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GRØN OMSTILLING MED AMBITIONER OG REALISME 

 Mere grøn energi – balance mellem ambitiøse mål og effektive midler 

Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling. Vi skal præge de øvrige EU-lande 

til at fastlægge ambitiøse mål og politikker i fællesskab, og Danmark skal tage en væsentlig del af ansvaret 

for at indfri disse mål. 

  

Regeringens klima- og energipolitik bygger på grøn realisme. Det betyder, at der skal være sammenhæng 

mellem målene i energipolitikken og de midler, vi har til rådighed. Den grønne omstilling skal ske på en må-

de, som er fornuftig set i forhold til udviklingen i Danmark og verden omkring os. 

  

Energisystemerne i Europa er under forandring i form af stigende grad af samarbejde og integration på 

tværs af landegrænserne. Mere sammenhængende energisystemer og energimarkeder i EU giver mulighed 

for at udnytte det danske energisystem i højere grad. Det kan give en fortsat høj forsyningssikkerhed med 

langt færre omkostninger. 

  

Regeringen vil nedsætte en energikommission, som skal forberede et oplæg til energipolitiske mål og virke-

midler for perioden 2020-2030 med det sigte at bidrage til, at Danmark indfrier sine internationale klimafor-

pligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde. 

  

Regeringens langsigtede mål er, at vi skal være uafhængige af fossile brændsler i 2050, så Danmark i 2050 

kan producere vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede danske energiforbrug. 

  

Grøn realisme i miljøpolitikken 

Regeringens miljøpolitik bygger også på grøn realisme. For det første vil vi give natur og miljø videre til de 

kommende generationer i god stand. Men en forudsætning for det er, at vi skaber vækst, job og velfærd. For 

det andet skal de miljøpolitiske mål opnås på den samfundsøkonomisk mest effektive måde. Vi skal have 

mest miljø for pengene.  

Regeringen lægger vægt på omtanke i brugen af pesticider og kemikalier. Så vi passer på grundvandet og 

drikkevandet. Og så forbrugerne kan handle trygt. 

  

Vi ønsker også at værne om den danske natur. Regeringen vil prioritere indsatsen for at standse tilbagegan-

gen af biodiversiteten. Indsatsen skal lægges, hvor det er mest relevant. Regeringen vil foretage et service-

eftersyn af Naturplan Danmark, herunder lempe den nuværende § 3-beskyttelse af eng- og græsarealer, og i 

stedet udlægge statslig skov til biodiversitetsformål. Et større statsligt skovareal skal stå uberørt, så planter 

og dyr kan trives og udvikle sig. Samtidig skal det være mere attraktivt for danskerne at bruge naturen i både 

hverdag og fritid. 

  

Fremtidens forsyningssektor 

Forsyningssektoren leverer el, gas, fjernvarme, vand og teleydelser til forbrugerne og aftager affald og spil-

devand. En høj forsyningssikkerhed og en effektiv forsyning er vigtig for forbrugere og virksomheder.  

  

I dag er der et betydeligt potentiale for effektiviseringer i sektoren. Regeringen vil sikre, at vi får mere ud af 

forsyningssektoren. Derfor samles ansvaret for den økonomiske regulering af forsyningsområderne i et 

Energi-, Forsynings- og Klimaministerium til gavn for forbrugere og virksomheder. 
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ANSVARLIG ØKONOMISK POLITIK 

…. Desuden indfører vi straks et skatte- og byrdestop for at skabe tryghed for danskerne. 

…. Regeringens skatte- og byrdestop indebærer, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i denne 

valgperiode. Allerede besluttede skatte- og afgiftsændringer fastholdes, herunder f.eks. nedsættelsen af sel-

skabsskattesatsen i 2016 samt allerede besluttede indekseringer af punktafgifterne.  

  

Kun hvis der er tvingende grunde, f.eks. som følge af uoverensstemmelse med EU-regler, er der mulighed 

for at indføre eller forhøje en skat eller afgift. Det gælder f.eks. spørgsmålet om den fremtidige finansiering af 

PSO. Merprovenuet skal krone for krone anvendes til at nedsætte en anden skat eller afgift. Det indebærer, 

at der som udgangspunkt ikke kan gennemføres skatteomlægninger. 

  

…. Undtaget fra skattestoppet er dog muligheden for at lave en provenuneutral omlægning af bilafgifter, som 

blandt andet også skal rumme en langsigtet holdbar model for beskatning af elbiler mv. 
 

VÆKST OG FLERE PRIVATE JOB I HELE DANMARK 

…. Regeringen vil gøre op med overimplementering af EU-regler. Vi skal naturligvis gennemføre de EU-

regler, vi er forpligtet til, men hvis vi overimplementerer, kan det give danske virksomheder dårligere vilkår 

end deres udenlandske konkurrenter. Erhvervs- og vækstministeren vil stå i spidsen for et regeringsudvalg, 

der skal sikre en mere systematisk og ensartet tilgang til implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning, så 

der bliver et samlet og styrket fokus på at undgå unødigt restriktive regler til skade for danske virksomheder 

og arbejdspladser. Regeringen vil endvidere nedsætte et implementeringsråd med deltagelse af blandt andet 

erhvervsorganisationer og særligt sagkyndige. Rådet skal rådgive om gennemførelsen af erhvervsrettet EU-

lovgivning. 

   
 

EN STÆRK OG FOKUSERET UDENRIGSPOLITIK 

…. Samtidig skal der bygges videre på de strategiske partnerskaber, der er indgået med lande uden for Eu-

ropa, f.eks. Kina, Sydkorea og Japan. Det er afgørende for vores virksomheder og vores økonomi. Og så 

skal vi være på forkant med udviklingen i de lande, som i den nærmeste fremtid vil stå stærkt globalt – både 

politisk og økonomisk.  

Danske virksomheder klarer sig godt på det globale marked. Men udviklingen går stærkt. Nye vækstmarke-

der dukker op. Vi vil derfor gøre en ekstra indsats for at hjælpe danske eksportører til at klare sig bedst mu-

ligt i den internationale konkurrence. Vi vil også gøre mere for at tiltrække udenlandske investeringer og virk-

somheder. Det skaber vækst, viden og sikrer arbejdspladser i Danmark. 
 

 

 


