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Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 8. april 2014stillet mig følgende 
spørgsmål nr. 2 vedrørende L 161, stillet efter ønske fra Per Clausen (EL), som jeg 
hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 2

Kan ministeren bekræfte, at formuleringen "et lavemissionssamfund i 2050, det vil 
sige et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende 
energi" skal tolkes som et samfund baseret på 100 pct. vedvarende energi – og at 
transport og landbrug er inkluderet i målsætningen?

Svar

Regeringen har en række ambitiøse energi- og klimapolitiske målsætninger og et mål 
for at reducere den samlede udledning af drivhusgaser i 2020:

- Hele energiforbruget skal dækkes af vedvarende energi i 2050, herunder 
også i transportsektoren.

- Vores el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2035. 
- Kul skal udfases fra danske kraftværker og oliefyr udfases senest i 2030. 
- Halvdelen af Danmarks elforbrug skal komme fra vind i 2020 og
- Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres med 40 pct. i 2020 i 

forhold til niveauet i 1990. 

Den sidstnævnte målsætning har også Socialistisk Folkeparti,Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti tilsluttet sig i den politiske aftale af 6. februar 2014 om det 
nationale klimamål i 2020.

Klimalovforslaget har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for 
Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050. 
Det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på 
vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige 
sektorer, og som samtidig understøtter vækst og udvikling.Loven skal derudover 
fremme gennemsigtighedog offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks 
klimapolitik.

Klimalovens langsigtede målsætning om at overgå til et lavemissionssamfund i 2050 
omfatter alle sektorer og drivhusgasser, som er nødvendige at få i spil, for at 
Danmark kan bidrage til at opnå EU’s langsigtede målsætning om at reducere 
drivhusgasudledningen med 80 – 95 % i 2050 ift. 1990 og andre klimamål i 
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overensstemmelse med de til enhver tid gældende nationale klimamål og 
internationale klimaforpligtelser for Danmark. Målet om at overgå til et 
lavemissionssamfund i 2050 er bredere end målet om fuld konvertering til 
vedvarende energi i 2050.

Regeringen ønsker ikke at lovfastsætte konkrete måltal i specifikke år for 
eksempelvis drivhusgasreduktion eller andel af vedvarende energi i 
energiforsyningen i lovteksten. Juridisk forpligtende målfølger typisk af internationale 
aftaler eller andre forpligtelser. Hertil kommer, at dansk retstradition tilsiger, at der 
ikke indføres mål i lovgivning, der ikke forpligter borgerne, jf. i øvrigt mit svar på 
spørgsmål 19 stillet til lovforslaget (spg 19 til L161).

Med venlig hilsen

Rasmus Helveg Petersen


