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Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

Sendt pr. mail til: dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk  

Høringssvar til forslag til Lov om klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af 

nationale klimamålsætninger 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til ovenstående lovforslag, jf. henvendelse fra 

Energistyrelsen af 7. februar 2014 (j.nr. 3401/1001-6784). 

 

Generelle bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer finder, at forslaget til klimalov er udtryk for en uheldig territorial tankegang, 

der risikerer at modvirke dansk vækst og beskæftigelse, og som samtidigt kan medvirke til at øge 

den globale drivhusgasudledning. Vi vil derfor opfordre til, at lovforslaget nøje genovervejes.  

 

Som lovforslag er der helt overordnet et problem med, at lovbemærkningerne indeholder en lang 

række forhold, som ikke er beskrevet i lovforslaget, og nogle steder desuden virker for detaljerede i 

forhold til lovforslaget. Der er for eksempel en alvorlig diskrepans mellem lovteksten og lovens 

bemærkninger omkring fastsættelse af klimamål. Dette må i bedste fald anses for at være dårlig 

lovteknik, i værste fald har det karakter af vildledning af Folketinget. Landbrug & Fødevarer må 

derfor opfordrer til, at Klimaloven og lovens bemærkninger omskrives i overensstemmelse med 

gældende juridiske vejledninger. 

 

Klimalovens nationale sigte risikerer i værste fald at medføre en alvorlig svækkelse af dansk 

konkurrenceevne med medfølgende negative konsekvenser for vækst og beskæftigelse. En 

national klimalov med de tilhørende politiske initiativer risikerer at medvirke til, at arbejdspladser og 

produktion flytter ud af Danmark, og sammen med dette øgede globale drivhusgasudledninger 

(carbon leakage). Da drivhusgasudledningerne desuden reguleres på EU-niveau, finder vi at en 

national klimalov er unødvendig.  

 

Som udgangspunkt vurderer Landbrug & Fødevarer, at Klimarådets opgaver med fordel kan 

varetages af Det Miljøøkonomiske Råd. Klimarådets opgaver som beskrevet i lovforslaget ses i stor 

udstrækning at overlappe med andre institutioners arbejde, fx Det Miljøøkonomiske Råd og 

Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Det ville som minimum være 

ønskværdigt at få afdækket, hvordan Klimarådet skal spille sammen med eksisterende institutioner 

og processer, og om Klimarådet vurderes til dels at kunne erstatte disse. I det omfang, at 

Klimarådets oprettelse medfører bortfald af opgaver ved andre institutioner, bør dette medføre 

offentlige besparelser, som det er vigtigt at realisere. 

 

Generelt bør der i lovforslaget stilles krav om, at Klimarådets og klima-, energi- og 

bygningsministerens redegørelse skal forholde sig til fordelingsmæssige aspekter (herunder 

fordelingen på erhvervssektorer), og ikke kun den overordnede samfundsøkonomi, da dette aspekt 

er væsentligt at få med i forhold til at have en oplyst og bred samfundsmæssig debat. 
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Fordelingsaspektet kan også være vigtigt i forhold til efterfølgende politiske drøftelser af eventuelle 

anbefalinger og tiltag. 

 

Specifikke bemærkninger til forslag til Lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og 

fastsættelse af nationale klimamålsætninger 

Titlen ”lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale 

klimamålsætninger” findes ikke at være afspejlet i selve lovteksten, idet loven ikke fastsætter 

nationale klimamålsætninger, ligesom lovens formål heller ikke er at etablere et Klimaråd, jf. 

nedenfor. Fastsættelse af nationale klimamålsætninger fremgår ej heller af § 1 som en del af 

formålet med loven, idet dette må formodes at skulle besluttes af Folketinget. Ej heller lovforslagets 

øvrige paragraffer vedrører fastsættelsen af nationale klimamålsætninger. Formuleringen 

”fastsættelse af nationale klimamålsætninger” bør derfor fjernes fra lovens titel. 

 

Vedrørende § 1, så bør det af lovens formålsparagraf fremgå, at et af hovedformålene med loven er 

at etablere rammen for Klimarådets arbejde. I sin nuværende form fremstår formålsparagraffen 

nærmest indholdsløs, mens en videre læsning af udkastet klart indikerer, at formålet blandt andet 

er at etablere Klimarådet og rammen for Rådets arbejde.  

 

Vedrørende § 2, stk. 1, så er dette udelukkende forklarende og bør derfor flyttes til 

lovbemærkningerne.  

 

Vedrørende § 2, stk. 2, så forekommer det uklart, jf. bemærkningerne til § 1, på hvilken måde 

Klimarådets opgaver, jf. § 2, stk. 2, nr. 1-4, er i overensstemmelse med lovens formål. Landbrug & 

Fødevarer skal opfordre til, at der foretages de nødvendige justeringer for at skabe klarhed herom. 

 

Vedrørende § 2, stk. 2, bør tilføjes et punkt om fordelingsmæssige aspekter under § 2, stk. 2, evt. 

som nr. 4) Klimarådets anbefalinger og analyser skal inkludere samfundsøkonomiske aspekter, 

herunder fordelingsmæssige konsekvenser.  

 

Dette vil bidrage til, at Klimarådets anbefalinger også belyser de samfundsøkonomiske aspekter og 

konsekvenser i form af fordelingsøkonomiske fordele og byrder i samfundet. Dette anses for at 

være væsentligt også i forhold til, at anbefalingerne skal ligge indenfor rammerne af de 

overordnede mål for den økonomiske politik, herunder hensynet til vækst og konkurrenceevne samt 

sunde offentlige finanser, som anført i § 2, stk. 2, nr. 3. Herved flyttes nr. 4 til nr. 5 i samme §. Dette 

bør desuden konsekvensrettes i lovens bemærkninger.  

 

Vedrørende § 2, stk. 3, skal der i det væsentligste henvises til bemærkningerne til § 1 og § 2,stk. 3. 

Det er for Landbrug & Fødevarer uforståeligt, at lovudkastet i såvel paragraffer som bemærkninger 

tillægger Klimarådet en stor rolle i forbindelse med at udarbejde rapporter og komme med 

anbefalinger om forskellige klimarelaterede forhold, uden at dette er nævnt i udkastets 

formålsparagraf. 

 

Vedrørende § 2, stk. 4, så bør det her anføres, hvad rådets evalueringer, analyser og anbefalinger 

skal omhandle, for at skabe sammenhæng til § 2, stk. 2. 

 

Vedrørende § 4, stk. 1, bør det ligeledes anføres, hvad sekretariatet skal udarbejde evalueringer, 

analyser og anbefalinger om. 

 

Specifikke bemærkninger til Bemærkninger til lovforslaget 

Almindelige bemærkninger 
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Afsnit 1.1 

 

1. afsnit: Jf. bemærkning om, at ”fastsættelse af nationale klimamålsætninger” bør fjernes fra 

lovens titel, idet dette ikke fremgår af lovens formål (§ 1), bør dette også slettes her, samt i øvrigt 

igennem bemærkningerne til lovforslaget. Af samme grund bør formuleringen ”herunder sikre 

løbende fastsættelse af nationale klimamålsætninger” slettes. Aftaleparterne til den politiske aftale 

bør nævnes. 

 

2. afsnit: Idet Klimaloven jf. § 1 ikke har til formål at fastsætte nationale klimamål, vurderes en 

henvisning til en politisk aftale om et nationalt klimamål ikke relevant. 

 

4. afsnit: Formuleringerne ”Danmark kan bidrage aktivt til at reducere de globale udledninger af 

drivhusgasser og realisere en overgang til et lavemissionssamfund i 2050 på en måde, der 

medvirker til at understøtte den økonomiske udvikling, herunder vækst og konkurrenceevne og 

sunde offentlige finanser”, samt ”herunder fremdrift i form af fastsættelse af nationale 

klimamålsætninger” er ikke i overensstemmelse med lovteksten og lovens formål (§ 1) og kan 

således ikke sikres gennem denne klimalov. Formuleringerne bør derfor fjernes, idet det har 

karakter af vildledning af Folketinget. 

 

5. afsnit: Det fremgår ikke af klimaloven, at der skal fastsættes nationale klimamålsætninger. 

Afsnittet bør derfor slettes, idet det har karakter af vildledning af Folketinget. 

 

Afsnit 1.3.1. Proces for fastsættelse af nationale klimamålsætninger 

Hverken fastsættelse af nationale klimamålsætninger eller en proces for fastsættelse af nationale 

klimamålsætninger fremgår af Klimaloven eller lovens formål (§ 1). Hele afsnittet bør derfor slettes. 

Det har karakter af vildledning af Folketinget og er yderst kritisabelt. 

 

Afsnit 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. og Afsnit 5. 

Miljømæssige konsekvenser 

Det forekommer meget vidtgående at tillægge forslaget positive miljømæssige konsekvenser, da 

det ikke vides, hvordan Klimarådets anbefalinger bliver håndteret i det politiske system. Det er ikke 

Klimarådet, der fastlægger Danmarks klimapolitik, men regeringen og Folketinget. Det forhold, at 

man som politiker har et oplyst grundlag at tage stilling til et spørgsmål på, medfører ikke i sig selv 

positive konsekvenser, idet det er muligt at følge anbefalingerne eller lade være. Et sæt 

anbefalinger bør således være skrevet med tilstrækkelig stor objektivitet til, at det er muligt at afveje 

fordele og ulemper ved de forskellige alternativer. Det er derfor alt for tidligt at tillægge forslaget 

positive eller negative konsekvenser, når det ikke vides, hvorledes anbefalingerne fra Klimarådet vil 

blive modtaget.  Der ses desuden at være en modsætning mellem vurderingen i afsnit 3 og 4 (ingen 

konsekvenser, da lovforslaget alene etablerer en overordnet strategisk ramme) og vurderingen i 

afsnit 5 (indirekte positive miljømæssige konsekvenser). 

 

Afsnit 6. Forholdet til EU-retten 

Lovudkastet er udtryk for dansk enegang på klimaområdet samt en skadelig dansk 

overimplementering af klimareguleringen.  

 

Afsnit 8. Sammenfattende skema 

Bør ændres jf. bemærkninger til de enkelte afsnit ovenfor. 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
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§ 1 

Der ses at være adskillige diskrepanser mellem bemærkningerne til § 1 og indholdet i § 1, hvilket er 

yderst kritisabelt og har karakter af vildledning af Folketinget, hvorfor de bør slettes. Disse er 

specificeret nedenfor. 

 

1. afsnit: Sidste sætning ”Danmark skal bidrage...” er ikke i overensstemmelse med lovens formål 

og bør derfor slettes. 

 

2. afsnit: Formuleringen i linje 4 ”herunder at sikre løbende fastsættelse af nationale 

klimamålsætninger” er ikke i overensstemmelse med lovens formål og bør derfor slettes. 

 

3. afsnit: Teksten fra linje 1 ”Dette sker blandt andet...” og til slutningen af afsnittet fremgår ikke af 

lovens formål og skal derfor slettes. 

 

§ 2 

Der henvises i det hele til bemærkningerne ovenfor til udkastets § 1, § 2, stk. 2, og § 2, stk. 3.  

 

Landbrug & Fødevarer forstår herudover henvisningen til ’sektorpolitikker og sektormål’ således, at 

Klimarådet skal tage hensyn til allerede etableret politik fsva. de forskellige sektorer. Klimarådet har 

således ikke til formål, eller beføjelser til, selvstændigt at udarbejde sektorpolitik og sektormål. 

Denne opfattelse bedes bekræftet af Energistyrelsen. 

 

§ 5 

8. afsnit: En forpligtelse til at udarbejde nationale klimamålsætninger fremgår ikke af Klimalovens 

formål. Dette anses alene for at være en politisk opgave, som ikke skal medtages i bemærkninger 

til loven, og særligt ikke, da dette ikke fremgår af lovens formål. Dette har karakter af vildledning af 

Folketinget, er yderst kritisabelt og afsnittet bør slettes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anette Engelund Friis 

D 33 39 45 04 

M 30 83 10 51 

E aef@lf.dk  
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