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LAD OS LOVE HINANDEN EN HURTIG OG 
SOCIALT RETFÆRDIG GRØN OMSTILLING

FORORD

Det er muligt at mindske Danmarks klimabelastning tilstrækkeligt, 

overholde de internationale målsætninger og skabe et samfund, 

hvor vi ikke udleder mere CO2, end vi optager. Uden at det går ud 

over dem med de mindste indkomster.

Det beviser vi med den plan, du nu sidder med.

Vi viser, at der er masser af grund til optimisme, håb og til at slås 

for forandring. At det kan lade sig gøre at foretage den nødvendige 

omstilling i tide.

Denne plan ikke bare endnu en klimaplan i rækken. For en plan, der 

berører enkelte områder af samfundet, er ikke nok. Vi skal bygge 

vindmøller, men vi kan ikke undgå også at gøre noget ved benzin- 

og dieselbilerne. For det første, fordi vi ellers ikke når at gøre til-

strækkeligt i tide, og for det andet fordi klimabelastningen ligesom 

velstanden er meget ulige fordelt.

Vi er oppe mod tunge, økonomiske interesser i landbruget, hos olie-

selskaber og hos andre, der har tjent meget på at belaste klimaet, 

men skal vænne sig til markant mindre. Svaret er altså ikke bare at 

overlade det hele til “grøn vækst” på det frie marked. 

Vi skal i gang med store forandringer, men vi kan ikke kræve lige 

meget af alle. Det vil være dybt uretfærdigt og af gode grunde 

skabe stor, folkelig modstand - måske gøre det umuligt at nå i mål.

Derfor skal Enhedslistens klimaplan sikre, at det er muligt at leve et 

godt og trygt liv for almindelige mennesker – både i byen og på lan-

det. Og de mennesker, hvis job bliver truet af omstillingen, skal 

hjælpes videre til nogle af de mange nye, grønne job, der bliver 

skabt. Mens de virksomheder, der sviner mest og tjener mest, skal 

betale mest.

Der er med andre ord ikke bare brug for en række enkeltstående 

forslag. Der er brug for en ny, grøn samfundskontrakt. Vi skal love 

hinanden, at vi som individer og som samfund skal leve hundrede 

procent inden for klodens grænser, og at vi er villige til at gennem-

føre det, der skal til. Til gengæld må de nødvendige forandringer 

ikke bidrage til at øge den ulighed, der allerede er på himmelflugt.

Det, du sidder med her, er den første af sin slags i Danmark. Planen 

hopper ikke nogen sektorer over og udskyder ikke svære beslutnin-

ger til kommissioner. Du sidder med en samlet og fuldt finansieret 

klimaplan, der anviser vejen til at reducere Danmarks CO2-udled-

ning med 70 pct. i 2030. Det er et afgørende skridt på vejen mod et 

CO2-neutralt samfund.

Vi har travlt, og der er sten på vejen. Men vi kan nå at ændre ret-

ning, hvis vi er mange nok, der går sammen.

Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten
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Målet med denne plan er at udforme en klimapolitik, der sikrer, at 

vi gør vores bedste for at holde verdens temperaturstigning til 

maksimalt 1,5 grader over niveauet før den industrielle revolution. 

Allerede ved den temperaturstigning bliver klimaet værre, men 

desværre har verdens lande – inklusiv Danmark – ladet stå til alt 

for længe. Derfor vil det kræve en meget stor indsats bare at nå 

dette mål. 

Lige nu er verden hastigt på vej mod en temperaturstigning på 

3,2-3,6 grader. Det vil få omfattende og dommedagsagtige konse-

kvenser allerede for næste generation. De børn, der i dag tumler 

rundt på legepladsen i flyverdragter, vil opleve en forandret verden 

med ødelæggende storme, oversvømmelser, tørke, hungersnød og 

klimaflygtninge i millionvis. Det vil drastisk forandre livet, som vi 

kender det, også i Danmark.

Men vi kan vælge en anden vej. Hvor vores produktion, transport 

og energi er bæredygtig. Hvor der er renere drikkevand, renere luft, 

mindre gift i fødevarerne og mere skov og natur.

Det kræver dog, at hele vores samfund i 2040 ikke udleder flere 

drivhusgasser, end vi kan optage. For at nå det mål skal vi i gang 

lige nu. Enhedslisten sigter efter, at udledningerne i 2030 skal være 

faldet med 70 pct. i forhold til 1990, der er FN’s basisår. Det vil sige 

40 pct. mindre end i dag. Og det skal ske om kun 12 år.

I runde tal skal vi i 2030 have mindsket Danmarks udledning af 

CO2 med 20 millioner ton mere om året end de ti millioner, som 

Energiaftalen fra 2018 lægger op til. Vi skal ændre grundlæg-

gende på, hvordan vi transporterer os, hvad vi spiser, hvordan vi 

opvarmer vores huse og får strøm i stikkontakterne. På kort tid 

skal der ske store forandringer, som kommer helt tæt på vores 

hverdag.

Den slags forandringer giver modstand, fordi de griber ind i vo-

res privatsfære. Derfor er det også afgørende, at omstillingen sker 

på en retfærdig måde. I denne klimaplan er det et gennemgående 

greb, at grønne forbrugsafgifter på f.eks. benzin eller fly ikke skal 

ende i statskassen. De skal sendes tilbage til de borgere, der har 
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lav- eller mellemindkomster, gennem en forhøjelse af den grønne 

check. På den måde går afgifter på klimabelastende forbrug hånd 

i hånd med økonomisk omfordeling til fordel for almindelige men-

nesker. Planen skal ses i sammenhæng med Enhedslistens øvrige 

fordelingspolitik, hvor vi vil sænke skatten for folk med lave og 

middelindkomster og hæve den for folk med høje indkomster eller 

store aktiegevinster og for selskaber, der tjener godt.

Det vil kræve overvindelse at få Danmark til at gå foran andre 

lande. Men vi kan ikke lurepasse, mens vi venter på, at de mest 

tøvende lande følger med. Stik mod manges opfattelse er Dan-

mark ikke nogen klimaduks. Samlet set har vi et af verdens stør-

ste klimaaftryk pr. indbygger – selvom det er meget skævt fordelt. 

Danmark er i international sammenhæng et afsindigt forure-

nende, afsindigt rigt og afsindigt teknologisk udviklet land. Den 

position skal vi udnytte til at lede verden an i den nødvendige 

grønne omstilling.

Omvendt er der ikke noget vundet, hvis vi herhjemme går så 

langt foran, at produktionen bliver flyttet til lande med ringere 

klima- og miljøkrav. Denne plan er lavet ud fra den forudsætning, 

at andre industrialiserede lande også skal mindske deres CO2-ud-

ledning, og at de også vil lave håndfaste tiltag for at nå målet. Til-

tag som afgift på CO2 fra landbrugsproduktion og flyafgifter skal 

justeres efter, hvad vores nabolande gør.

Ingen kender de præcise klimaeffekter af alle de tiltag, der skal 

til. Det er skræmmende, når vi nu skal gøre vores klimaaftryk så 

meget mindre på kun 12 år, og det gør det udfordrende at lave en 
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klimaplan. Vi har alligevel gjort forsøget. På baggrund af svar fra 

ministerierne, beregninger fra Det Miljøøkonomiske Råd, tilkøbte 

analyser fra eksterne konsulenter og egne beregninger er her En-

hedslistens bud på, hvordan vi sætter turbo på en ambitiøs grøn 

omstilling, hvor alle bidrager efter evne.

Bag den plan, som du sidder med, ligger en lang række beregnin-

ger og overvejelser. For at gøre planen klar og overskuelig har vi 

placeret dem i tekniske bilag, som kan findes på enhedslisten.dk/

klimaplan. I planen er der indsat bokse med tiltag, som vi mener er 

vigtige for den grønne klimaomstilling, men som ikke nødvendigvis 

påvirker Danmarks nationale udledninger. Derfor tæller vi dem 

heller ikke med i reduktionerne. Vi vil hellere overopfylde vores 

målsætning end risikere ikke at komme i mål.

Planen adskiller sig på flere punkter fra de klimaplaner, som hid-

til er præsenteret af Folketingets andre partier og af regeringen. 

For vi skyder ikke de svære beslutninger til kommissioner og eks-

pertudvalg. Vi siger ikke, at benzinbiler skal udfases uden at komme 

med svar på, hvordan tabet af registreringsafgifter og benzinafgif-

ter skal dækkes. Opgaven med at stoppe klimaforandringerne er 

så stor og deadline så fremskreden, at den må og skal tage ud-

gangspunkt i konkrete, finansierede virkemidler.

EN BINDENDE KLIMALOV
På Christiansborg er der megen snak om økonomisk ansvarlighed. 

Man kan ikke bruge penge, man ikke har, hedder det. Samme snus-
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fornuft mangler, når det kommer til klimaet. Men vi skal have gjort 

bindingerne i klimapolitikken lige så håndfaste som i den økonomi-

ske politik.

Med inspiration fra den britiske Climate Change Act fra 2008 vil 

vi udarbejde en dansk klimalov med bindende mål. Ideen er ikke 

ny. Den er både fremsat og støttet gennem mange år af flere dan-

ske partier og organisationer. Enhedslisten stillede forslaget første 

gang tilbage i 2010. 

Denne klimaplan er vores bedste bud på, hvordan vi kan leve op 

til Paris-aftalen, men det er muligt, at der i løbet af det næste årti 

bliver brug for flere tiltag. Med en klimalov kan vi sikre, at der lø-

bende holdes øje med, om vi mindsker udledningen af CO2 hurtigt 

nok. 

• En klimalov skal gennem bindende målsætninger sikre, at 

Danmark holder sig på kursen mod 70 pct. reduktion i 2030 

og mod at blive et såkaldt nulemissionssamfund senest i 

2040.

• Som en del af klimaloven skal der hvert andet år gøres status 

over, om de danske reduktioner er på rette vej. Hvis de ikke er 

det, forpligter klimaloven den siddende regering til at frem-

lægge nye initiativer, der bringer Danmark tilbage på rette 

spor.

KLIMASTØTTE TIL DE FATTIGSTE LANDE
Ligesom klimabelastningen er skævt fordelt mellem rige og fattige 

i Danmark, er belastningen også enormt skævt fordelt på verdens-

plan. Her er det de industrialiserede lande, der aktuelt og historisk 

har belastet klimaet mest, hvilket samtidig har bragt dem foran 

teknologisk og økonomisk. 

Det er med andre ord rige lande, der har skabt de klimaproble-

mer, som fattige lande står over for. Derfor har Danmark og andre 

rige lande pligt til at understøtte klimatilpasningen i de fattigste 

lande. Det er faktisk nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med redukti-

onen globalt.

• Den danske støtte til klimatilpasning i de fattigste og sent in-

dustrialiserede lande skal hæves, så den når op på fem milli-

arder kr. om året. For at nå det mål skal udviklingsbistanden 

hæves.

• Desuden omlægges udviklingsbistanden fra erhvervsstøtte til 

støtte til målrettet klimatilpasning og bæredygtig udvikling.

FAKTA OM DEN GRØNNE CHECK
Det er et gennemgående træk i Enhedslistens klimaplan, at 

indtægter fra afgifter på f.eks. fly og benzin ikke skal ende i 

statskassen, men sendes tilbage til folk med lav- og melle-

mindkomster. Det skal konkret ske ved at forhøje den 

grønne check. Det vil skabe mere lighed at lægge afgifter 

på forbrug, som er størst blandt dem med de højeste ind-

komster, og siden fordele provenuet blandt dem med de la-

veste indkomster.

Den grønne check blev indført i 2010 for at kompensere for 

en række grønne afgifter. En afgift på f.eks. 1.000 kr. om året 

vil være et relativt større problem for én med en indkomst 

på 250.000 kr. end for én, der tjener 500.000 kr. Derfor er det 

helt fair at give et afslag til folk med de laveste indkomster.

Her er, hvad de forskellige grupper får i grøn check i 2019:

• Der er et grundbeløb på 525 kr., som gives til alle med en 

bruttoindkomst på op til 441.000 kr. Derefter aftrappes 

checken, og tjener man mere end 449.000 kr., modtager 

man ikke den grønne check.

• Har man en bruttoindkomst på under 258.000 kr., får man 

et tillæg på 280 kr. oveni. 

• Har man ét barn, får man et tillæg på 120 kr., og har man 

to børn, får man et tillæg på 240 kr., der også aftrappes 

for høje indkomster.

• Er man pensionist, er den grønne check på 900 kr. Også 

børnetillægget på op til 240 kr. for to børn gælder for 

pensionister. Disse ydelser aftrappes også for høje ind-

komster.

Enhedslisten vil forøge den grønne check med provenuet fra 

forbrugsafgifterne i klimaplanen. Hvis de indbringer ca. fire 

milliarder kr., vil man inden for denne ramme kunne forhøje 

den grønne checks grundbeløb med 800 kr. til 1.325 kr. for alle 

inklusive pensionister, mens tillægget for lave indkomster 

kan fordobles til 560 kr.
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Vi er afhængige af at kunne transportere os selv og varer rundt, 

men det kræver enormt meget energi. Transportsektoren står i dag 

for cirka en fjerdedel af Danmarks udledning af drivhusgasser. 

Samtidig får vi to pct. flere biler hvert eneste år. Vi skal mindske ud-

ledningen fra transport, hvis vi vil gøre os håb om at nå vores kli-

mamål. Det skal hovedsageligt ske ved at udskifte benzin- og die-

selbiler med elbiler og ved at gøre den kollektive transport bedre 

og billigere.

Omstillingen til elbiler går alt for langsomt i Danmark. Derfor er 

det nødvendigt at støtte salget af elbiler, indtil de fuldt ud kan kon-

kurrere med benzinbiler. Udfordringen er, at færre benzinbiler vil 

give et stort tab for statskassen, fordi vi mister registreringsafgift 

og afgifter på benzin og diesel. Enhedslistens svar er at hæve regi-

streringsafgiften på benzinbiler, gøre især mindre og mellemstore 

elbiler billigere og på sigt indføre en vejafgift, der er lav på lande-

vejene og høj i byerne. Samlet set vil omlæggelserne ikke give flere 

penge i statskassen, men forhindre et hul som følge af omstillingen. 

Hvis man skrotter sin benzinbil og køber en elbil, vil det heller ikke 

blive dyrere for den enkelte at køre i bil. Vi hæver også afgifterne 

på benzin og diesel, men sender hele provenuet tilbage til lav- og 

mellemindkomster ved at forhøje den grønne check.

Vores svar handler ikke kun om at omstille fra benzin- til elbiler. 

Vi vil gøre det muligt at transportere sig rundt uden bil – også hvis 

man bor på landet. Derfor vil vi investere massivt i billigere of-

fentlig trafik og i flere busruter, i fleksible alternativer til busser i 

de tyndt befolkede områder, i nye jernbanelinjer og i bedre tog-

forbindelser over hele landet. Så den kollektive trafik bliver et re-

elt alternativ – både lokalt, nationalt og til udlandet.

UDFASNING AF BENZIN- OG DIESELBILER
Lidt over halvdelen af CO2-udledningerne fra transporten kommer 

fra den lette trafik. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om godt 

syv millioner ton CO2 årligt. Derfor er det vigtigt, at vi inden for få 

år helt stopper salget af biler, der kører på fossile brændsler, og er-

statter dem med elbiler.

• Forbud mod salg af nye dieselbiler i 2022. Brugte dieselbiler kan 

fortsat handles.

• Forbud mod salg af nye benzinbiler i 2025. Brugte benzinbiler kan 

fortsat handles.

• Omlægning af registreringsafgiften, så de seneste lempelser an-

nulleres. Det indebærer bl.a., at den højeste sats på registre-

ringsafgiften ændres fra 150 pct. til 180 pct., mens den lave sats 

ændres fra 85 pct. til 105 pct.  
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• Skrotningspræmien for benzin-, diesel- og hybridbiler hæves fra 

2.200 kr. til 20.000 kr. i 2026. Herefter udfases den forhøjede 

skrotningspræmie gradvist frem mod 2029.

• Afgiften på diesel hæves fra 2020 med 69 øre pr. liter svarende 

til 22 pct. Samtidig hæves benzinafgiften med 69 øre pr. liter sva-

rende til 15 pct. Hele provenuet fra de øgede afgifter føres til-

bage til borgerne via den grønne check. Forøgelsen af den 

grønne check fjernes igen, når provenuet bortfalder i takt med, 

at benzin- og dieselbiler helt udfases.

• Der indføres en vejbenyttelsesafgift for personbiler på 1 kr. pr. 

km i byer, 0,25 kr. pr. km for motorveje og 0,1 kr. pr. km for øvrige 

veje. Vejbenyttelsesafgiften indføres ikke for at beskatte bilerne 

hårdere, men skal kompensere for provenutabet, når benzinbi-

ler udfases til fordel for elbiler med lavere afgifter. Vejbenyttel-

sesafgiften vil samtidig hjælpe med at begrænse trængsel.

FREMME AF ELBILER
Udfasning af benzin- og dieselbiler gør det ikke alene. Vi skal også 

støtte omstillingen til elbiler. Der er brug for direkte støtte og ud-

bygning af infrastrukturen for at gøre elbiler til et reelt alternativ til 

benzinbiler i hele landet.

• Elbiler indfases i afgiftssystemet på lige fod med benzinbiler. De 

undtages dog fra minimumsafgiften, og batterifradraget fast-

holdes. Sammen med deres høje fradrag for god brændstoføko-

nomi betyder det, at der ikke skal betales registreringsafgift for 

langt de fleste små og mellemstore elbiler. Fra 2026-2030 vil el-

biler gradvist få udfaset batterifradraget og indfaset mini-

mumssatsen. Dog vil mikro-elbiler fortsat være fritaget for mi-

nimumssatsen.

• Der indføres et tilskud på 50.000-100.000 kr. til købet af en el-

bil i perioden 2020-2025. Tilskuddet gives til 250.000 elbiler i 

alt efter en trappemodel: 100.000 kr. til de første 100.000 elbi-

ler, 75.000 kr. til de næste 100.000 og 50.000 kr. til de sidste 

50.000.

• Der laves en pulje på 240 millioner kr. over fire år til at fremme 

udbredelsen af hurtig-ladestandere, hvor elbiler kan lade op i 

løbet af 20-30 minutter, så elbilerne får større aktionsradius.

• Alle nye p-pladser skal forberedes til elbiler, så mindst halvde-

len af større p-pladser er forberedt til ladestandere, og så der 

findes mindst to ladestandere på alle større p-pladser.

• Elbiler skal prioriteres i trafikken. Derfor skal kommunerne have 

mulighed for at indrette særlige kørebaner til elbiler og priori-

tere elbiler på offentlige p-pladser.
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• Den særligt lave elafgiftssats for opladning i erhverv og offent-

ligt tilgængelige ladestandere fastholdes frem til 2025.

GRØNNERE, BEDRE OG BILLIGERE  
OFFENTLIG TRANSPORT
Det er på høje tid, at den kollektive trafik bliver styrket efter 

mange år, hvor biler er blevet billigere og billigere i forhold til 

tog, og hvor mange tog- og busruter er blevet nedlagt især i 

yderområder. Man skal kunne komme rundt i hele Danmark 

også uden bil.

Samtidig forudser Energistyrelsen, at der frem mod 2030 kom-

mer 800.000 flere biler på de danske veje. Det tal er udgangs-

punktet for vores beregninger, men på ingen måde en ønskvær-

dig udvikling. Derfor vil Enhedslisten over de næste ti år afsætte 

op mod 40 milliarder kr. til den kollektive trafik, som skal komme 

alle til gode.

• Det offentlige indkøb af trafik skal være bæredygtigt. Det bety-

der, at fra 2020 skal alle offentlige nye indkøb og kontrakter 

vedr. trafik være såkaldte nul-emissionskøretøjer som el- og 

brintbiler, og fra 2030 skal alle busser, taxi, biler og varebiler, der 

kører for det offentlige, være nul-emission.

• Der afsættes 15 milliarder kr. over ti år til at gennemføre an-

den fase af Togfonden DK. Det skal sikre hurtigere forbindel-

ser og højere hastigheder på jernbanenettet, herunder en ny 

bane mellem Hovedgård og Aarhus og en ny banebro over 

Vejlefjord. 

• En pulje på to milliarder kr. over fem år skal sikre bedre trafik i 

Concito anslår, at hver dansker udleder omkring et ton CO2 år-

ligt fra flyrejser – tilsammen altså op imod seks millioner ton år-

ligt. Internationale flyvninger er ligesom skibsfart ikke omfattet 

af Danmarks reduktionsforpligtelser og medregnes derfor ikke i 

denne plans oversigt over reduktioner. Ikke desto mindre er fly-

trafik meget belastende for klimaet, så vi bliver nødt til at føre 

en politik, der begrænser flyvning. Vores nabolande, Sverige, 

Norge og Tyskland, har allerede indført flyafgifter. I disse lande er 

der tale om en flad afgift, der er afhængig af destinationen.

Enhedslisten ønsker i stedet en afgift, der stiger med antallet af 

flyvninger, rejsens længde, og hvor meget plads man optager i 

flyet. Det vil sikre, at en børnefamilie stadig har mulighed for at 

flyve på ferie en gang om året, mens det bliver markant dyrere, 

når direktøren for femte gang på et år flyver interkontinentalt 

på business class. Samtidig vil Enhedslisten arbejde for en fælles 

model med vores nabolande, på europæisk plan og igennem FN.

Indtil en international model er på plads, skal Danmark gå 

foran under hensyntagen til, at afgiften skal begrænse flyvnin-

gerne uden at fortrænge ruterne til nabolande med lavere af-

gift. Hvis vores nabolande ændrer deres afgifter, så skal de her 

anførte afgifter også justeres.

Afgiftsniveauet er her fastsat, så det for flertallet af de rej-

sende er dyrere at tage til et naboland med lavere afgift og 

flyve derfra. Afgiften pålægges ved afrejse, og det betyder, 

at den skal betales to gange for flyvning tur-retur indenrigs, 

men kun én gang for afgangen fra Danmark ved flyvning 

udenrigs. Afgiften på indenrigsflyvninger indfases samtidig 

med, at time-modellen for togtrafik mellem landsdelene 

udrulles.

Flyrejser, der baserer sig på 2. generations biobrændstof, el el-

ler electrofuels, fritages for afgiften.

FLYAFGIFTER

Flyvning nr. Indenrigs (kr.)  Europa (kr.)  Uden for Europa (kr.) 

 Økonomi- Business Økonomi- Business Økonomi- Business

 klasse og 1. klasse klasse og 1. klasse klasse  og 1. klasse 

1  50  65  150  195  250  325 

2  70  91  180  234  300  390 

3  98  127  210  273  400  520 

4  137  178  250  325  600  780 

5  200  250  400  520  800  1.040 

6  Herefter Herefter Herefter Herefter Herefter Herefter. 

 200 pr. tur 250 pr. tur 400 pr. tur 520 pr. tur 800 pr. tur 1.040 pr. tur 

Flertallet af passagererne vil for hver type flyvning betale afgifter, der fortsat er konkurrencedygtige med afgifterne i Sverige og Tyskland. Afgifterne i 

det mørkere felt ligger over niveauet for de svenske afgifter plus transport, men er kun aktuelle for et mindretal af de flyrejsende. 
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yderområderne, bedre busser og tog samt understøtte tiltag 

som flextrafik, teletaxi og delebilsordninger i de områder, hvor 

den kollektive trafik er dårligst. 

• Billetterne skal være billigere, så priserne for offentlig trans-

port sænkes med 30 pct. fra 2020. Det koster årligt 1,3 milliar-

der kr.

• Der afsættes en milliard kr. årligt til at udvide passagerkapaci-

teten i busser og tog.

• Enhedslisten vil arbejde for, at der oprettes en Europæisk Tog-

fond til at sikre bedre og hurtigere forbindelser med lyn- og nat-

tog mellem de europæiske hovedstæder.

OMSTILLING AF FÆRGER OG TUNG  
TRANSPORT
CO2 kommer ikke kun fra persontransport på landevejene. Cirka 

halvdelen af udledningen i transportsektoren kommer fra gods-

transport, inklusiv færger. Også her kan vi som samfund gøre me-

get for at fremme den grønne omstilling.

• Det skal være et krav, at alle nye færger er eldrevne fra 2025. 

Eksperter vurderer, at det betaler sig at elektrificere de fleste af 

Danmarks 50 indenrigs færgeruter. 

• Elektrificeringen af lastbiltransport er ikke nået nær så langt 

som personbilerne, men her er gas et godt alternativ. Der mang-

ler dog anlæg til at tanke gas, før vognmændene vil investere i 

gasdrevne lastbiler. Derfor skal en pulje på 250 millioner kr. over 

fem år gå til at etablere gastanke.

• Der afsættes 250 millioner kr. til en forskningspulje for grøn 

transport, der primært fokuseres på omstilling af luftfart og 

tung transport.

GRØNNERE TRAFIK I BYERNE
Kommunerne skal have flere redskaber til selv at styre udledningen 

fra vejtrafikken. Det handler både om at udlede færre drivhusgas-

ser, men også om at gøre luftkvaliteten i byerne bedre. 

• Kommunerne skal have lov til at lave skærpede miljø- og 

nul-emissionszoner, hvor kommunerne selv bestemmer krav til 

udledninger. Miljøzonerne skal ikke, som nu, kun omfatte varebi-

ler og lastbiler, men også personbiler og motorcykler.

• Fra 2025 skal der kun gives taxalicenser til nul-emissionskøretø-

jer. Inden 2025 skal taxalicenser prioriteres til nul-emissionskø-

retøjer som elbiler og brintbiler. 

• Der afsættes en pulje på ti millioner kr. årligt i fem år til hurtige 

ladestandere til taxaer, og de mest centrale taxa-parkerings-

pladser prioriteres til nul-emissionstaxa allerede fra 2020. 

• Cykelinfrastrukturen skal forbedres, så det bliver mere attrak-

tivt at tage cyklen frem for bilen. Derfor afsættes en pulje på en 

milliard kr. over fem år, som regioner og kommuner kan søge til 

cykelprojekter.

DET VIL OMLÆGNINGEN BETYDE  
FOR BILISTER

Konsekvenserne af de her foreslåede ændringer af afgifter og 

tilskud vil ramme meget forskelligt i de enkelte husstande. Kø-

remønster, biltype, indkomst og brugen af kollektiv transport 

er blandt de forhold, som vil have betydning for, om den en-

kelte husstand i sidste ende går i plus eller minus.

For at anskueliggøre den samlede virkning har vi sammen-

regnet konsekvenserne af de forskellige tiltag for tre forskel-

lige familier, hvis de hhv. fortsætter med at køre i deres 

gamle benzinbil, køber en ny benzinbil i 2025 eller køber en 

ny elbil i 2025. 

Fælles for alle familierne er, at ændringerne ikke er så store, 

hvis man fortsætter med at køre i den gamle benzinbil, 

mens det bliver mærkbart dyrere, hvis man køber en ny 

benzinbil i 2025, og markant billigere, hvis man i stedet kø-

ber en elbil.

DE TRE FAMILIETYPER ER:

Faglært familie i provinsen

Familien består af en håndværker, som tjener 360.000 kr. om 

året, og en pædagog, som tjener 300.000 kr. om året. Familien 

har en familiebil, som de bruger til 60 km daglig pendling samt 

fritidskørsel, mens partneren har et pendlerkort til bussen til 

en værdi af 500 kr. om måneden.

Akademikerpar i København

Manden arbejder som AC’er i kommunen og tjener 440.000 kr. 

om året, kvinden er HR-konsulent og tjener 480.000 kr. om året. 

Familien har en mikrobil, som primært bruges til bykørsel. Til 

dagligt cykler han på arbejde, mens hun ofte tager S-toget for 

at slippe for bilkøer og derfor har et to-zoners pendlerkort.

Pensionistpar på landet

Både manden og kvinden er folkepensionister, der modtager 

folkepensionen samt det fulde pensionstillæg. Parret ejer en 

mikrobil, som hovedsageligt bruges til indkøbsture på landevej 

og enkelte længere ture.

Familietype  Fortsætter i gammel benzinbil Køber ny benzinbil i 2025 Køber ny elbil i 2025

 (årlig ændring i kr.) (årlig ændring i kr.) (årlig ændring i kr.) 

Lønmodtagerfamilie i provinsen 429  -1.934  12.196 

Akademikerpar i København -1.708  -3.046  7.234 

Pensionistpar på landet 1.069  -269  9.954 
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I dag står landbruget for 22 pct. af Danmarks udledning af drivhus-

gasser. Det svarer til over ti millioner ton CO2 om året. Hvis vi skal nå 

vores klimamål, skal landbruget nedbringe udledningerne med 

mindst en tredjedel i 2030. Det skal ske samtidig med, at landbruget 

gøres bæredygtigt og økologisk. I samarbejde med landmændene 

skal vores landbrug ændres, så det bidrager positivt til klima, natur, 

miljø samt lokal forarbejdning og skabelsen af arbejdspladser.

Landbrugets store klimaaftryk skyldes især, at Danmark er det 

land i verden, som producerer mest kød pr. indbygger. Derfor er det 

nødvendigt at mindske husdyrproduktionen her i landet.  80 pct. af 

vores landbrugsareal går til produktion af kød eller af foder til dyr. 

Dertil kommer soyaimport til foder fra enorme arealer i udlandet, 

i alt på størrelse med hele Sjælland og Falster. De foreslåede tiltag 

frem mod 2030 vil på sigt give færre husdyr. En udvikling, som også 

skal fortsætte efter 2030.

Tiltaget for at reducere klimabelastningen er en afgift på land-

brugsproduktionens CO2-udledninger, hvor hele provenuet genin-

vesteres i den grønne omstilling af landbruget. Samtidig udtages 

store landbrugsarealer og omdannes til skov og natur. 

Landbruget har nemlig også en anden hovedrolle at spille i at 

nedbringe Danmarks klimabelastning. Sammen med skovbrug er 

landbrug det eneste erhverv, som ligefrem kan optage CO2 fra at-

mosfæren og binde det som kulstof i planter og jord. At udnytte 

denne egenskab kræver, at vi omdanner store arealer fra dyrket 

jord til skov og natur.

CO2-AFGIFT PÅ LANDBRUGSPRODUKTION
Landbruget belaster klimaet for meget og er ikke omfattet af kvo-

ter eller på anden vis reguleret. Udledningen kommer primært fra 

malkekvæg, i mindre grad fra slagtekvæg og desuden fra den me-

get store svineproduktion. Den mest klimabelastende produktion 

skal nedbringes gennem en afgift på CO2, som også Det Miljøøko-

nomiske Råd har foreslået.

• Der indføres en afgift, hvor hver landbrugsbedrift skal betale 700 

kr. pr. udledt ton CO2 fra 2027. I praksis betyder det afgift på 

husdyr, afgrødedyrkning samt kunstgødning. I takt med, at be-

drifterne reducerer CO2-udledningen ved f.eks. at omlægge til 

mindre klimabelastende produktion, vil landbruget blive mindre 

belastet af afgiften.

• Provenuet fra afgiften føres tilbage til landmanden med det for-

mål at fremme bæredygtighed i produktionen. Det sker ud fra 

en fordelingsnøgle beregnet på baggrund af, hvor meget den 

enkelte bedrift udledte før indførelsen af afgiften. Jo mere man 

har mindsket, desto større kompensation. Provenuet fra afgiften 

vil falde i takt med omstillingen og nedgangen i udledningen af 

CO2. I takt med, at der kommer færre penge ind fra afgiften, bli-

ver kompensationen også sænket.

• Afgiftens formål er at nedbringe CO2-udledningen ved at mind-

ske produktionen af de mest klimabelastende varer som okse-

kød og ost. Det kan føre til et tab af arbejdspladser i landbrugs-

klyngen, selvom provenuet fra afgiften geninvesteres i landbru-

get og dermed afbøder en del af virkningen. Der vil dog samlet 

set blive skabt rigeligt med nye job i andre sektorer som følge af 

de store investeringer skitseret i denne plan. En pulje på 100 mil-

lioner kr. skal gå til at omskole og videreuddanne dem, der skal 

finde et andet erhverv.

• Der tilbydes et årligt klimatjek til landmanden, der kortlægger 

bedriftens nuværende udledninger og hjælper med at lave en 

klimahandlingsplan for, hvordan landmanden kan gøre sit land-

brug mere klimavenligt. Den grønne omstilling er et fælles an-

KØDAFGIFT ELLER CO2-AFGIFT  
PÅ PRODUKTIONEN?

Husdyrhold udleder meget CO2. Derfor skal det begrænses, 

hvis vi vil mindske klimabelastningen. Spørgsmålet er, hvor-

dan vi gør det bedst?

Enhedslisten er i tråd med Det Miljøøkonomiske Råd, når vi 

foreslår at indføre CO2-afgift på al landbrugsproduktion. 

Hvis landmanden mindsker udledningen, f.eks. ved at om-

lægge fra kød- til planteproduktion, bliver afgiften også 

mindre. Provenuet fra afgiften vil vi sende tilbage til land-

brugssektoren som støtte til grøn omstilling, mere lokal pro-

duktion og forædling af råvarer. Det sker gennem en forde-

lingsnøgle, hvor den enkelte bedrift får tildelt midler på 

baggrund af reduktionen ift. basisåret ved afgiftens indfø-

relse i 2027.

Vi har under udarbejdelsen af denne plan overvejet en for-

brugsafgift på kød fra drøvtyggere, der er de mest klimabe-

lastende husdyr. Det vil gøre kødet dyrere i Danmark og 

dermed mindske efterspørgslen. Der er dog tre grundlæg-

gende problemer med den model.

For det første rammer det socialt skævt, da hakket kød på-

lægges samme afgift som det fineste importerede kød. Det 

vil gøre det billigste kød markant dyrere for den enlige for-

ælder, mens det dyreste kød kun bliver marginalt dyrere for 

direktøren.

For det andet vil en forbrugsafgift ikke påvirke eksporten af 

kød – og Danmark eksporterer det meste kød til udlandet.

For det tredje er det malkekvæget, som står for den største 

del af udledningen, fordi det jo belaster klimaet i hele dy-

rets levetid. Det løser en kødafgift ikke. Her bliver det nød-

vendigt med endnu en afgift på mælk, ost osv.
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svar, som den enkelte landmand ikke skal stå alene med. Det vil 

sammen med andre indsatser fremme klimavenlig markdrift og 

landbrugsudvikling, såsom biokul, permakultur og flere træer på 

landbrugsarealerne.

• Der skal arbejdes for, at EU’s landbrugsstøtte, indtil den er afvik-

let, understøtter omlægningen til et klimavenligt, bæredygtigt 

landbrug.

UDTAGNING AF SÆRLIGT  
KLIMABELASTENDE JORD
Nogle typer af jord udleder særligt meget CO2, når de dyrkes, f.eks. 

jorde med højt kulstofindhold. Der er en dobbelt effekt ved at 

stoppe med at dyrke disse jorde: Dels mindskes udledningen af 

CO2, når jorden ikke dyrkes, dels bliver jorden i stand til at binde 

en stor mængde CO2.

• 108.000 hektar jorde med særligt høj kulstofindhold udtages af 

drift frem mod 2030. Jordejerne kompenseres økonomisk for den 

tabte indtægt fra jorden.

OMLÆGNING AF LANDBRUGSAREALER
Der er et stort potentiale for at mindske udledningen af CO2 ved 

at omlægge landbrugsjord til f.eks. skov. Der kommer mindre ud-

ledning, når jorden ikke bliver dyrket. Samtidig kan der lagres me-

get CO2 i træerne og senere i de møbler, huse og gulve, som træet 

bliver forarbejdet til. Klimaeffekten af at omlægge til skov er alle-

rede betydelig i 2030 og vokser i årene derefter. Det er et vigtigt 

skridt hen imod et samfund, der optager ligeså mange klimagasser, 

som det udleder. Inklusiv de særligt klimabelastende jorde skal der 

udtages og omlægges 508.000 hektar landbrugsjord. Det svarer til 

21 pct. af det danske landbrugsareal eller et område godt halvan-

den gange større end Fyn.

• 100.000 hektar landbrugsjord omlægges til skov frem mod 2030. 

På længere sigt skal en del stå som urørt skov, hvilket vil være 

med til at styrke biodiversiteten. Jordejerne kompenseres øko-

nomisk for forskellen i indtægter mellem landbrugsjord og skov.

• 100.000 hektar landbrugsjord omlægges til flerårige energiaf-

grøder som pil og poppel. Det sker ved at lave en pulje til om-

lægningsstøtte på 950-1.300 kr. pr. hektar, der omlægges til 

energiafgrøder. Energiafgrøder binder kulstof, mens det vok-

ser, og kan derfor bruges som CO2-neutral brændsel, der skal 

fortrænge importeret biomasse (læs mere om biomasse i ka-

pitel 4).

• 200.000 hektar landbrugsjord udtages til natur. Jordejerne kom-

penseres økonomisk for den tabte indtægt fra jorden. 

DANSK ENEGANG MED CO2-AFGIFT?
Enhedslisten vil indføre CO2-afgift på landbrugsproduktion. 

Jo mere den enkelte bedrift reducerer udledningen, desto 

mere bliver afgiften sænket. Afgiften indføres fra 2027, så 

bedrifterne har tid til at tage højde for afgiftens indførsel i 

investeringerne. Det vil stadig give incitament til at begynde 

den grønne omstilling og reducere udledningerne allerede 

nu, fordi reduktioner foretaget i årene op til indførelsen vil 

gøre afgiften mindre, når den træder i kraft.

Som udgangspunkt vurderer Det Miljøøkonomiske Råd, at 

afgiften ikke vil påvirke priserne i butikkerne, da landbrugs-

varer er udsat for international konkurrence. Problemet er 

dog, at hvis forbruget ikke ændres, vil hylderne blot blive 

fyldt af udenlandske varer, der ikke er pålagt CO2-afgift. 

Det vil altså ikke reducere klimabelastningen, men blot for-

trænge den til andre lande.

Afgiften indføres derfor i forventning om, at andre indu-

strialiserede lande i tilsvarende grad begrænser udledni-

gen fra deres landbrugsproduktionen og overholder de-

res reduktionsforpligtelser. I 2024 – tre år inden afgiftens 

implementering – skal det undersøges, om de lande, vi 

importerer fødevarer fra, har vedtaget sådanne tiltag el-

ler produktionsbegrænsninger. Hvis de kører på frihjul, så 

vi står alene med at lave effektive tiltag over for udled-

ninger fra landbruget, skal de andre lande varsles om, at 

Danmark ikke ensidigt vil afgiftsbelægge vores land-

brugsproduktion. 

Alternativt kan Danmark indføre en forbrugsafgift på 

landbrugsvarer, hvorfra en produktionsafgift – betalt i 

Danmark eller i andre lande – kan fratrækkes. Det skal 

værne landbrugsprodukter, der betaler klimaafgift i pro-

duktionsleddet, mod unfair konkurrence, og det skal være 

med til at lægge pres på andre lande, så de også laver 

håndfast politik på området. Provenuet fra en sådan for-

brugsafgift, der vil gøre fødevarer i butikkerne dyrere, sen-

des tilbage til folk med lav- og mellemindkomster gennem 

en forøgelse af den grønne check. Folk med lave indkom-

ster skal ikke miste penge på en afgift på landbrugets kli-

mabelastning. 
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Elektricitet og varme udgør nogle af de store poster i energiforbru-

get, og her er ambitionen, at vedvarende energikilder skal erstatte 

fossile brændsler. Den grønne omstilling er allerede nået langt på 

området, og derfor står energisektoren i dag kun for knapt en tred-

jedel af den samlede CO2-udledning. Oveni kommer udledninger 

fra boliger uden for fjernvarmenettet og fra virksomheder, der selv 

producerer energi som led i produktionen.

Den almindelige danskers elforbrug vil være CO2-neutralt i 2030 

med den allerede vedtagne energipolitik. Udfordringen ligger ikke i 

de private husholdningers elforbrug, men i erhvervslivet, der stadig 

i 2030 vil udlede seks til syv millioner ton CO2 om året.

Desværre kan en stor del af udledningen ikke fjernes, da alle Fol-

ketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet 

har givet tilladelse til udvinding af olie- og gas fra Nordsøen i de 

næste årtier. Der er lavet en dårlig aftale, hvor olieselskaberne skal 

kompenseres for tabte indtægter som følge af politiske indgreb. 

CO2-udledningerne fra den danske olie- og gasproduktion er så 

høj, at resten af energisektoren næsten skal være CO2-neutral i 

2030, hvis vi skal nå vores klimamål.

Samtidig er der andre hensyn, som skal tages: I dag er Danmark 

meget afhængig af import af biomasse fra udlandet, altså import 

af træ til afbrænding. Det leder til skovrydning i mange lande, hvil-

ket både er ødelæggende for livet i skovene og dårligt for klimaet, 

da træerne ville have optaget CO2. Det skal vi ikke bidrage til.

Derudover vil Danmark, på grund af de planlagte datacentre, 

øge importen af el fra udlandet. Der er ingen garanti for, at den im-
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porterede strøm vil være produceret via vedvarende energi. Derfor 

er det Enhedslistens mål, at vi i 2030 ikke importerer mere el, end vi 

gør i dag, hvilket kræver flere havvindmøller end hidtil planlagt.

MERE ENERGI FRA VIND OG SOL
Der er brug for mere vedvarende energi, hvis vi både skal mindske 

brugen af biomasse, sikre strøm nok til de mange elbiler og samti-

dig forhindre, at importen af tysk strøm fra brunkul stiger. 

Vedvarende energi er i dag blevet så billig, at meget vil komme 

helt af sig selv. Vindmøller kan konkurrere med alle former for fos-

sile brændsler, og solceller er godt på vej. For de penge, som alle-

rede er afsat til vedvarende energi på land gennem energiaftalen 

fra 2018, kan vi formentlig få tre gange så meget energi, som man 

troede for bare et år siden.

• Der opføres flere havvindmøller frem mod 2030 end aftalt i 

Energiaftalen, nemlig to ekstra havmølleparker svarende til 

strømforbruget fra 1,7 millioner husstande.

• I dag skal en kommune oprette et separat selskab for hver byg-

ning, hvor den vil etablere solceller. Den barriere fjernes. Samti-

dig undtages kommunale energieffektiviseringer og udbygning 

af vedvarende energi fra budgetlovens begrænsning af kommu-

nernes årlige anlægsudgifter.

• Private hjem må i dag abonnere på varmepumper, men ikke på 

solceller, som en virksomhed ejer og for et månedligt beløb dri-

ver og vedligeholder. Det ændres, så solceller sidestilles med 

varmepumper.

• For at sætte fart på omstillingen af varmeproduktionen fra af-

brænding til geotermi og varmepumper undtages store varme-

pumper for elafgiftsstigningen til 1 øre/kWh, og varmepumper til 

geotermi fritages helt for elafgift. Derudover øges garantiord-

ningen for geotermi til 250 millioner kr. og forlænges til 2030.

PLAST SKAL IKKE BRÆNDES SOM AFFALD
Plast er kilden til over halvdelen af de fossile brændsler i varmepro-

duktionen, når affald brændes. Vi skal både genanvende mere 

plast og nedbringe forbruget og affaldsmængderne. Tallene for det 

danske plastikforbrug er usikre, men plastindustrien estimerer, at vi 

hvert år producerer ca. 340.000 ton plastaffald. Ud af disse bliver 

kun ca. 36 pct. genanvendt, mens 63 pct. bliver brændt. Enhedsli-

sten vil reducere afbrændingen af plast med mindst 80 pct. i 2030.

• Danmark skal arbejde for et forbud mod at eksportere plast ud 

af EU, så Danmark og de øvrige europæiske lande selv må hånd-

tere eget affald og på den måde bliver presset til at udvikle gen-

anvendelsesløsninger.

• Fra 2030 skal det være forbudt at importere plastaffald, så 

man ikke kan tjene penge på at brænde det af og producere 

energi.

• Der stilles krav om fuld sortering af plast i erhverv inden 2030. 

Samtidig får virksomhederne mulighed for at komme billigt af 

med sorteret plast i den kommunale affaldsindsamling.

• En række tiltag skal gøre det nemmere at sortere og genanvende 

plast. Det skal bl.a. være et krav, at plastemballage kun laves af én 

plasttype. Afgiften på emballage skal også tilpasses efter, hvor me-

get plast emballagen indeholder, og om den kan genanvendes.

• Brugen af pantsystemer udvides til at omfatte plastflasker og 

Tetrapak.

DATACENTRENE 
Flere multinationale teknologivirksomheder er i gang med 

at bygge enorme datacentre i Danmark, hvor servere skal 

drive deres hjemmesider. Centrene vil bruge lige så meget el 

som 1,8 millioner danske husstande. De vil også danne 

overskudsvarme, som kunne bruges gratis i titusindvis af 

danske hjem. 

Desværre har regeringen ikke inden kontrakternes indgå-

else stillet krav om, at virksomhederne skal betale for at 

udbygge vedvarende energi, eller at centrene skal placeres 

steder, hvor varmen kan udnyttes. Flere af de multinatio-

nale firmaer har sagt, at de vil bygge vedvarende energi til 

at dække deres elforbrug, men har indtil videre kun taget 

initiativ til en brøkdel af, hvad de har brug for. 

Enhedslisten vil undersøge, hvorvidt vi kan kræve, at virk-

somhederne skal betale for, at der kommer mere vedva-

rende energi i Danmark. Vi vil også undersøge, hvad vi kan 

gøre for, at overskudsvarmen ikke bare går til spilde. 
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• En målrettet indsats skal reducere plastaffald i husholdninger 

bl.a. gennem forlængelse af reklamationsretten.

GRØN OMSTILLING AF INDUSTRIEN
Den primære kilde til CO2-udledning fra energiforbrug er indu-

strien, særligt fremstillingsvirksomheder, men også eksempelvis 

landbruget. De vil i 2030 udlede fire millioner ton CO2, som pri-

mært kommer fra forbrænding af naturgas, kul og petrokoks. Pe-

trokoks ligner almindelig koks, men er et restprodukt fra olieraffi-

nering. Resten kommer fra såkaldte F-gasser, der er meget stærke 

drivhusgasser, og som bruges i køleskabe, frysere og en række an-

dre produkter. Der udledes kun 360 ton F-gasser om året, men de 

svarer til 780.000 ton CO2.

Virksomhederne får i dag gratis CO2-kvoter og skal derfor ikke 

betale for deres forurening. I alt har staten uddelt gratis kvoter 

svarende til 3,3 millioner ton CO2 til 91 virksomheder. Alene Aalborg 

Portland har fået kvoter svarende til 1,9 millioner ton. Det skal æn-

dres, så også industrien skal betale for at forurene. Langt hoved-

parten af provenuet sendes tilbage til virksomhederne som støtte 

til grøn omstilling, så ingen behøver at dreje nøglen om, men får 

stærk tilskyndelse til at omstille energiproduktionen i fremstillings-

virksomhederne.

• De gratis CO2-kvoter gøres gradvist betalingspligtige fra 2021. I 

2021 betales for ti pct. af kvoterne, i 2030 for 100 pct. Pengene 

føres som udgangspunkt tilbage til virksomhederne som støtte 

til grøn omstilling. Ubrugte midler skal gå til en statslig skovfond 

til skovrejsning i det globale syd, som kan optage CO2.

• Ligesom i landbruget tilbydes et klimatjek, der kortlægger virk-

somhedens drivhusgasudledninger, og en klimahandlingsplan, 

der hjælper med at planlægge omstilling til en mere klimaven-

lig produktion.

• Ud over den eksisterende pulje til energibesparelser i erhverv 

forøges Danmarks Grønne Investeringsfond med 100 millioner 

kr. pr. år fra 2021-2024, hvilket giver en ekstra låneramme på ti 

milliarder kr.

• Pulje på 100 millioner kr. pr. år fra 2021-2030 til at støtte mindre 

fremstillingsvirksomheders omlægning til vedvarende energi.

• Lovkrav til virksomhederne om at gennemføre energieffektivise-

ringer, der tjener sig selv hjem over årene.

• Umiddelbart anlægsstop for anlæg, der anvender F-gasser, med 

mindre der ikke er andre tekniske muligheder, og et fuldt stop 

for brugen i 2030. Der afsættes en pulje på ti millioner kr. pr. år 

til mindre virksomheder til at udfase brugen, hvis de kan påvise 

en tilbagebetalingstid på over fem år. Ellers er det muligt at op-

tage lån under Danmarks Grønne Investeringsfond

• Øjeblikkeligt anlægsstop for nye fossile anlæg i virksomhe-

derne. Stoppet gælder også større renovationer, der vil forlænge 

levetiden af fossile anlæg.

• Forbud mod brug af kul, koks og petrokoks fra 2025 og krav om 

deponering af ekstremt forurenende petrokoks.

UDFASNING AF OLIE- OG GASPRODUKTION  
I NORDSØEN
Olie- og gasproduktionen i Nordsøen udleder en meget stor 

mængde CO2 sammen med raffinaderierne. I 2030 vil der årligt ud-

ledes 1,1 millioner ton CO2 fra Nordsøen og 0,7 millioner ton fra raf-

BIOMASSE
Biomasse udgør i dag omkring 16 pct. af det samlede dan-

ske energiforbrug. Hver år importerer Danmark træpiller fra 

et område på størrelse med Fyn og Sjælland, som brændes 

af. Selvom biomasse fremstår som CO2-neutralt i Dan-

marks klimaregnskab, har Klimarådet konkluderet, at bio-

masse ikke er CO2-neutralt, da det kan tage årtier, før ny 

skov har optaget den CO2, der udledes ved afbrænding. 

Hvis der overhovedet plantes ny skov.

Biomasse er i dag den eneste energikilde, som er undtaget 

fra afgifter. Det risikerer at ødelægge mulighederne for 

store varmepumper og geotermi, fordi de bliver mindre ren-

table sammenholdt med biomasse. Derfor skal biomassen 

ind i afgiftssystemet. Der skal også indføres et stop for 

etableringen af nye biomasseanlæg, med mindre de er sup-

plement til varmepumper. Målet er, at der i 2030 kun anven-

des biomasse, når den reelt er et affaldsprodukt fra skov-

driften, der ikke kan bruges til andet, eller når den kommer 

fra dansk produceret energiskov. 
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finaderierne. I praksis er det nærmest umuligt at gøre noget ved 

udledningen uden at stoppe produktionen af olie og gas i Nord-

søen. Og det er ikke muligt inden 2030 på grund af den dårlige af-

tale, som et flertal i Folketinget har indgået.

• Udvindingstilladelser stoppes i takt med, at de udløber, og der 

gennemføres ikke flere udbudsrunder. Dermed lukker raffinade-

rierne på længere sigt.

• Indtil dette sker, skal selskaberne fra 2020 betale for deres 

CO2-kvoter, som de hidtil har fået gratis. Indtægten indgår i en 

statslig skovfond til skovrejsning i det globale syd, som kan op-

tage CO2.

INDIVIDUEL OPVARMNING
Individuel opvarmning drejer sig om boliger, som ikke er tilkoblet 

fjernvarme- og gasnettet. Cirka 33 pct. af udledningen fra den in-

dividuelle opvarmning kommer fra de 100.000 boliger, som i dag 

stadig opvarmes med oliefyr, resten fra boliger med naturgasfyr. 

Langt størstedelen af disse boliger ligger i områder, hvor tilkob-

ling til fjernvarmenettet er dyrt og uhensigtsmæssig. Løsningen 

er derfor at skifte naturgas og særligt oliefyr ud med varmepum-

per, der drives af el fra vedvarende energi. Incitamentet til at 

skifte til varmepumpe vil forøges ved at indføre afgift på bio-

masse.

• Støttepuljen til at udskifte oliefyr udvides til også at inkludere 

gas- og træpillefyr.

• Den eksisterende støttepulje forøges til 50 millioner kr. årligt og 

forlænges til 2027.

• Det eksisterende forbud mod installation af oliefyr udvides til 

hele landet og til at gælde gas- og træpillefyr.

ENERGIBESPARELSER
Ud over energibesparelser i industrien som følge af betaling for 

CO2-kvoterne skal vi også have gang i energibesparelser i nybyg-

geri og i den eksisterende bygningsmasse. Danmark har i mange år 

haft fokus på, at nybyggeri skal have et lavt energibehov i driftsfa-

sen. I takt med, at vores energi i højere og højere grad bliver ved-

varende, bliver det vigtigere også at fokusere på selve anlægsfasen 

– på at gøre byggeprocesserne og byggematerialer mere bæredyg-

tige. Derudover halter en stor del af private hjem i yderområderne 

efter med energieffektiviseringer. De skal med på den grønne om-

stilling både for klimaets skyld og for at sikre, at alle får de økono-

miske gevinster ved energibesparelser. 

• Boligejere i yderområderne skal kunne få favorable statsgaran-

terede lån under Danmarks Grønne Investeringsfond til energi-

effektiviseringer. Lånet tilbagebetales via besparelser på ener-

giregningen.

• Der oprettes en pulje på 50 millioner kr. til gratis klimatjek af 

boliger i yderområderne.

• Der udarbejdes en plan for, hvordan mængden af træ kan for-

øges i offentlige byggerier.

• Bygningsreglementet opdateres, så bæredygtigt byggeri tilgo-

deses.

• Krav om livscyklusanalyse for alle større byggerier.

• Krav om genanvendelse og livscyklusberegninger ved offentlige 

udbud.

• Det skal være muligt at stille krav til materialeanvendelse i 

kommune- og lokalplaner.

• Et centralt register over brugte byggematerialer oprettes.

NORDSØEN
Vi ved, at vi kun må bruge cirka 20-25 pct. af den kul, olie og 

gas, som vi allerede har fundet på verdensplan. Resten skal 

blive i undergrunden, hvis vi vil forhindre katastrofale klima-

forandringer. Derfor har Enhedslisten, sammen med Alterna-

tivet, gang på gang stemt for, at Danmark ikke skulle udvide 

olie- og gasudvindingen i Nordsøen. Desværre har resten af 

Folketingets partier stemt for en katastrofal klimakurs. 

Flertallet bag Nordsø-aftalen har oven i købet gjort det 

økonomisk umuligt at stoppe olieudvindingen, inden de nu-

værende tilladelser løber ud, da olieselskaberne i så fald 

har krav på kompensation for hver krone, som de går glip 

af. Vi må i stedet stoppe med at give nye udvindingstilladel-

ser og lukke for al udvinding af fossile brændsler i Danmark 

senest i 2040 ved at opkøbe de resterende tilladelser. Købet 

skal bl.a. finansieres ved at sælge tilladelser til havvind i 

Nordsøen, når vindmøllerne giver overskud uden støtte.
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Dette kapitel beskriver de økonomiske virkninger af Enhedslistens 

klimaplan. Udgifter og finansiering er som udgangspunkt opgivet 

som de forventede varige årlige virkninger af tiltagene. Klimapla-

nen indeholder en række midlertidige støtteordninger, puljer, af-

giftsændringer mv. frem mod 2030, men de midlertidige tiltag æn-

drer ikke afgørende på opgørelsen af de varige årlige udgifter og 

indtægter. Derfor er provenuvirkningerne opgjort for tre udvalgte 

år.

OMFORDELING TIL DE LAVESTE INDKOMSTER
Det er en hovedpointe i denne plan, at den grønne omstilling ikke 

skal forringe den disponible indkomst for dem, der i forvejen har 

mindst. Derfor er det også et gennemgående greb at føre prove-

nuet fra forbrugsafgifter over i en forhøjelse af den grønne check, 

der direkte kommer pensionister og folk med lave indkomster til 

gode som beskrevet i kapitel 1. Det kan dog ikke garanteres, at in-

gen folk med lave indkomster alligevel kommer i klemme, hvis de af 

den ene eller anden grund fortsætter med at have et højt forbrug 

af noget, der bliver afgiftsbelagt. Derfor er det vigtigt at under-

strege, at Enhedslisten går ind for en markant omfordeling til fordel 

for dem med middel- og lave indkomster. Helt konkret har vi fore-

slået at lave et særligt højt personfradrag, som aftrappes for folk 

med høje indkomster. Det vil give 3.750 kr. mere om året til de ca. 

2,2 millioner danskere med de laveste indkomster. Det er beskrevet 

og finansieret i "100 dage med Enhedslisten" (enhedslisten.dk/100-

dage).

KLIMASTØTTE TIL DE FATTIGSTE LANDE 
Enhedslisten vil øge den samlede klimastøtte til fattige lande til 

fem milliarder kr. i alt. Det sker ved at bygge oven på de allerede 

afsatte 600 mio. kr. i udviklingsbistanden. Derudover vil Enhedsli-

sten omprioritere 1,1 milliarder kr. af den erhvervsrettetede udvik-

lingsbistand til klimabistand, ydermere hæves udviklingsbistanden 

med 3,7 milliarder kr. frem mod 2030 som beskrevet og finansieret i 

"100 dage med Enhedslisten" (enhedslisten.dk/100-dage).

TABEL 1. UDGIFTER TIL MERE KLIMASTØTTE  
TIL DE FATTIGSTE LANDE

Udgifter, miliarder kr. 2021 2025 2030 

Allerede afsat til klima i udviklings- 0,6 0,6 0,6 

bistanden    

Omprioritering af erhvervsstøtte  1,0 1,1 1,1 

til klimastøtte     

Løft af udviklingsbistanden 3,7 3,7 3,7 

Klimastøtte i ulandsbistand, i alt 5,4 5,5 5,4 

TRANSPORT 
Transportdelen af Enhedslistens klimaplan medfører udgifter for lidt 

over 13 milliarder kr. i 2030. I 2030 er Enhedslistens plan overfinansieret 

med næsten ti mia. kr. Dette skyldes dog, at planen i perioden 2020-

2025 er underfinansieret. Fra 2026 og frem til 2030 vil planen derimod 

være markant overfinansieret og dække underskuddet fra de foregå-

ende år. I tilgift indføres og forhøjes afgifter på flytrafik og fossile driv-

midler i persontransporten, hvor provenuet går direkte til at forhøje 

den grønne check til dem med de laveste indkomster.

Nedenstående giver økonomisk overblik over tre udvalgte år. Af 

det tekniske bilag for finansiering af den grønne omstilling af trans-

porten fremgår virkningen på statens finanser år for år. Over hele 

perioden er der et akkumuleret overskud på 6,4 mia. kr. Det vil dog 

skrumpe efter 2030. 

TABEL 2. ÅRLIGE UDGIFTER  
TIL OMSTILLING AF PERSONTRANSPORTEN, 
2021, 2025 OG 2030
Udgifter, miliarder kr. 2021 2025 2030 

Tab af registreringsafgift  6,1  6,1  6,1 

Tab af brændstofafgifter  3,5  3,6  3,9 

Tab af ejerafgift  0,8  0,8  0,8 

30 pct. billigere offentlig transport  1,3  1,3  1,3 

Øgede investeringer i kollektive trafik  1  1  1 

Tilskud til køb af elbiler  4  4  0 

Forhøjet skrotningspræmie  0  0  0 

Gennemførsel af Togfond DK  1,5  1,5  0 

Mere og bedre kollektiv trafik  0,4  0  0  

i yderområderne    

Flere og bedre ladestandere  0,06  0  0 

Bedre gastankningsinfrastruktur  0,05  0  0  

til lastbiler    

Grønne taxi  0,01  0  0 

Bedre cykelinfrastruktur  0,2  0  0,0  

Forskningspulje til grøn transport  0,05 0 0,0 

Oprettelse og drift af roadpricing 0,8 0,6 0 

I alt 19,8  18,9  13,1 

TABEL 3. ÅRLIGE INDTÆGTER TIL FINANSIERING 
AF OMSTILLING AF PERSONTRANSPORT

Indtægter, miliarder kr.  2021  2025  2030 

1,12 pct. fremskudt skat af  7,0  6,3  0 

pensionsformuen    

Bedre skattebase for virksomheder  4,5  4,5  4,5 

Højere registreringsafgifter for benzin-  1,7  0,7  0 

og dieselbiler    

Roadpricing  0  0  18,4 

I alt  13,2  11,5  22,9 

LANDBRUG 
De samlede offentlige udgifter til initiativerne for at reducere landbru-

gets klimabelastende udledning skønnes til otte milliarder kr. om året 

i 2030 inkl. tilskudsmodellen til landbruget, som finansieres direkte af 

afgiftsprovenuet fra CO2-afgiften. Uden den provenuneutrale støtte-

ordning skønnes de offentlige udgifter til 1,8 milliarder kr. om året. 

Det skal bemærkes, at: 

• Provenuet fra CO2-afgiften anvendes fuldt ud som tilskud til 

bæredygtig klimaomstilling i landbruget. 
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• Udtagning og omlægning af landbrugsjord til natur og energiaf-

grøder finansieres via målretning af midler i landdistriktspro-

grammet. 

TABEL 4. UDGIFTER TIL OMSTILLING  
AF LANDBRUGET

Udgifter, miliarder kr. 2021 2025 2030 

Udtagning af 108.000 ha organogene  0,6 0,6 0,6 

jorde til græs/natur    

Udtagning af 100.000 ha landbrugsareal  0,4 0,4 0,4 

til skovrejsning    

Udtagning af 200.000 ha landbrugsjord  0,5 0,5 0,5 

til natur    

Omlægning af 100.000 ha jord til  0,2 0,2 0,2  

energiafgrøder    

Tilskudsmodel til CO2-reduktioner 0,0 0,0 6,2 

Uddannelsespulje  0,00 0,00 0,10 

Klimatjek landbrug  0,02 0,02 0,02 

I alt  1,7 1,7 8,0 

Endvidere foreslås det at finansiere omlægning til energiafgrøder 

samt udtagning af jord til natur ved at omlægge godt 650 millioner 

kr. årligt fra landbrugsstøtte til landdistriktsmidler. 

Enhedslisten foreslår at finansiere de resterende offentlige ud-

gifter ved at rulle elementer fra den nuværende regerings erhverv-

spakker tilbage. 

TABEL 5. FINANSIERING AF OMSTILLING  
AF LANDBRUGET

Indtægter, miliarder kr.  2021  2025  2030 

Genindføre afgift på emballage for  0,1  0,1  0,1  

pantbelagte drikkevarer    

Fjerne aktiesparekonto  0,1  0,1  0,1 

Fjerne investorfradrag  0,1  0,1  0,1 

Genindføre beskatning af  0,4  0,4  0,4  

arbejdsgiverbetalt telefon    

Droppe lempelse i afgift for øl og vin  0,1  0,1  0,1 

Genindføre afgifter på PVC og ftalater  0,03  0,03  0,03 

Genindføre tillægsafgift for  0,04  0,04  0,04  

alkoholsodavand    

Fjerne lempet elvarmeafgift for  0,1  0,1  0,1  

sommerhuse    

Fjerne lempet afgift for forsikringer  0,02  0,02  0,02  

på lystfartøjer    

Genindføre afgift for foderfosfat  0,02  0,02  0,02 

Fjerne lempelser for investerings- 0,06  0,06  0,06  

institutter    

Fjerne bedre vilkår for aktieaflønning  0,03  0,03  0,03 

Målretning af landdistriktsmidler  0,6  0,6  0,6  

(natur, energiafgrøder)    

CO2-afgift  0,0  0,0  6,2 

I alt  1,7  1,7  8,0 

ENERGI
Størstedelen af omstillingen i energisektoren er drevet af virksomhe-

derne via gradvis indfasning af betaling for CO2-udledninger. De til-

bageføres provenuneutralt til virksomhederne til grøn omstilling. Det 

betyder, at der er stor selvfinansiering af initiativerne inden for sek-

toren. I tilgift afsættes en række puljer, der skal støtte virksomheder-

nes omstilling inden for stærkt udgiftskrævende områder og støtte 

indretning af offentlige faciliteter til håndtering af øget genanven-

delse og bæredygtig produktion. Disse tilskudspuljer er midlertidige.

Derudover skal der afsættes støtte til omstilling fra kul, gas og 

biomasse i fjernvarmen samt til yderligere udbygning med vind-

møller grundet det øgede elforbrug i vores plan, der primært kom-

mer fra elbiler. Med prisudviklingen for vedvarende energi er pla-

nen på dette punkt sandsynligvis overfinansieret.

TABEL 6. UDGIFTER TIL OMSTILLING  
AF ENERGISEKTOREN

Udgifter, miliarder kr.  2021  2025  2030 

Tabte indtægter fra flere private sol- 0,07  0,07  0,07 

celler (forenkling af regler for solceller)    

Forøget garantiordning til geotermi  0  0  0 

Etablere 1.600 MW havvind   0,32  0,32  

(støttebeløb til 1-2 parker)     

Udvide og forlænge puljen til udskiftning  0,03  0,05  0  

af oliefyr med varmepumper    

Forøge puljen til energibesparelser  0,1 

i erhverv    

Pulje til omlægning til VE for mindre  0,1  0,1  0,1 

fremstillingsvirksomheder    

Støtte til mindre virksomheder der  0,01  0,01  0,01 

påviser tilbagebetalingstid på +5 år.    

Reduceret elafgift til varmepumper  0,01  0,04  0,07 

ved geotermi    

Klimatjek industri  0,02  0,02  0,02 

Udgifter, i alt  0,3  0,6  0,6 

TABEL 7. FINANSIERING AF OMSTILLING  
AF ENERGISEKTOREN

Indtægter, miliarder kr.  2021  2025  2030 

Reserve til yderligere VE  0  0,4  0,5  

(fra Energiaftale 2017)    

Hæve afgift på momsregistrerede  0,1  0,1  0,1 

virksomheders el til proces    

Gennemføre planlagte indekseringer  0,2  0,2  0,2 

af afgifter    

Indtægter, i alt  0,3  0,7  0,8 

Tilbage til indhold



*Reduktionen opnås ved at rejse skov i udviklingslande

REDUKTION AF CO2 FRA DE ENKELTE TILTAG

Tiltag CO2-reduktion i 2030 (mio. ton): 

Omstilling til grøn persontransport  4,69 

 – Stop for salg af nye fossilbiler  

 - Støtte til elbiler  

 - Bedre og billigere offentlig transport  

 - Ændring i registreringsafgift  

 - Indførsel af roadpricing  

Udfasning af plast i affald  0,88 

Varmepumper og geotermi  1 

Nordsøen (estimat) 0,36 

*Nordsøen offset  1,44 

Fremstillingsvirksomheder  3,75 

*Fremstillingsvirksomheder offset  0,25 

Individuel opvarmning  1,22 

Begrænse elimport  3,4 

CO2-afgift på landbrugsproduktionen  0,6 

Udtagning af landbrugsjorde  4,0 

CO2-reduktion i alt:  21,59 

Med Enhedslistens klimaplan vil Danmark være på en kurs, hvor vi 

i 2040 ikke udleder flere drivhusgasser, end vi kan optage. Planen 

overopfylder endda vores målsætninger og vil derfor gøre den sid-

ste del af omstillingen fra 2030-2040 nemmere.

Energiaftalen fra 2018 og andre, mindre tiltag reducerer Dan-

marks CO2-udledninger frem mod 2030 med ti millioner ton. En-

hedslistens tiltag vil yderligere reducere Danmarks klimabelast-

ning med over 21 millioner ton. Hvis den gennemføres vil de dan-

ske CO2-udledninger være mere end halveret i 2030 i forhold til i 

dag.

KLIMAEFFEKT AF PLANEN 
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