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NOTAT

KL's bemærkninger til Klimarådets statusrapport 2021

Generelle bemærkninger
På grund af begrænsningen på længden af kommentarer, har KL valgt at 
lægge vægt på Klimarådets hovedanbefalinger.

KL er generelt positivt i forhold til Klimarådets statusrapport og støtter op om 
behovet for en styrket klimaindsats.

Klimarådets hovedanbefalinger 1- 4

Anbefaling 1 - At der udarbejdes en konkret køreplan mod 70 pct. reduktion i 
2030
KL er enig i behovet for en samlet køreplan for at nå 70 pct. CO2-redution, 
med kortsigtede og langsigtede initiativer, samt virkemidler der har direkte 
reduktionseffekt.

Nationale rammer og retning, i form af strategier og regulering, er en 
afgørende forudsætning for, at alle aktører i samfundet, herunder 
kommunerne, kan bidrage effektivt til at omsætte visioner til konkrete 
resultater.

66 kommuner er i gang med at lave ambitiøse DK2020-klimahandleplaner, 
med innovative løsninger og virkemidler, forankret i de lokale forudsætninger 
og lokaldemokratiske prioriteringer.
  
Mange af de virkemidler og konkrete løsninger, der skal udvikles, og som 
Klimarådet anbefaler, kræver et tværsektorielt samarbejde. Derfor er det 
vigtigt, at regeringen i langt højere grad indtænker sektorkobling og 
partnerskaber i den fremadrettede klimaplan og strategier.
 
Der er et stort uforløst potentiale for at accelerere den grønne omstilling ved 
at tænke kommunerne ind fra starten, som en vigtig lokal trækkraft i den 
grønne omstilling, ligesom bl.a. elbilskommissionen gør i deres anden 
rapport fra 12. februar 2021. Kommunerne er en vigtig lokalpolitisk aktør, 
både i forhold til deres myndighedsarbejde på klimaområdet, strategisk 
energiplanlægning, klimahandleplaner, mv. Kommunerne er tæt på borgere 
og virksomheder og kan kapacitetsopbygge på klimaområdet gennem 
uddannelse og folkeoplysning samt mobilisere ressourcer i samfundet 
gennem erhvervsliv, foreninger og borgere og være med til at fremme 
adfærdsændringer. KL gør opmærksom på, at der i mange tilfælde vil være 
stor risiko for flaskehalse, som kan forlænge implementeringen, hvis ikke 
kommunerne tænkes ind fra starten. Kommunal inddragelse vil kunne sætte 
hastigheden op allerede frem mod 2025.
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Anbefaling 2 - At der som en særlig del af køreplanen udarbejdes en 
national strategi for CO2-fangst og -lagring.
KL bakker op om udarbejdelsen af en national strategi for CO2-fangst og 
lagring. Danmark har med vores energisystem, undergrund og infrastruktur 
gode muligheder for at gå foran og bidrage til den udvikling af CCS-
teknologi, der er nødvendig for, at Danmark når sit klimamål. Arbejdet kan 
ligeledes være med til at løse den globale klimakrise og skabe grøn vækst 
og nye lokale arbejdspladser.  

Der er tale om store anlæg med meget lang etableringstid og 
investeringshorisont. KL mener derfor, at det er vigtigt, at staten sikrer 
stabile rammebetingelser for de store investeringer, der skal foretages, og 
bakker op om, at planen bør forholde sig til alle led i værdikæden fra fangst 
over transport til lagring. Kommunerne har en oplagt rolle i forhold til de 
regulerings- og planmæssige aspekter af planen og ift. at facilitere 
inddragelse af lokalsamfundet, for at sikre opbakning til projekterne. Der er 
ligeledes brug for en øget og sammenhængende strategisk 
energiplanlægning både nationalt og lokalt, der sikrer strategisk 
sammenhæng med resten af energinettet. Uden langsigtet planlægning for 
placering af anlæg, der i fremtiden vil producere store mængder 
overskudsvarme, kan det blive vanskeligt at lave en omkostningseffektiv 
grøn omstilling. For KL virker det oplagt, at sådanne anlæg kobles til 
fjernvarmeområder, der er en central brik i effektiv CO2-fangst.

Anbefaling 3 - Indførelse af en generel drivhusgasafgift
Det kunne styrke Rådets rapport yderligere, hvis den var blevet suppleret 
med nærmere analyser af fordelingsmæssige konsekvenser, og af hvordan 
en afgift må forventes at påvirke forskellige dele af landet.

Anbefaling 4 - At der tages initiativer til vådlægning af kulstofrige 
lavbundsjorder
KL er enig i behovet for at udtage og vådgøre landbrugsjord og henviser til, 
at der bør bygges videre på de positive erfaringer med etablering af 
vådområder, kommunerne har gjort. KL mener, at det vil give resultater at 
fortsætte den nuværende form, hvor der gennemføres konkrete 
undersøgelser i mulige projektområder og på det grundlag indgås aftale om 
udtagning. Klimarådets forslag om auktionsbaserede tilskud forudsætter 
mange velbelyste arealer i konkurrence om tilskud. KL anser det for bedre at 
fastholde regeringens idé om faste tilskudssatser1 og lade en konkret 
undersøgelse vise, om arealet bidrager nok. KL støtter op om et bedre 
datagrundlag, men indsatsen skal ikke vente på det. Arbejdet kan roligt gå i 
gang i forlængelse af vandområdeplanernes vådområdeindsats, og det 
forbedrede data kan udvide indsatsen til nye områder hen ad vejen. 
Kommunerne kan spille en nøglerolle i faciliteringen af, at udtagning af 
lavbundsjorder sker hurtigst muligt og bedst muligt. Det vil dog kræve, at den 
nuværende ordning for udtagning justeres, så kommunerne også kan bruge 
jordfordeling samt køb og salg af projektjord.

1 De faste satser kan måske gradueres i klasser afhængigt af effekt på 
forskellige mål. Hvis vådgøring både understøtter CO2-reduktion, 
kvælstoffjernelse og klimatilpasning, bør tilskud kunne hentes til alle del-
formål.  
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