektor under hensyn til følgende bindende
principper:

For det andet skal der laves en bindende politisk målsætning om, at der på basis af ekspertkommissionens arbejde ved udgangen af
2022 skal foreligge en plan for implementeringen af klimaafgifter, og at der i 2025 skal være
indført klimaafgifter i det omfang, de opfylder
de ovennævnte principper.

Figur 17: Holdninger til forskellige afgifter
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•	
Afgiften skal have en klimaeffekt og/eller
skabe incitament til teknologiudvikling. Det
skal afklares, om afgiften vil medføre en reel
adfærdseffekt, og om den kan implementeres uden store administrationsomkostninger.
•	
Afgiften og indfasningen må ikke føre til
væsentlige lækageeffekter. Det kan fx sikres ved at fremme/betinge en afgift af internationalt samarbejde og regulering i andre
lande og/eller af et fradrag for konkurrenceudsatte virksomheder.
•	
Provenuet og fordelingseffekterne skal dokumenteres, og det skal anvises, hvordan
provenuet bør anvendes til at modvirke en
eventuel stigning i uligheden.

Anm.: 2.579 respondenter.

For det tredje skal der indføres en flyafgift af
en størrelsesorden, der enten påvirker forbrugeradfærden eller flyselskabernes tilskyndelse
til at mindske udledningen. Afgiften indrettes
progressivt, fx ved et skalatrin med en højere
afgift for businessclass eller langdistanceture.
I forbindelse med de tre elementer bør det afklares, hvordan provenuet fra klimaafgifter anvendes bedst muligt, dvs. under hensyn til fordeling, lækageudfordringer og klimaeffekt.
Her er det oplagt at kigge i retning af en reduktion i den almindelige elafgift og elvarmeafgift.
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Andre finansieringskilder
Klimaafgifter kan både styrke incitamentet til
klimaindsatser og indbringe et provenu, der
bidrager til at finansiere den grønne omstilling.
Provenuet vil dog ikke være tilstrækkeligt til at
dække et finansieringsbehov på 230-450 mia.
kr. For det første forventes klimaafgifter indført over tid, og de vil derfor ikke kunne bidrage væsentligt på helt kort sigt. For det andet må provenuet forventes at falde over tid,
når afgifterne medfører en (tilsigtet) ændring
af adfærd, fx færre flyrejser. Derfor er der
brug for flere finansieringskilder.
Mobilisering af privat finansiering
Der skal mobiliseres privat finansiering til at
dække hovedparten af finansieringsbehovet
på 230-450 mia. kr. Potentialet for dette er
stort, da de fleste investeringer kan indebære
et afkast og derfor vil være interessante for
private investorer som fx banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber. Det gælder fx
investeringer i udbygning af havvind, energieffektivisering af bygninger og bioraffinering.
Pensions- og forsikringsselskaber har i 2019
erklæret, at de vil give tilsagn om 350 mia. kr.
til grønne lån og investeringer i Danmark og
udlandet.
En mindre del af finansieringsbehovet vil
skulle dækkes af de enkelte virksomheder og
husholdninger. Det gælder fx installering af
varmepumper frem for oliefyr. FH foreslår dog
i vid udstrækning statslige tilskud.
Statslige obligationer og Fremtidsfonden
Af det samlede finansieringsbehov forventes
staten at skulle tilvejebringe maksimalt 75
mia. kr. Midlerne skal primært finansiere tilskud og investeringer. En del af midlerne kan –
givet de negative renter og en lav statsgæld –
opnås ved at udstede obligationer for at
tilvejebringe finansiering til udvalgte tiltag
gennem fx Danmarks Grønne Fremtidsfond.
Allerede nu har fremtidsfonden en kapacitet
på 25 mia. kr., og i 2019 rejste Holland knap
45. mia. kr. ved at udbyde grønne obligationer
med en rente på 0,5 pct.
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Flere af de tiltag, som kræver mest finansiering, kan på sigt give et afkast, hvorved staten
kan tjene sine investeringer hjem. Det drejer
sig bl.a. om Power-to-X, udvikling og opskalering af bioraffinering og udvikling af nye materialer.
Derudover skal den danske stats kreditværdighed og lave gæld bruges som afsæt til at
give Den Grønne Fremtidsfond,
KommuneKredit og andre statslige finansieringsordninger bredere mandater og handlerum i deres arbejde – til gavn for den grønne
omstilling i private og offentlige virksomheder
og institutioner.
Hjemtagning af EU-midler
Der findes på EU-niveau en række muligheder
for at finansiere klimaindsatser i Danmark,
herunder fx inden for forskning (Horizon),
landbrug (landbrugspolitik) og natur og miljø
(LIFE). Allerede i dag yder danske ministerier
og andre aktører en stærk indsats for at hjemtage midler, men arbejdet bliver endnu vigtigere fremadrettet i lyset af det store finansieringsbehov, som 2030-målet indebærer.
Regeringen skal derfor oprette en enhed, der
skal facilitere hjemtagning af EU-midler ved at
sikre overblik over finansieringslandskabet, en
samlet strategi og endnu bedre muligheder for
iværksættere, virksomheder, forskere og myndigheder. Tiltaget bør også være i EUsystemets interesse, idet bedre projekter fra
de enkelte lande alt andet lige sikrer større effekt for EU-midlerne.
Finansiering over indkomstskat
Selv efter at ovenstående tiltag er bragt i spil,
kan der restere et finansieringsbehov. Det kan
både angå konkrete investeringer frem til
2030 og varige meromkostninger ved videreførelse af tiltag efter 2030, herunder drift af
platforme, eksportindsatser og klimaregnskaber samt provenutab, som ikke er medregnet.
Behovet kan gøre det nødvendigt at overveje
finansiering over skatten. Skattefinansiering
har en række fordele, herunder en progressiv

Figur 18: Villighed til at bidrage over skatten
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Anm.: 2.579 respondenter.

fordeling af byrden og at det sikrer en løbende
indtægt, der kan finansiere varige omkostninger og provenutab. Samtidig har skattefinansiering dog også ulemper, fx at det belaster
lønmodtagere og mindsker arbejdsudbud.
Figur 18 viser en vis villighed til skattefinansiering blandt danske lønmodtagere: 58 pct.
er villige til at bidrage med 0-1 pct. over indkomstskatten for at sikre finansiering af den
grønne omstilling.

I 2019 rejste Holland knap

45

mia. kr. ved at udbyde
grønne obligationer

FH er åben over for at finansiere en del af en
kommende klimahandlingsplan over skatten,
såfremt finansieringsudfordringen ikke med
sandsynlighed kan løftes vha. andre tiltag,
herunder fx klimaafgifter, mobilisering af privat finansiering, lånefinansiering og finansiering fra Den Grønne Fremtidsfond og
KommuneKredit. Dette princip skal sikre, at
andre instrumenter prioriteres og udtømmes,
før der anvendes skattefinansiering.
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Medarbejderinddragelse
gavner virksomhederne
og deres omstilling

Medarbejderne har ofte konkret viden om,
hvor der kan spares på materialer, strøm og
varme. Den viden skal udnyttes. Den kan bl.a.
bidrage i overgangen til cirkulær økonomi, der
netop kræver nye tankegange og forretningsmodeller, og i udviklingen af grønne og socialt
bæredygtige indkøb og udbud.
Ifølge FH’s survey har 37 pct. oplevet, at arbejdspladsen inden for de seneste 5 år har
gjort brug af medarbejdernes grønne forslag
til at mindske drivhusgasudledningen. Som figur 19 viser, oplever mange, at de grønne forslag ikke blot gavner klimaet – de mindsker
også spild, øger genbrug og sænker omkostninger. Sidegevinsterne er mange19.
Figur 19 viser også, at grønne forslag i en del
tilfælde har medført et bedre arbejdsmiljø. Ud
over at bidrage til at reducere udledninger og
materialeforbrug kan medarbejderinddragelse
således også bidrage til trivsel på jobbet og –
må det forventes – en større følelse af ejerskab
over arbejdspladsens grønne omstilling.

Viden og kapacitet
En barriere for medarbejderinddragelse kan
imidlertid være, at virksomheden eller den enkelte medarbejder har begrænset viden, fx om
produktionens klimaaftryk eller hvilke muligheder der findes for at nedbringe det.
Klimapartnerskabet for Produktion har således
fundet, at kun 11 pct. kender deres virksomheds drivhusgasudledninger. Figur 20 viser, at
udfordringen ikke overraskende er størst
blandt mindre virksomheder.
Et så begrænset kendskab gør det det sværere at komme med grønne idéer.
FH’s øvrige klimaforslag er løftestænger
Flere af FH’s forslag i de foregående kapitler
kan styrke viden og kapacitet og dermed
skabe bedre forudsætninger for medarbejderinddragelse.
Det gælder fx teknologifradraget på 125 pct.
til SMV’er, udviklingen af standardiserede
værktøjer for virksomheder og demonstration

Figur 19: Hvordan grønne forslag hjælper
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Anm.: 935 respondenter, der svarede 'I høj grad' eller 'I nogen grad' på
om deres arbejdsplads har gjort brug af medarbejdernes grønne forslag

19

S e også ’Flere Grønne Job. Et inspirationskatalog til grøn omstilling og flere arbejdspladser gennem medarbejderinddragelse
og lokalt samarbejde’, LO, 2014
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og videndeling i bygge- og anlægssektoren.
Medarbejderinddragelse bør indtænkes i disse
og andre tiltag.

give COI et særskilt strategisk fokus på klima
samt midler til at igangsætte projekter og videndeling eller i regi af nye videns- og informationscentre.

Samtidig bør medarbejderinddragelsen styrkes med andre tiltag – både inden for den private og den offentlige sektor.

Arbejdspladser bør understøttes i at blive certificeret i energiledelsessystemer vha. rådgivning og benchmarking fra virksomhedsguiden.
dk og Erhvervshusene. Mulige tiltag på arbejdspladserne kan være konkrete målsætninger og handlingsplaner, energi-arbejdsgrupper med repræsentanter fra alle faggrupper
eller idékonkurrencer. Omkostninger til at blive
certificeret kan med fordel omfattes af det udvidede forsknings- og innovationsfradrag.

Medarbejderinddragelse i det private og offentlige
Den grønne omstilling – og opfyldelsen af krav
og retningslinjer i de kommende klimaplaner –
vil kræve nye innovative løsninger i både den
private og den offentlige sektor.
I den private sektor indgik styrket samarbejde
mellem medarbejdere og ledelse om den
grønne omstilling i de fleste aftaler om overenskomstfornyelse i OK20. I den offentlige
sektor kan inddragelse af medarbejderes viden
og forslag fx bidrage i den udvikling og indfasning af grønne og socialt bæredygtige offentlig
indkøb og udbud, som FH foreslår ovenfor.

FH etablerer ’Lønmodtagernes Klimapanel’
FH skal være med til at gå forrest. Vi vil bidrage til medarbejderinddragelse i den grønne
omstilling og til at udvikle gode måder at høste
lønmodtagernes idéer på. Derfor vil FH etablere et ’Lønmodtagernes Klimapanel’ bestående af lønmodtagere, der i deres daglige
virke arbejder for at fremme den grønne omstilling, og øvrige eksperter. Samtidig vil FH’s
ungdomsfond fortsætte med at støtte aktiviteter, der skal fremme den grønne omstilling,
ligesom vi har gjort i 2020.

En analyse fra Center for Offentlig Innovation
(COI) viser, at i 92 pct. af de offentlige innovationer har medarbejderne en nøglerolle.
Medarbejdernes innovationsevner bør målrettes til at udvikle grønne løsninger, fx ved at

Figur 20: Kendskab til virksomhedens udledninger
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Kilde: Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder
Anm: 471 svar ud af 2.441 adspurgte.
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Boks 13:

90.	
Medarbejdere og offentlige ledere
skal være grønne innovationsmotorer
91.	
Understøt arbejdspladser i at blive
certificeret i energiledelsessystemer
(fx ISO 50001)
92.	
FH etablerer ’Lønmodtagernes
Klimapanel’
93.	
FH inddrager fagligt aktive unge i
den grønne omstilling
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Grønne job
– med et sikkert og
sundt arbejdsmiljø

Figur 21: Arbejdsmiljømæssige risici
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asbest og støv.
• S
 tørre infrastrukturprojekter medfører
risici for bl.a. ulykker.
Genbrug og affaldssortering:
• U
 dsætter arbejdstagerne for biologiske
agenser og farlige kemikalier.
Vindenergi:
• U
 lykkes- og ergonomiske risici ved
opførelse af vindmøller.
• Kemiske

risici (bl.a. isocyanater, styren
og epoxy) ved fremstilling af vindmøller.

Energisektoren:
• Risici som følge af øget brug
og installering af solpaneler.

Hvad vi ikke ved, at vi ved

Hvad vi ikke ved, at vi ikke ved

•  Risici

•

•

ved fx genanvendelse er identificerede i nogle brancher, men der er ikke
aktuel viden om overførbarheden til andre.
O
 ffshorebranchens viden om sikkerhedskultur og sikkerhedsledelse kan
evt. overføres til vindmølleindustrien og
større anlægsprojekter.

Danske lønmodtagere ser positivt på den
grønne omstillings betydning for deres arbejde. Figur 3 viste, at 37 pct. forventer en positiv effekt på deres fag, mens kun 7 pct. forventer en negativ effekt. Blandt de
lønmodtagere, der forventer, at den grønne
omstilling vil give positive effekter, er det godt
halvdelen, der forventer, at det især vil give et
bedre arbejdsmiljø.
Et godt arbejdsmiljø kommer dog ikke af sig
selv. Det skal indtænkes aktivt som et perspektiv på omstillingen. Både på samfundsog arbejdspladsniveau.
Kendte og ukendte risici
Grøn omstilling og et godt arbejdsmiljø kan og
skal gå hånd i hånd. Vi skal fremme og udnytte potentialerne for et bedre arbejdsmiljø,
og vi skal forebygge og undgå arbejdsmiljømæssige risici.

Landbruget:
• Risici ved nye produkter og
praksisser.

Nye risici som opstår som følge
af nye praksisser, nye hjælpemidler, nye produkter eller ved anden
organisering af arbejdet.

Med de nye grønne job aktualiseres behovet
for forebyggelse af ’klassiske fysiske arbejdsmiljøproblemer’, idet mange klimatiltag i høj
grad forventes at føre til en vækst i grønne
fremstillingserhverv. Det kræver øget og fornyet opmærksomhed på fysiske arbejdsmiljøudfordringer som bl.a. hårdt fysisk arbejde, arbejdsulykker og kemi.
Derudover forventes det, at grønne job har
ukendte risici, som vi først får viden om i takt
med, at den grønne omstilling skrider frem.
Anvendelsen af nye stoffer og materialer vil
føre nye og ukendte problemer med sig. Derfor
er en øget og fornyet opmærksomhed på allerede kendte problemer ikke tilstrækkelig.
Figur 21 illustrerer, hvordan nye grønne job
både aktualiserer behovet for fokus på de
klassiske arbejdsmiljøproblemer og samtidig
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åbner op for nye risikofaktorer, det er nødvendigt at forebygge.
Den grønne omstilling vil gribe ind i alle erhverv. De følgende afsnit giver fire eksempler
på områder, som tænkes at vinde frem, og
som kræver et særligt fokus på arbejdsmiljøet.
Udbygning af vindenergi
I forbindelse med en kommende udbygning af
vindmøllesektoren vil der være behov for i
særlig grad at forebygge alvorlige arbejdsulykker, som der erfaringsmæssigt er risiko
for, både i forbindelse med produktion af tårne
og vinger og i forbindelse med anlæg af vindmøller, ikke mindst på havet.
Forskning viser, at en god sikkerhedskultur er
helt afgørende. Der er ligeledes behov for at
forebygge problemer med muskel- og skeletbesvær (MSB) som følge af hårdt fysisk arbejde med tunge løft og belastende arbejdsstillinger. Endelig vil der være behov for særlig
opmærksomhed omkring brugen af isocyanater og epoxy, som har givet store problemer
med allergi og eksem blandt ansatte på danske vindmøllefabrikker.
Energieffektivisering, bygninger og byggeri
I forbindelse med renovering af ældre bygningsmasse og energieffektiviseringer af boliger i den almene sektor skal der være fokus på
at forebygge de allerede kendte risikofaktorer
ved arbejde i bygge- og anlægssektoren. Det
gælder risici for arbejdsulykker, fald og nedstyrtning, det gælder risici i forhold til hårdt
fysisk arbejde, tunge løft og belastende arbejdsstillinger, og det gælder velkendte problemer med bl.a. asbest, pcb, bly og isoleringsmateriale i den ældre bygningsmasse.
Genanvendelse og sortering af affald
FH foreslår en satsning på cirkulær økonomi, og
heldigvis er den allerede ved at vinde frem.
Som beskrevet handler cirkulær økonomi om at
overgå fra lineær produktion til produktionsformer, hvor materialer bevares i et kredsløb, og
behovet for nye råmaterialer mindskes.
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Det ser man fx på affaldsområdet, hvor der i
stigende grad anlægges en kredsløbsbetragtning med inspiration fra ’vugge-til-vugge’-konceptet. Alle affaldsstoffer betragtes
som mulige udgangspunkter for ny produktion. Med EU’s mål om at genanvende 60 pct.
af affaldet må vi forvente at se en kraftig stigning i antallet af beskæftigede, der arbejder
med affaldssortering.
Affaldssortering og genanvendelse er en gevinst ud fra et grønt bæredygtighedsperspektiv, men vi skal sikre, at det også ud fra et arbejdsmiljøperspektiv er sikkert og sundt. Nogle
risici kender vi allerede. Vi ved, at affaldssortering indebærer udsættelse for biologiske agenser, herunder miroorganismer, som bl.a. kan
føre til luftvejslidelser, mave-tarmlidelser, eksem og allergier. Vi ved også, at udsættelse for
tungmetaller ved bl.a. genanvendelse giver risiko for kræft og skader på nervesystemet.
Således blev medarbejdere på en engelsk virksomhed udsat for kviksølvforgiftning, da de
udførte arbejde med at adskille og genanvende
dele fra fluorescerende lyspærer.
Der er behov for øget opmærksomhed på,
hvilke produkter vi genanvender og hvordan.
Her bør fokus også være på, hvordan produkterne bliver designet og fremstillet med henblik på ’sikker og sund’ genanvendelse.
Nye teknologier og materialer
Nye teknologier og nye materialer, fx nanoteknologi, indebærer ukendte risici. I takt med at
der fx kommer stadig flere el-biler og hybridbiler på vejene, opstår der nye arbejdsmiljøudfordringer. Fritlagte ledninger, vand i bilen eller
brand i batteriet indebærer i el-biler og hybridbiler helt andre risici, end man kender fra benzin- og dieseldrevne motorkøretøjer, og det er
langt fra uden risiko, når reddere rykker ud og
fx skal skære en tilskadekommen ud af en elbil.
Styrkede indsatser og krav
På baggrund af ovenstående foreslår FH indsatserne opsummeret i boks 14. Bedre tilsyn,
vejledning, koordinering og indarbejdelse af
krav på en række områder skal sikre, at den
grønne omstilling ikke blot skaber flere job,
men også gode job.

FH foreslår

Boks 14:

94.	
Tilsyn med arbejdsmiljø i forbindelse
med grøn omstilling og nye grønne job
95.	
Nye og reviderede vejledninger fra
branchefællesskaberne for arbejdsmiljø
om sikring af et godt arbejdsmiljø ved
grøn omstilling
96.	
Koordinerede indsatser mellem Arbejd
stilsynet og branchearbejdsmiljørådene i
udvalgte grønne erhverv
97.	
Forskning i nye arbejdsmiljøudfordring
er i forbindelse med grøn omstilling,
herunder om nuværende regler er tidssvarende og om muligheder for
substitution af farlige stoffer
98.	
Krav om medarbejderinddragelse i pro
dukt- og procesdesign
99.	
Krav om brug af arbejdsmiljøkrav ved
udbud af større grønne projekter
100.	
Indarbejdelse af arbejdsmiljøindikatorer
og arbejdsmiljøhensyn i arbejdet med
FN’s verdensmål for bæredygtig ud
vikling, særligt ift. mål om ‘sundhed og
trivsel’
101.	
Øget fokus på sikkerheds- og forebyg
gelseskultur i grønne job mhp. at fore
bygge arbejdsulykker og sundhedsrisici
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Grøn omstilling
forudsætter uddannelse
og kompetenceudvikling

Den grønne omstilling vil skabe mindst
200.000 årsværk som beskrevet ovenfor. Det
er konkret arbejde, der skal udføres, og det indebærer behov for nye kompetencer – det
gælder for såvel beskæftigede som ledige, jf.
kapitlet om opkvalificering. Uddannelse og
kompetenceudvikling bliver således afgørende
for den grønne omstilling. Især er det vigtigt,
at uddannelsessystemet, herunder videre- og
efteruddannelsessystemet, kan reagere hurtigt og matche de nye kompetencebehov på
arbejdsmarkedet.
Det er de mennesker, vi uddanner, der vil
skulle implementere og udvikle de løsninger,
der skal opfylde målene om 70 pct. reduktion i
2030 og klimaneutralitet i 2050. Så lige så vel
som fx byggeri og skovrejsning i dag sker med
tanke på klimaeffekter, lige så vel skal uddannelse og videreuddannelse løftes med henblik
på klima.
Når videre- og efteruddannelse giver den enkelte lønmodtager bedre mulighed for at bidrage aktivt til omstillingen gennem implementering af nye teknologier og udvikling af
nye løsninger, kan det også give en større følelse af ejerskab og inddragelse. I sidste ende
kan dette være afgørende for opbakningen til
den grønne omstilling.
FH’s survey viser, at 9 ud af 10 lønmodtagere
er villige til at inddrage ny teknologi i deres
arbejde. Samtidig vurderer 2 ud af 3 lønmod
tagere, at den grønne omstilling vil påvirke
deres jobsituation i sådan grad, at videreog efteruddannelse bliver nødvendig.
Uddannelsessystemet skal imidlertid også
være parat – det skal hurtigt kunne absorbere de nye krav og kompetencebehov, som
omstillingen forudsætter. Derfor foreslår FH
de tiltag, der er opsummeret i boks 15.
Balance mellem teknologi og
medarbejderkompetencer
Nye teknologier og innovative løsninger kommer til at spille en central rolle i forhold til den
grønne omstilling. Det kan fx være nye klimavenlige materialer, ændring af kostsammensætninger eller brintteknologier i forbindelse

med Power-to-X. Grøn omstilling handler, ligesom digital omstilling, om både nye teknologier og nye måder at tænke og arbejde på.
Det gælder alle i det danske samfund. Det omfatter både offentlige og private virksomheders opgaveløsning inden for samtlige brancher.
Det er vigtigt at sikre en balance, hvor investeringer i ny teknologi suppleres med nye medarbejderkompetencer – de to ting skal følges
ad. En balance vil sikre, at lønmodtagerne er
forberedt på at anvende og arbejde med den
nye teknologi.
Samtidig vil en balance, hvor nye medarbejderkompetencer følger med teknologiudviklingen, give det bedste grundlag for at udvikle
nye og innovative løsninger. Det kan bidrage
til nye grønne løsninger på lang sigt og dermed omstillingen frem mod 2050, eksport og
beskæftigelse.
Centrale grønne kompetencer
De tekniske kompetencer, der umiddelbart
kræves – fx den konkrete evne til at sætte en
varmepumpe op eller reparere en elbil – er vigtige, men de kan ikke stå alene. Især ikke, hvis
uddannelse fuldt ud skal understøtte inddragelse, en følelse af ejerskab til omstilling og
udvikling af de nye løsninger, der skal hjælpe
os på vej mod 2050.
Der bør også i alle brancher være fokus på udvikling af uddannelser og kompetencer, der giver medarbejderne forståelse for bæredygtig
udvikling, ressourceeffektivitet og miljøbeskyttelse. Grundlaget for dette skal være
solide basisfærdigheder inden for den enkeltes fagområde.
Endelig er det vigtigt også at fokusere på kognitive og sociale kompetencer.
Sammenhængende og fleksibelt
uddannelsessystem
Det er ikke muligt at forudsige de mange forskellige jobtyper og helt konkrete kompetencer, som den grønne omstilling vil medføre.
Det kan imidlertid med sikkerhed fastslås, at
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behovet for nye kompetencer vil stille store
krav til såvel det ordinære uddannelsessystem
som videre- og efteruddannelsessystemet.
Derfor er det afgørende, at vi har et uddannelsessystem, herunder videre- og efteruddannelsessystem, og et støttesystem, som er fleksibelt, uden barrierer, og som er
sammenhængende og overskueligt for dem,
der skal benytte sig af det, så unge og lønmodtagere hurtigt kan uddannes, opkvalificeres eller omskoles til hvor, de grønne job opstår.
Det er vigtigt, for det skal være muligt for den
enkelte løbende og igennem hele arbejdslivet
at kombinere beskæftigelse, arbejdspladsbaseret læring og videre- og efteruddannelse.
Invester i uddannelse
For at understøtte ovenstående bør der til investeringerne i den grønne omstilling medtænkes investeringer i uddannelse. Det gælder
investeringer i hele det danske uddannelsessystem fra grundskolen til de videregående
uddannelser, men ikke mindst uddannelser

hvor vekseluddannelse og det erhvervs- og
professionsrettede udgør omdrejningspunktet, og hvor de praktiske kompetencer står i
fokus.
Det er der to årsager til. For det første er det i
høj grad faglærte og medarbejdere med
’handlekompetencer’, der skal handle anderledes. For det andet kommer ideerne til, hvordan
vi sikrer grønnere løsninger, ofte fra de medarbejdere, der til daglig er tæt på deres profession eller fag som beskrevet i kapitlet om medarbejderinddragelse.
Figur 22 viser, at der for erhvervsuddannede
har været større tendens til at arbejde inden
for ’grønne varer og tjenester’ end for folk med
andre uddannelser. Med det udgangspunkt
kan vi forvente, at de faglærte også fremadrettet vil spille en central rolle i forhold til at
producere ’grønne varer og tjenester’.
Der er således brug for en særlig indsats for at
sikre, at medarbejderne inden for de sektorer,
der især skal bidrage til at gennemføre den
grønne omstilling, også har kompetencerne til

Figur 22: Uddannelsessammensætning i produktionen af grønne varer og tjenester
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Kilde: Concito, Den danske grønne beskæftigelse, 2019
Anm.: Beregninger baseret på uddrag fra Danmarks Statistik fra DAMVAD (2018) for CONCITO.
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FH foreslår

Boks 15:

102.	
Der bør i alle brancher være fokus på
balance mellem hhv. investering i ny
teknologi og uddannelse/opkvalificering
103.	
Fokus på ikke blot tekniske
kompetencer, men også på forståelse,
basale færdigheder og kognitive og
sociale kompetencer
104.	
Uddannelses- og støttesystemet skal
være sammenhængende og fleksibelt,
så alle kan deltage hele arbejdslivet
105.	
Invester i uddannelse
106.	
Virksomhederne skal sætte
VEU i system via systematisk
uddannelsesplanlægning

at være drivende i den udvikling.
Uforholdsmæssigt mange har fx ikke tilstrækkelige basale færdigheder inden for dansk,
matematik, engelsk og det digitale. Det skal
der rådes bod på, for tilstrækkelige basale
færdigheder og kompetencer er selve forudsætningen for, at folk kan lære nyt.
Systematisk uddannelsesplanlægning
er vejen frem
FH’s analyser viser, at langt flere medarbejdere ville komme på efteruddannelse, hvis
virksomhederne satte efteruddannelsen i system via mere kontinuerlig og systematisk uddannelsesplanlægning.

Der, hvor ledelsen skaber rammer og har en
kultur for videre- og efteruddannelse, vil medarbejderne gerne efteruddanne sig. På den
baggrund skal flere offentlige og private virksomheder motiveres til at arbejde mere systematisk med planlægning af VEU, så årets uddannelsesplanlægning bliver taget lige så
alvorligt som årets ferieplanlægning.
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Opkvalificering af ledige
skal hjælpe den enkelte og
gavne omstillingen

Den grønne omstilling frem mod 2030 og
2050 bliver et langt træk. Den vil medføre, at
nye jobfunktioner vil opstå, mens andre vil forsvinde. 23 pct. frygter, at deres kompetencer
ikke vil være efterspurgt som følge af den
grønne omstilling. Det er mange.
Det er vigtigt, at ledige ikke bliver hægtet af
udviklingen, men i stedet får gavn af de nye
job, der opstår. Både for deres eget liv og fordi
en oplevelse af nye muligheder og gode livsvilkår er med til at sikre bred opbakning til omstillingen. Det kan bl.a. ske gennem opkvalificering.

23%

frygter, at deres kompetencer
ikke vil være efterspurgt
som følge af den grønne
omstilling

Gode muligheder for ledige til at hægte sig på
omstillingen er også vigtigt for virksomhederne. Hvis nogle af de tusindvis af ledige kan
tage job efter opkvalificering, vil det mindske
risikoen for mangel på specifik arbejdskraft.
Samtidig kan opkvalificering være med til
både at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, øge
arbejdsudbuddet og få flere varigt med ind på
arbejdsmarkedet.
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Det danske uddannelses- og
opkvalificeringssystem skal styrkes
over en bred kam og gøres mere
fleksibelt og enkelt
Kompetencer i centrum
Hvis ledige skal have muligheder og kunne udfylde de nye job, skal de kunne tillære sig
nogle af de forskellige kompetencer, som virksomhederne vil efterspørge som følge af den
grønne omstilling. Hele 65 pct. mener, at
bedre muligheder for uddannelse og efteruddannelse bedst sikrer tryghed for den gruppe,
som skal finde ny beskæftigelse som led i den
grønne omstilling.
Der bør derfor igangsættes en omfattende
indsats for, at ledige opkvalificeres til at matche de nye job og de kompetencer, som efterspørges. Det kunne fx handle om at efteruddanne håndværkere til også at kunne installere
og servicere varmepumper og solvarmeanlæg
m.m.
Fleksibilitet er afgørende
Den grønne omstilling kan skabe mange forskellige jobtyper og behov for kompetencer,
der er svære at forudsige. En overgang til nye
og hidtil ukendte måder at producere på er
netop kernen i fx cirkulær økonomi.
Derfor er det afgørende, at det danske uddannelses- og opkvalificeringssystem styrkes
over en bred kam og gøres mere fleksibelt og
enkelt, så de ledige hurtigt kan opkvalificeres
til der, hvor de grønne job opstår. Således vil
de lediges kompetencer ikke blive en flaskehals, men snarere en katalysator for den
grønne omstilling.
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Opkvalificering øger beskæftigelse og
mindsker ulighed
FH har fået analyseret de samfundsøkonomiske effekter af uddannelse og opkvalificering i
forhold til et specifikt løft fra ufaglært til faglært. Analysen viser tydeligt, at selvom der på
kort sigt er et marginalt fald i beskæftigelsen,
så stiger beskæftigelsen på længere sigt markant, mens uligheden er faldende. Uddannelse
og opkvalificering til ledige bør derfor prioriteres højt.
Hvis opkvalificeringen af de ledige skal lykkes
– til gavn for både klimaet og samfundet – er
det nødvendigt, at der for den enkelte er gode
muligheder for, og rettigheder til, at udvikle
sine kompetencer i opsigelses- og ledighedsperioden.
Det er også centralt, at manglende adgang og
bureaukrati ikke må stå i vejen for brugen af
uddannelse og opkvalificering over for ledige.
Hverken for borger, sagsbehandler eller virksomhed. Det kræver enkle regler og lettere tilgængelig viden om uddannelses- og opkvalificeringstilbud.
Der er allerede en række gode opkvalificeringsredskaber i beskæftigelsesindsatsen.
Mange af dem er bare aldrig rigtig kommet i
brug eller blevet udbredt i større omfang.
Derfor foreslår FH, at en række af de eksisterende redskaber styrkes, da de vil kunne være
med til at sikre de kompetencer på klimaområdet, som virksomhederne efterspørger. FH’s
forslag er opsummeret i boks 16.

FH foreslår

Boks 16:

107.	
En ny start for uddannelsesløftet,
herunder en ny sats, bedre information,
grundforløb og sammenhæng til
uddannelsessektoren samt forenklinger
108.	
Fokus på det regionale arbejde og
arbejdsmarkedets parters rolle, herunder
flere midler til fx erhvervsrettede kurser
som kan åbne dørene for job i
omstillingen
109.	
Nyt liv i jobrotation, herunder bedre
økonomi for både borger, kommune og
virksomhed m.m.
110.	
En enklere og stærkere voksenlærlinge
ordning, herunder forenklinger af sats og
målgruppe, samt bedre sammenhæng til
dagpengesystemet m.m.
111.

 porskifte: Det skal bl.a. være nemmere
S
at tage en ny uddannelse, som kunne
være relateret til den grønne omstilling,
hvis ens uddannelse er forældet

112.	
Ret til seks ugers jobrettet
uddannelse, herunder tidligere start og
bedre overgang fra opsigelsesperioden
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Et trygt arbejdsmarked
– for en retfærdig
grøn omstilling

Den grønne omstilling vil gavne klimaet og
rummer muligheder for Danmark og lønmodtagerne som helhed: Større eksport, større beskæftigelse og bedre job.
Samtidig øger omstillingen dog behovet for
tryghed på arbejdsmarkedet. Nogle risikerer at
komme i klemme, fordi jobfunktioner forsvinder. Andre skal turde kaste sig ud i nye uddannelser og projekter. Begge grupper skal støttes
vha. en indsats for større tryghed. Det vil ikke
blot gavne den enkelte, men også styrke opbakningen til den grønne omstilling frem mod
2030 og 2050.
Tryghed skal hjælpe dem, der er i klemme
Opfyldelsen af 2030-målet om 70 pct. reduktion og derefter 2050-målet om klimaneutralitet kræver omstilling af mange aktiviteter i
mange sektorer. Som beskrevet i kapitlet om
cirkulær økonomi skal vi bl.a. finde nye måder
at producere og forbruge på.
Når vi udvikler og udbreder klimavenlige materialer, elbiler og varmepumper, er det i sidste ende
for at fortrænge varer og teknologier baseret på
fossile brændsler. Det kan indebære, at nogle
jobfunktioner forsvinder og dermed bringe
mennesker i klemme. Omstillingen handler ikke

kun om klima, men også om dem og om deres
livsvilkår – indkomst, hjem og familie.
Der skal være tryghed på arbejdsmarkedet. Vi
skal ikke beskytte jobfunktioner, men vi skal
beskytte de mennesker, der udfylder dem.
Tryghed skal understøtte udvikling
Større tryghed vil ikke kun gavne dem, der risikerer at komme i klemme pga. eksisterende
jobfunktioner. Det kan også styrke modet hos
dem, der overvejer en ny type uddannelse eller
et iværksætterprojekt, hvor fremtidsudsigterne
er usikre. De skal opleve en tryghed på arbejdsmarkedet, som gør dem risikovillige. For
om fem eller ti år kan det være de kompetencer
og projekter, de turde kaste sig ud i nu, der
danner grundlag for udvikling af de nye løsninger, som også Klimarådet siger, der er brug for.
Tryghed skal sikre opbakningen
Social retfærdighed er nødvendig for at sikre
langsigtet opbakning til den grønne omstilling.
Der vil være bump på vejen mod 2030 og
2050. Det har corona-krisen allerede vist os.
Når kriserne kradser, er det vigtigt, at opbakningen til den grønne omstilling er robust. Og
det vil den kun være, hvis den opleves som

Figur 23: Udviklingen i kompensationsgraden for en FH-lønmodtager
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Kilde: Finansministeriets familietypemodel og FH's beregninger
Anm.: Bruttokompensationsgraden er opgjort på baggrund af lønudviklingen for alm. lønmodtagere uden
ledelsesansvar og udviklingen i den maksimale dagpengesats. Nettokompensationsgraden er opgjort med
udgangspunkt i samme tal for løn og dagpenge på baggrund af den disponible indkomst efter skat.
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FH foreslår

Boks 17:

113.	
Dagpengene skal fremover
reguleres efter lønudviklingen,
så de ikke mister værdi

socialt retfærdig – som en løftestang, ikke som
en ekstra trussel eller noget der er nødvendigt
at sætte på pause.
Fokus på flexicurity og dagpenge
De konsekvenser, som omstillingen vil have for
menneskers beskæftigelse, kompetencer og
økonomiske sikkerhed, skal adresseres gennem en kombination af tryghed, omstilling af
kompetencer og fleksibilitet. Med andre ord:
Flexicurity.
Det vigtigste enkeltstående element er her
dagpengene. De skal holde hånden under de
lønmodtagere, der risikerer at miste deres job,
og under dem, der overvejer en vej med usikre
jobudsigter. En højere dagpengekompensation
for tabt arbejdsfortjeneste vil give større sikkerhed.
Dagpengesystemet skal rettes op
Kompensationsgraden afspejler den økonomiske forskel på at være i beskæftigelse og arbejdsløs. Og som vist i figur 23 er dagpengenes bruttokompensationsgrad faldet fra et
niveau på 57 pct. i midten af 90’erne til 48 pct.
i dag. Med udsigt til den fortsatte mindreregulering vil bruttokompensationsgraden falde
yderligere til omkring 45 pct.
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Det er afgørende for den enkelte lønmodtager
og opbakningen til omstillingen, at dagpengesystemet rettes op, og de sidste godt 30 års
udhuling af dagpengene stoppes.
Derudover er der en helt akut udfordring som
følge af corona-krisen. Rigtig mange lønmodtagere er blevet ledige som en direkte konsekvens af corona-krisen, mens andre har opretholdt indkomsten, fordi deres arbejdsgiver har
benyttet sig af hjælpepakkerne. Ligesom hjælpepakkerne holder hånden under virksomhederne og beskæftigede, er der behov for en
akut hjælpepakke til at holde hånden under de
ledige, som loyalt har betalt kontingent til arbejdsløshedsforsikringen i a-kassen. Det er
urimeligt, at de personer, der er hårdest ramt
af krisen ved at have mistet deres job, ikke
modtager en økonomisk håndsrækning.
I FH’s økonomiske genopretningsplan ’Investér
i klima, teknologi og tryghed’ foreslår vi en akut
hjælpepakke til dagpengeområdet. Det indebærer et midlertidigt corona-tillæg til dagpengesatsen samt lettere optjeningsret for freelancere og soloselvstændige, samt at personer,
der ikke har optjent ret til dagpenge, får adgang til systemet på en lavere sats.

FH’s medlemmer
•	
3F – Fagligt Fælles Forbund
•	
HK/Danmark

•	
JID – jordbrugsteknologer i Danmark
•	
SAFU – Sammenslutningen af

•	
FOA – Fag og Arbejde
•	
Dansk Metal

Funktionærer
•	
Cabin Union Denmark
•	
Dansk Formands Forening
•	
Danske Psykomotoriske Terapeuter

•	
Danmarks Lærerforening
•	
Dansk Sygeplejeråd
•	
BUPL – Pædagoger og Klubfolk
•	
Socialpædagogerne
•	
Fødevareforbundet NNF
•	
Dansk El-Forbund
•	
Teknisk Landsforbund
•	
Politiforbundet
•	
Serviceforbundet
•	
Dansk Socialrådgiverforening
•	
PROSA
•	
Frie Skolers Lærerforening
•	
Luftfart og Jernbane
•	
Uddannelsesforbundet
•	
Blik og Rørarbejderforbundet
•	
Centralforeningen for Stampersonel

•	
FAF Film og tv-arbejderforeningen
•	
Attorfillit Kattuffiat
•	
Foreningen af Tekniske og Administrative
Tjenestemænd (TAT)
•	
Danske Skov-og Landskabsingeniører
•	
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
(KLF)
•	
Danmarks Kordegneforening
•	
Trafikforbundet
•	
Organistforeningen
•	
Frederiksberg Kommunalforening
•	
Håndbold Spiller Foreningen
•	
Gentofte Kommunalforening
•	
HI – Organisation for ledende medarbejdere i

•	
Forsikringsforbundet
•	
Kost & Ernæringsforbundet

Idræts-Kultur-Fritid
•	
Det Offentlige Beredskabspersonales

•	
Malerforbundet i Danmark
•	
Danske Bioanalytikere

Landsforbund (DOBL)
•	
Kirkekultur.nu
•	
Dansk Kirkemusiker Forening

•	
Dansk Told & Skatteforbund
•	
Dansk Musiker Forbund
•	
Farmakonomforeningen
•	
Hærens Konstabel- og
Korporalforening
•	
Fængselsforbundet
•	
Radiograf Rådet
•	
Dansk Skuespillerforbund
•	
Dansk Tandplejerforening
•	
Danske Fodterapeuter
•	
Spillerforeningen
•	
Dansk Artistforbund

•	
Medieforbundet i DR
•	
Kriminalforsorgsforeningen
•	
Foreningen af Danske Inseminører
•	
Dansk Elitesportsudøveres Forening
•	
Foreningen af danske
Kirkegårdsledere
•	
Foreningen af Folketingets Betjente
•	
Viften – Ansatte i Folketinget
•	
Hoffunktionærforeningen
•	
Danske Bandagister
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