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NOTAT

 
Til Klimarådet 

KL's bemærkninger til Klimarådets statusrapport 2022 

KL har i bemærkningerne til rapporten valgt kun at lægge vægt på enkelte 
punkter, der er særligt vigtige for kommunerne. 
 
Køreplan for hvordan vi når målet om 70 procent CO2-reduktion 
Klimarådet kom i 2021 med en anbefaling til regeringen om at lave en 
samlet køreplan for, hvordan vi skal nå 70 pct. CO2-redution, med 
kortsigtede og langsigtede initiativer, samt virkemidler der har direkte 
reduktionseffekt. På trods af at regeringen i september 2021 kom med en 
køreplan for klimainitiativer 2021-2025, der skulle vise vejen til 70 procents 
CO2-reduktion i 2030, så anskueliggør regeringens klimaindsats ikke, at vi 
når 2030-målet. Vi mangler stadig at reducere 10 mio. ton CO2e. Derudover 
mangler flere af regeringens konkrete klimaplaner og strategier på bl.a. 
energi og transportområdet både konkrete virkemidler og vejledninger. I flere 
tilfælde er kommunernes rolle desuden ikke indtænkt, selvom kommunerne 
står for en stor del af implementeringen af strategierne. KL deler Klimarådets 
vurdering og har spillet ind til regeringen med forslag på blandt andet 
opsætning af vedvarende energi og udtagning af lavbundsjorde. I den 
nuværende situation bør regeringens desuden overveje forslag om at 
genindføre tilslutning og forblivelse til fjernvarme. 
 
Klimaindsats i affaldssektoren   
KL ser mange af de samme udfordringer og risici, som Klimarådet selv 
påpeger i deres vurdering af klimaindsatsen i affaldssektoren, især hvad 
angår reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten og genanvendelse og 
reduktion af plastaffald. 
 
KL er enige i Klimarådets vurdering af, at liberalisering ikke i sig selv er et 
virkemiddel til at undgå import af affald, og at der skal andre virkemidler til at 
sikre mere målrettet nedbringelse af kapaciteten på 
forbrændingsanlæggene. 
 
I forhold til genanvendelsen af plast, forventes det udvidede 
producentansvar på emballage at være et godt virkemiddel. KL vil i den 
forbindelse understrege vigtigheden af, at det konstrueres, så det reelt giver 
producenterne incitament til at vælge emballage, der er let at genanvende. 
Desuden bør effekten af dette tiltag evalueres. 
 
Tilstrækkelig grøn strøm fra vind og sol  
Udbygningen af vedvarende energi (VE) både på hav, land og på tage skal 
accelereres, hvis vi skal nå 2030-målene.   
 
KL er enig i mange af de politiske virkemidler, som Klimrådet foreslår, 
herunder mulighed for at opstille vindmøller i produktions- eller klimaskov, 
regler om en øget inddragelse, gennemsigtighed og medbestemmelse og at 
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forbedre borgernes muligheder for økonomisk kompensation og 
medejerskab. 
 
KL bifalder ligeledes en overordnet plan og mål for udbygningen af 
vedvarende energi. KL mener dog ikke, at der skal fastsættes individuelle 
mål for kommunerne, da kommunerne ikke er ens og ikke har de samme 
muligheder for opstilling af VE.  Men for at give alle kommuner en chance for 
at opstille vedvarende energi, bør det i langt højere grad blive muligt for 
kommunerne at udnytte potentiale for tagbaserede solceller. Det kræver, at 
kommunerne får samme elafgiftsregler som virksomheder i forhold til 
egetforbrug. 
 
KL havde gerne set, at Klimarådets statusrapport havde forholdt sig til de 
afledte miljøproblematikker, der kommer fra vedvarende energikilder. Det vil 
sige det ressourceforbrug og affaldsproblem, der kommer af, at strøm skal 
kunne lagres i batterier, der ikke pt. er miljøvenlige. Derudover er vindmølle- 
og solcelleskrot vanskelig at genanvende. Ligesom varmepumper udleder 
drivhusgasser, hvis ikke de installeres og afmonteres korrekt. Det er vigtigt, 
at vi samtidig med, at vi accelererer udbygningen af vedvarende energi, 
tager hånd om at løse de relaterede miljøproblemer. 
 
Klimaindsats i transportsektoren  
Der er stadig langt, før vi kommer i mål med CO2-neutralitet i 
transportsektoren. Regeringen er allerede kommet med en række udspil og 
tekniske reduktionspotentialer i sektoren. KL er bl.a. positive over for den 
nye mulighed for kommuner til at medfinansiere ladeinfrastruktur, samt 
puljen der blev afsat til omstillingen af indenrigsfærger, der vil muliggøre 
CO2-reduktioner i kommunerne. 
 
Klimarådet fokuserer meget på CO2-afgifter som et adfærdsstyrende 
værktøj i sine anbefalinger. Det er KL’s vurdering, at regulering og subsidier 
ligeledes er nødvendige værktøjer for at udvikle ladeinfrastrukturen i det 
nødvendige tempo i den grønne omstilling, ud over afgifter fx som man 
kender fra vedvarende energi. KL kunne ligeledes også ønske sig et større 
fokus på cyklisme, nye mobilitetsformer og kollektiv trafik. Der er gode takter 
ift. delebilisme osv., men der kan godt skrues op, hvis vi virkelig vil den 
dagsorden og vil overflytte fra biler til andre transportformer.   
 
Energi- og ressourceoptimering 
Der er stadig meget CO2-besparelse at hente i energieffektivisering og 
energirenovering. Klimarådet sætter desværre ikke meget fokus på dette 
emne i denne statusrapport. Energieffektivisering og energirenovering 
reducerer behovet for udbygning af infrastruktur. Det hæmmer ikke 
udvikling, ej heller produktivitet eller konkurrenceevne, og der risikeres heller 
ikke en lækage-effekt, som CO2-afgifterne kan have i industrien. KL vil derfor 
opfordre Klimarådet til i deres næste rapport at fokusere mere herpå.  
 
Med venlig hilsen  
 
Laila Kildesgaard 
Direktør 
KL
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