
Anbefalinger til prioriteringer i den danske klima- og energipolitik fra Blik- og Rørarbejderforbundet, 
Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne 

DET KRÆVER EN INDSATS FRA ALLE, hvis vi skal reducere 
Danmarks CO2-udledning med 70 procent i løbet af de 
næste 10 år på vejen mod at blive helt uafhængige af fossile 
brændsler i 2050.

Skal det lykkes, er brug for en omfattende strategi, og det er 
vigtigt, at alle bidrager. Det gælder både husejere, industrien 
og transportsektoren.

Og vi skal i gang nu!

Den grønne energi skal hurtigst muligt dække en større del af 
vores samlede energiforbrug. Derfor er det også nødvendigt 
at fokusere på større energieffektivitet og dermed at få 
reduceret vores forbrug, så vi hurtigere og billigere kan sige 
farvel til den sorte energi. 

Et andet vigtigt skridt på vejen mod dette mål er at få 
elektrificeret det danske samfund, så vi dermed kan sikre, 
at det bliver grøn energi, der opvarmer og driver både 
bygninger, transport og industri.

Energieffektiviteten og anvendelsen af de nye teknologier 
skal udbredes til både danskernes boliger, butikker, 
kontorbygninger, skoler og industri – i såvel eksisterende 
som kommende bygninger og anlæg. 

I nogle sammenhænge handler det om at optimere 
eksisterende anlæg, mens der i andre vil være brug for helt 
nye og klimaeffektive installationer.

Den nye teknologi kan eksempelvis sikre en langt mere 
effektiv styring af køling, opvarmning og anvendelse af 
klimavenlig energi. Industrien kan i højere grad benytte mere 
energieffektive elmotorer, og til opvarmning af bygninger 
vil en udbygning af de vandbårne varmepumper, både de 
individuelle og kollektive, kunne bidrage til at nedbringe 
brugen af energi væsentligt. Installation af nye ventilations- 

og klimaanlæg vil samtidig kunne reducere energiforbruget 
med op mod 60 procent. 

På samme måde kan intelligent lysstyring reducere 
forbruget med 60 procent, mens velfungerende 
solafskærmning kan reducere varme- og køleforbruget med 
40 procent. 

Det er mange eksempler på, at selv relativt små investeringer 
kan bidrage mærkbart til vores ønsker om en effektiv 
klimaomstilling, hvor vi hurtigt øger den grønne el og 
samtidig udfaser den sorte energi.

For at sparke gang i denne vigtige udvikling er der brug for at 
gentænke de offentlige støtteordninger og sikre større fokus 
på klimarigtige løsninger.

Dermed kan vi også sikre, at der investeres i klimarigtige 
løsninger, selv om det ikke er bygherrerne, der i sidste ende 
får besparelsen. Samtidig vil det blive lettere for den enkelte 
dansker at bidrage til den grønne omstilling.  

Vi vil gerne understrege vigtigheden af disse 
sammenhænge. For hvis ikke vi ser den grønne omstilling 
som én stor og samlet proces, risikerer vi, at den sættes ned 
i kravletempo – og det har vi ikke tid til! 

Vi er overbeviste om, at danskerne – private såvel 
som virksomhederne – er parate til at tage del i den 
grønne omstilling. Lad os derfor komme i gang med 
udbredelsen af den vedvarende energi, elektrificeringen 
og energieffektiviseringen. Vi glæder os til at spille en 
central rolle i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den 
kommende klimahandlingsplan.

På næste side gennemgås anbefalingerne fra Blik- og 
Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ 
Arbejdsgiverne til den danske klima- og energipolitik.



VEDVARENDE ENERGI

Der skal ske en fortsat udbygning med vedvarende energi, så vi kan fortrænge den fossile 
energiproduktion og vores energiproduktionen bliver grøn. Udbygningen skal ske på tværs af 
sektorer og teknologier for at sikre et robust energisystem. Udbygningen vil ske i form af både 

vindmøller til lands og til vands, solceller på bygninger samt markanlæg og varmepumper i bygninger og i 
fjernvarmesektoren. 

Skal udbygningen med vedvarende energi lykkes, er det nødvendigt at øge konkurrencefordelen for de 
enkelte VE-teknologier – dvs. at understøtte investeringer på området ved bl.a. at gentænke tilskud og regler. 
Tilskudsordninger bør være neutrale i forhold til teknologier og forretningsmodeller, og reglerne på området skal 
være forudsigelige og lette at forstå.

Vi anbefaler bl.a. at styrke varmepumpers konkurrencefordel, og at bolig-job ordningen nytænkes med større 
fokus på grønne investeringer.

ELEKTRIFICERING

Elektrificeringen af en stor del af vores energiforbrug er en afgørende forudsætning for at kunne 
udnytte de store mængder vedvarende energi, der i fremtiden skal indpasses i vores energisystem. 
Dermed kan vi udnytte de store mængder vindmølle- og solcellestrøm. Det skal bl.a. ske ved at 

udnytte den infrastruktur, der skal bygges op omkring vores elbiler og boliger. 

En afgørende forudsætning for at elektrificeringen kan ske mest hensigtsmæssigt er, at den koordineres. Det 
betyder, at der skal ske lokal planlægning, hvor det er hensigtsmæssigt – fx i forbindelse med etablering af 
ladeinfrastruktur til elbiler. Samtidig skal de mest konkurrenceudsatte erhverv støttes under elektrificeringen 
af deres produktion. Og så skal skatter, afgifter og tariffer på energi tages i brug for at skabe økonomiske 
incitamenter til at investere i større fleksibilitet.

Vi anbefaler bl.a., at der udarbejdes kommunale planer for ladeinfrastruktur til elbiler.

ENERGIEFFEKTIVISERING

Den billigste energi er den, vi ikke bruger. En analyse har vist, at det er samfundsøkonomisk optimalt 
at energieffektivisere med 15-21 procent sideløbende med udbygningen af den vedvarende 
energi. På den måde undgår vi at forbygge os i solcelle- og vindmølleparker. Derfor skal vi sørge for at 

investere i energieffektivisering i alle dele af samfundet.

Det betyder blandt andet, at der skal være et øget fokus på bygningernes tekniske installationer, som har 
et enormt potentiale, når det gælder omkostningseffektive tiltag. Energibesparelserne skal understøttes 
af en mere målrettet energispareordning, små og mellemstore virksomheder skal hjælpes godt i gang med 
energieffektivisering og udnyttelse af overskuds-varme skal styrkes. 

Det offentlige skal gå forrest i denne proces, og der bør indføres periodiske servicetjek på større bygninger for 
at opdage unødvendigt forbrugsspild. Endelig skal investeringer i energieffektiviseringer tænkes sammen med 
fx investeringer i indeklima.

Vi anbefaler bl.a., at fokus på energibesparelser flyttes fra bygningers klimaskærm til de tekniske installationer, 
og at der skabes en ny og forbedret energispareordning.

Læs mere i vores fælles anbefalinger til den danske klima- og energipolitik
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