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EU står over for en kæmpe udfordring i 
de kommende årtier. Frem mod 2050 skal 
energien udnyttes meget mere effektivt end 
i dag, og energiforsyningen omlægges fra 
de fossile brændsler kul, olie og naturgas til 
vedvarende energi. Det er der enighed om i 
EU, om end der er meget forskellige holdninger 
til ambitionsniveauet. Den store omstilling 
af energiforsyningen skal ske af hensyn til 
klimaet, samfundsøkonomien og forsynings-
sikkerheden på langt sigt.

I sin klimarapport fra 2013 fastslår FN’s klima-
panel, IPCC, at den globale opvarmning med 95 
procent sikkerhed er menneskeskabt. Klima-
forandringerne skyldes først og fremmest et 
stigende indhold af drivhusgasser i atmosfæ-
ren, ikke mindst CO2, som stammer fra afbræn-
ding af fossile brændsler. IPCC forudser, at det 
vil blive mellem 0,3 og 4,8 grader varmere i 
gennemsnit på kloden allerede i dette århund-
rede, og at verdenshavene vil stige med mellem 
26 og 82 centimeter frem mod år 21001.  Det 
står desværre klart, at hvis udledningen af 
drivhusgasser fortsætter med at stige, er det 
overvejende sandsynligt, at temperatur- og 
havvandsstigningen kommer til at ligge i den 
høje ende af IPCC’s forudsigelser.

For at undgå de værste scenarier er det 
nødvendigt at handle og handle hurtigt. I 2007 
vedtog EU’s stats- og regeringsledere, at EU 
skal bidrage til, at den globale opvarmning 
ikke overstiger to grader, og det skal ske ved 
at skære 80-95 pct. af CO2-udledningen frem 
mod 2050. For at nå det ambitiøse mål, bliver 
det nødvendigt at gøre næsten hele energifor-
syningen 100 pct. CO2neutral – ellers vil der   

ikke være mulighed for husdyrproduktion, 
som også belaster klimaet især med de meget 
aggressive drivhusgasser metan og lattergas.  

EU har også opstillet delmål for 2020, hvor 
udledningen af CO2 skal være 20 pct. lavere 
end i 2005, andelen af vedvarende energi skal 
være 20 pct. højere, og effektiviteten skal 
være øget med 20 pct. Men CO2-reduktionsmå-
let på 20 pct. er desværre ikke tilstrækkeligt 
til at overholde de 2 grader. Fremskrivninger 
viser desuden, at reduktionsmålet for CO2 vil 
være mere end opfyldt i 2020 på grund af 
øget indsats for energieffektivisering, mere 
vedvarende energi og økonomiske recession.  
Det Økologiske Råd opfordrer derfor EU’s stats- 
og regeringschefer til at sætte barren højt, når 
de i løbet af 2014 skal opstille nye delmål for 
2030. Det er vigtigt, at målene bliver ambi-
tiøse, og at de direktiver og andre lovtekster, 
som i de kommende år skal gøre det muligt 
at nå dem, kommer til at indeholde effektive 
virkemidler og bindende krav. 

Dette hæfte fra Det Økologiske Råd indgår i 
en serie publikationer om miljøpolitik i EU.  På 
de følgende sider giver vi et overblik over de 
vigtigste målsætninger i EU’s energi- og klima-
politik og over de mest centrale direktiver, som 
indtil nu har skullet sikre, at de bliver indfriet.  
Vi vurderer i hvilken grad, de faktisk har 
virket og kommer til sidst med anbefalinger 
til ændringer, der kan være med til at sikre en 
bæredygtig energi- og klimapolitik i fremtiden. 

Det Økologiske Råd
December 2013

Forord

 

1    IPCC: Climate Change 2013: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UqGKmvTuLXo
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Energipolitikken handler ikke kun om 
strømforsyning, varme og brændstof til 
bilerne.  Den handler også i høj grad om miljø 
og klima, om forsyningssikkerhed, arbejds-
pladser og økonomi.  Stabil, sikker og effektiv 
energiforsyning er afgørende for ethvert indu-
strialiseret samfund.  EU står i dag over for tre 
store udfordringer på energiområdet, nemlig at 
effektivisere energiforbruget, at sikre energi-
forsyningen på langt sigt og at omlægge den 
til ikke-fossile energikilder. 
Da EU-Kommissionen i 2000 udgav ”Grønbog 
om energiforsyningssikkerhed,” gik det for 
alvor op for mange, hvor presserende det er at 
få omlagt energiforsyningen. Grønbogen påvi-
ser, at afhængigheden af fossile brændsler vil 
stige drastisk i fremtiden, hvis den nuværende 
udvikling fortsætter. Det vil både skabe store 
økonomiske problemer for medlemslandene, 
begrænse deres politiske frihed og udgøre en 
risiko for forsyningssikkerheden. Grønbogen 
konkluderede derfor, at EU-landene er nødt til 
at satse massivt på energieffektivisering og 
vedvarende energi. 

Energieffektivisering og vedvarende energi er 
samtidig vejen til et mindre udslip af klima-
skadelige drivhusgasser.  Stats- og regerings-
cheferne besluttede i 2007, at EU skal gøre 
sit til at holde den globale opvarmning under 
to grader, og det skal ske ved at skære 80-95 
pct. af CO2-udledningen frem mod 2050 målt i 
forhold til udslippet i 1990. 
Som et første skridt på vejen blev der året 
efter (2008) vedtaget en stor energireform, en 
klima- og energipakke, med de såkaldte 20-20-
20-mål for CO2-reduktion, vedvarende energi 
og energieffektivisering. 
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EUs klima- og energipolitik 

EU’s 20-20-20 MÅL

•	20	pct.	reduktion	af	klimagasudledning

•	20	pct.	vedvarende	energi		

•	20	pct.	energieffektivitet	

•	Målene	skal	nås	inden	2020.



Delmålene er allerede godt på vej til at blive 
opfyldt, og målsætningen om en reduktion 
på 20 pct. af udledningerne i 2020 er under 
alle omstændigheder alt for svag til at opfylde 
målet om at holde temperaturstigningen under 
to grader.  Blandt andet derfor vil stats- og re-
geringscheferne opstille nye delmål for 2030 i 
løbet af 2014, og det er afgørende, at der bliver 
tale om ambitiøse mål. 

EU og Kyoto-protokollen

Klimaforandringerne er globale, og en vigtig 
del af EU’s klimapolitiske arbejde foregår der-
for internationalt i FN-regi. EU er medlem af 
FN’s klimakonvention og har desuden under-
tegnet Kyotoprotokollen, som hører under kon-
ventionen. Kyoto-protokollen blev vedtaget 
på et internationalt klimatopmøde, COP3, i den 
japanske by Kyoto i 1997. Formålet med den er 
at bremse de menneskabte klimaforandringer 
ved at forpligte de rige lande til at skære ned 
på udslippet af drivhusgasser. 

Både EU og samtlige medlemslande har hver 
for sig tiltrådt Kyoto-protokollen. Den krævede 
i udgangspunktet, at de globale udslip af driv-
husgasser blev beskåret med 5,2 pct. i forhold 
til 1990-niveau inden for perioden 2008–2012. 
De enkelte lande fik individuelle reduktionsmål: 
Danmarks var 21 pct., mens EU, der dengang 
bestod af 15 medlemslande, som helhed skulle 
reducere med 8 pct. Både EU’s og Danmarks 
mål er opfyldt.  Med Energiforliget fra 2012 har 
Danmark beregnet at kunne nå en reduktion 
på 34 pct. Hertil kommer at regeringen har 
planer om  yderligere tiltag, som vil medføre en 
dansk national reduktion på 40 pct. i 2020. 

Ud over EU og medlemslandene har Australien, 
Schweiz og otte andre Ilande ratificeret Kyoto-
protokollen. De tegner sig imidlertid kun for 
15 pct. af det globale udslip af drivhusgasser 
tilsammen. USA underskrev aldrig aftalen, 
og store lande som Kina og Indien har ingen 
reduktionsforpligtelser i Kyoto protokollen. 

Op til vedtagelsen af Kyoto-protokollens 
anden forpligtelsesperiode trak Rusland, 
Japan og Canada sig desuden fra aftalen, og 
derfor er Kyotoprotokollen ikke længere særlig 
virkningsfuld. EU har dog ikke opgivet det 
internationale klimasamarbejde og er forsat 
en væsentlig aktør i de årlige klimatopmøder. 
I de kommende år bliver den store udfordring 
at sikre aftaler, som omfatter forpligtelser for 
alle verdens store vækstøkonomier, får USA 
til at acceptere at reduktionsforpligtelserne 
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Kyoto-aftaLEn

•	FN-protokol	under	klimakonventionen
•	Formål:	at	beskytte	klodens	klima	ved	at	de	

rige lande reducerer udslippet af drivhus-
gasser

•	Indgået	i	1997	i	Kyoto,	Japan
•	1.	forpligtelsesperiode	2008-2012
•	2.	forpligtelsesperiode	2013-2020
•	Gælder	CO2 og fem andre drivhusgasser
•	Udslippet	måles	i	”CO2-ækvivalenter”
•	Globalt	reduktionsmål	i	2012:	8	pct.

DE syV DRIVHUsGassER 

•	Kuldioxid CO2

•	Metan CH4 – ca. 25 gange så virksom 
som CO2

•	Lattergas N2O – ca. 300 gange så 
virksom som CO2

•	Svovlhexafluorid SF6 – ca. 23.000 
gange så virksom som CO2

•	Hydrofluorcarboner HFC – fra 124 til 
15.000 gange så virksom som CO2

•	Perfluorcarboner PFC – ca. fra 7.400 
til 12.200 gange så virksom som CO2

•	Nitrogentrifluorid NF3 (som kom med i 
forpligtelsesperiode 2 fra 2013 – 2020) 
– ca. 17.200 gange så virksom som CO2



og samtidig finde midler til at støtte de fattige 
lande i at tilpasse sig de klimaforandringer, 
som allerede er uundgåelige.  

Import af fossil energi

Alle lande i EU – selv de, der er mindre tilbøje-
lige til at ville føre aktiv klimapolitik – har en 
langsigtet økonomisk interesse i at reducere 
og omlægge energiforbruget til vedvarende 
energi. EU-landene råder selv kun over ca. 1 
pct. af verdens kendte oliereserver, 2 pct. af 
naturgassen og 7 pct. af kullene, og derfor 
bliver mere end halvdelen af forbruget allerede 
i dag dækket via import, og andelen forventes 
at stige til 65 pct. i 2030, hvis udviklingen 
fortsætter som nu. 

De importerede fossile brændsler kommer i 
mange tilfælde fra ustabile lande og regioner, 
og derfor kan forsyningssikkerheden nemt 
blive påvirket af politiske konflikter. Rusland 
er eksempelvis en vigtig leverandør af både 
naturgas, olie og kul, og konflikter mellem 
Rusland og nabolandene har allerede givet 
problemer for EU. I januar 2009 lukkede rus-
serne således for anden gang for gassen til 
Ukraine som led i en politisk konflikt, med den 
konsekvens, at forsyningerne til EU-landene 
længere ude på rørledningen også blev stoppet.

Afhængigheden af energiimport fra Mel-
lemøsten kan også være problematisk. EU 
importerer naturgas fra Algeriet og Qatar og 
råolie fra lande som Libyen, Saudi Arabien, Iran 
og Kasakhstan. Det er stater med betydeligt 
potentiale for ustabilitet. For kulimporten er 
billedet mere broget, men geopolitisk mindre 
problematisk. Endelig er det også et økonomisk 
problem at være afhængig af importeret ener-
gi. Importen af fossile brændstoffer kostede i 
2012 EU 546 mia. €3,  og energi-importen er 
således den væsentligste årsag til, at EU i en 
årrække har haft stort underskud på handels-
balancen.  Hvis pengene i stedet blev brugt på 

vedvarende energi og energieffektivisering, 
kunne de skabe arbejdspladser og økonomisk 
aktivitet inden for EU’s egne grænser.  

EU’s IMPoRt af stEnKUL 2010

EU’s IMPoRt af RÅoLIE 2010

EU’s IMPoRt af natURGas 2010

Kilde: Eurostat 2

 

2    Eurostat:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_production_and_imports

3    Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-18032013-AP/EN/6-18032013-AP-EN.PDF
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EUs system for kvotehandel 

     

I 2005 indførte EU et kvotehandelssystem 
for at opfylde Kyoto-protokollens krav om at 
reducere CO2-udslippet. Det lægger loft over 
udledningerne og rummer regler for handel 
med udledningstilladelser kaldet CO2-kvoter. 
Energiselskaberne, de mest energiintensive 
industrier og offshore-sektoren fik fra starten 
tildelt et vist antal CO2-kvoter. Hvis de udleder 
mindre end tilladt, kan de gemme eller sælge 
de overskydende kvoter. 

Virksomhederne har hidtil fået CO2-kvoterne 
gratis på basis af deres historiske udledning, 
men frem mod 2020 skal en stadigt større 
andel bortauktioneres, og indtægterne vil gå 
til EU-landenes statskasser.  Særligt udvalgte 
industrier i en vanskelig konkurrencesituation 
vil dog fortsat få tildelt gratis kvoter.

Størrelsen af den tilladte udledning bliver be-
stemt politisk via antallet af kvoter, og derefter 
skal efterspørgslen afgøre prisen. Prisen på at 
udlede CO2skulle gøre det rentabelt at inve-
stere i energieffektivisering og omstilling til 
vedvarende energi. Men sådan er det ikke gået.

KVotEHanDEL

Hvad er en kvote? En kvote er et bevis for 
retten til at udlede 1 ton CO2. En kvote kan 
handles i alle EU-lande, uanset hvor i EU 
den er udstedt. Prisen er som på ethvert 
marked bestemt af udbud og efterspørgsel. 
Men på kvotemarkedet er udbuddet – dvs. 
den samlede mængde af kvoter – fastsat 
politisk, mens efterspørgslen varierer.

Hvilke virksomheder er omfattet?   
Omkring 11.000 europæiske kraftværker 
og industrivirksomheder – herunder ca. 
360 danske – som til sammen står for ca. 
45 pct. af CO2-udledningen i EU. 

Hvad er ikke omfattet af kvotesystemet? 
Brændselsforbruget i energilette virksom-
heder, olie og naturgas til opvarmning af 
boliger og offentlige institutioner, køretøjers 
brændstofforbrug samt landbrugets udslip 
af drivhusgasser.



Den økonomiske krise er gået ud over efter-
spørgslen på kvoter, og da mængden ikke er 
blevet reguleret, er prisen faldet til et meget 
lavt niveau. Det er derfor fortsat så billigt at 
forurene, at de fossile brændstoffer, især kul, 
bliver ved med at være det mest konkurrence-
dygtige. Kvotemarkedet, der skulle have været 
hovedhjørnestenen i EU’s klimapolitik, er reelt 
brudt sammen. 

Hvis systemet skal fungere, er der brug for en 
høj pris og løbende justeringer. Det er derfor et 
alvorligt problem, at der ikke er politisk vilje i 
EU til at nedjustere mængden af kvoter i takt 
med, at efterspørgslen falder. En CO2-afgift, 
som gjorde det tilstrækkeligt dyrt at forurene, 
kunne være et virksomt alternativ, men kvote-
systemet blev i sin tid netop indført, fordi det 
”kun” krævede støtte fra et kvalificeret flertal 
af EU-landene. Skattepolitik kræver derimod 
enstemmighed, og da der ikke var fuld enighed 
om en fælleseuropæisk CO2-afgift blev den 
opgivet. Afgiften ville ellers have haft den 
fordel, at prisen på forurening og dermed inci-
tamentet til omstilling ville ligge fast uanset 
de økonomiske konjunkturer.

 I 2013 blev der forhandlet om forskellige mo-
deller for opstramning af systemet, og det re-
sulterende i, at Europa-Parlamentet vedtog en 
udvandet udgave af det såkaldte ”Backloading-
forslag”. Backloading betyder, at der her og nu 

trækkes en mængde kvoter ud af markedet, 
men at de kommer ind igen frem mod 2020. 
Forslaget køber med andre ord bare tid, og en 
større reform af hele kvotesystemet er derfor 
på tegnebrættet i EU, men møder modstand i 
en række EU-lande. 

Fleksible mekanismer
Virksomheder i kvotesystemet, kan i et vist 
omfang vælge at anvende de såkaldte fleksible 
mekanismer til at opfylde reduktionsforplig-
telserne med. Det vil sige, de kan investere 
i initiativer, der begrænser CO2- udslippet i 
f.eks. et udviklingsland, i stedet for selv at 
skære ned.  Mekanismen er i de senere år 
blevet overordentligt favorabel for virksomhe-
derne, fordi kvoter fra de fleksible mekanismer 
er faldet endnu mere i pris end kvoterne i EU’s 
kvotehandelssystem.

De enkelte EU-lande kan også benytte sig af 
de fleksible mekanismer. Alle lande har pligt 
til at reducere udslippet af drivhusgasser for 
den såkaldte ”ikke-kvotebelagte sektor,” der 
ikke er omfattet af kvotesystemet. Det er først 
og fremmest transport, landbrug og boligsek-
toren. Det tillader landene at opfylde deres 
reduktionsforpligtelse uden at reducere CO2-
udslippet på egen ”hjemmebane.”  Argumentet 
for disse arrangementer er, at det er lige meget 
for atmosfæren, hvor CO2-udledningerne finder 
sted, og at man ofte får mere CO2-reduktion 
for pengene i lande uden for EU. De fleksible 
mekanismer er blevet kritiseret kraftigt. For 
det første har de konkrete klimaprojekter uden 
for EU i mange tilfælde ikke haft reel effekt. For 
det andet er JI og CDM med til at underminere 
hele det europæiske kvotehandelssystem, 
fordi der er en stor mængde meget billige 
kreditter i omløb, som holder kvoteprisen inden 
for EU nede til skade for energiomstillingen.

8 EU’S ENERGI- OG KLIMAPOLITIK 

DE fLEKsIbLE MEKanIsMER

JI – Joint Implementation: Handel med 
CO2-kvoter mellem et EU-land og et andet 
i-land, som også har reduktionsforpligtelser 
i henhold til FN’s Kyoto-protokollen. 

CDM – Clean Development Mechanism: 
Handel med kreditter fra projekter, som 
reducerer udslippet af drivhusgasser i 
udviklingslande.
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Andre centrale direktiver     
i klima- og energipolitikken 

Der findes en række direktiver og andre 
retsakter, som skal sikre, at EU når målet om 
at reducere CO2-udslippet, forbedre energief-
fektiviteten og øge andelen af vedvarende 
energi (VE) i energisystemet. VE-direktivet, 
Energieffektiviseringsdirektivet og Bygnings-
direktivet er nogle af de mest centrale sam-
men med Ecodesign-direktivet og kravene til 
energimærkning.

Siden Kommissionens Grønbog om EU’s ener-
gisituation kom i 2000, har EU gradvist lagt 
stadigt større vægt på, at energien skal bruges 
effektivt og fornuftigt for at undgå spild. Flere 
af direktiverne fokuserer derfor på energief-
fektivitet, og Kommissionen lægger stor vægt 
på at formidle budskabet om, at energieffekti-
visering skaber beskæftigelse. Kommissionen 
har således vurderet, at der kan skabes op mod 
2 mio. fortrinsvis lokale jobs ved at stramme 
kravene til energieffektivisering i bygninger og 
i industrien. 

EU kan bl.a. støtte sin argumentation på tal 
fra Det Internationale Energiagentur IEA, som 
i de to seneste udgaver af rapporten ”World 
Energy Outlook” fra 2012 og 2013 har fokuse-
ret på energibesparelser som det vigtigste og 
billigste middel til at begrænse både klimabe-
lastningen og omkostningerne ved energifor-
syning på verdensplan.4

Det Internationale Energiagentur kalder såle-
des energibesparelser for ”First Fuel” forstået 
som det tiltag, der bidrager mest til at dække 
verdens energibehov (se figur).  IEA under-
streger samtidigt, at energibesparelser har 
positive effekt på vækst, jobskabelse, natio-
nale budgetter, og på befolkningens sundhed 
og arbejdsevne. 

VE-direktivet 
EU’s VE-direktiv kræver, at 20 pct. af energi-
forbruget i EU i 2020 kommer fra vedvarende 

 

4    http://www.worldenergyoutlook.org/



energikilder (VE) såsom vind, sol, vandkraft, 
jordvarme og biobrændsler. I 2010 var tallet 
9,8 pct., mens det i 2011 var nået op på 13 
pct. Kravet til de enkelte lande varierer dog 
afhængigt af bl.a. landets potentiale for vedva-
rende energi og økonomisk formåen. Maltas 
mål er f.eks. 10 pct., mens Sveriges er 49 pct. 
Danmark er forpligtet til at have 30 pct. VE i 
energisystemet i 2020, men sigter mod 35,8 
pct.5   VE-direktivet gælder alle de sektorer 
i samfundet, som bruger energi, herunder 
transport, landbrug og bygninger.  Alle lande 
har pligt til at fremlægge handlingsplaner 
for, hvordan de vil opfylde kravene, men de 
må selv om, hvor de koncentrerer indsatsen. I 

transportsektoren skal mindst 10 pct. af for-
bruget dog under alle omstændigheder være 
dækket  af vedvarende energi i 2020. 

Bæredygtig bioenergi 

Energi fra biomasse er omfattet af VE-direkti-
vet. Bioenergi kommer fra organisk materiale 
som træ, halm, sukkerrør, palmeolie, soja og 
restprodukter fra forarbejdning af plantepro-
dukter. Man kan enten brænde biomassen 
direkte f.eks. som træ i en brændeovn eller 
træpiller i et kraftvarmeværk, eller forarbejde 
den til flydende brændstof som ethanol fra 
sukkerrør eller biodiesel fra palmeolie – så-
kaldte bio-fuels. 

Grafen viser den andel af Verdens samlede energiforbrug, som dækkes af elektricitet, kul, olie og gas, samt hvor 

stort et bidrag energieffektivisering har leveret siden 1970erne. Kilde: “Energy Efficiency Market Report 2013 - 

Market Trends and Medium-Term Prospects”, IEA.
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and market outcomes from avoided energy consumption. The global market for energy efficiency 
that this report seeks to analyse is diverse and diffuse, making it challenging to define and measure 
(see Box ES.1). A chapter on energy efficiency indicators demonstrates changes in energy use that 
result from energy efficiency. The report also provides an overview of relevant global energy trends 
and different approaches to quantifying the size of the energy efficiency market. It spotlights the 
appliance and information and communication technology (ICT) sub-markets. The ICT sector is 
expected to account for over 14% of global electricity consumption by 2020, and while appliances 
have become significantly more efficient over the past decade, new challenges and opportunities are 
emerging in this sector. In addition, 15 country and regional case studies, drawn from all continents 
and including both IEA member countries and non-IEA countries, demonstrate the variety of ways in 
which energy efficiency markets operate worldwide. The mix of case studies illustrates the various 
approaches and policies that drive energy efficiency markets, and their differing impacts.  
 
From “hidden fuel” to “first fuel”? 
The energy savings from efficiency measures taken over the longer term exceed the output from 
any other single fuel source in a subset of 11 IEA member countries. Energy efficiency investments 
made since 1974 have had a major cumulative impact on annual energy use, resulting in avoided 
energy consumption of 63 exajoules (EJ) (1.52 billion tonnes of oil-equivalent) in these 11 IEA member 
countries in 2010 (Figure ES.2). This amount was larger than the consumption of oil (43 EJ), electricity 
or natural gas (22 EJ each) in these countries in 2010 alone. This reflects an increase in energy 
efficiency investments over several decades, and the continued delivery of energy savings from these 
investments, net of any rebound effect. The size and duration of energy savings are affected by various 
factors, including the lifetime of the investment, and the extent to which disposable income generated 
from avoided energy consumption is spent on additional energy services (the rebound effect).  

Figure ES.2  The “first fuel”: avoided energy use from energy efficiency in 11 IEA member countries 

 
Notes: TFC = total final consumption. The 11 countries are Australia, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, 
the United Kingdom and the United States, those for which sufficient data is available to undertake analysis. “Other” includes biofuels plus 
heat from geothermal, solar, co-generation and district heating. Co-generation refers to the combined production of heat and power. 

Source: IEA indicators database. 
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5  http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-paa-energiomraadet/energiaftalen-22-
marts-2012/Samlede_effekter_Energiaftalen_030412.pdf
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foRDELInG af EnERGIfoRbRUG PÅ EnERGIKILDER, saMt støRRELsEn af DEt EnERGIfoR-
bRUG, soM ER UnDGÅEt VED øGEt EnERGIEffEKtIVItEt – I 11 LanDE (MEDLEMMER af IEa)



Det er ikke uproblematisk at bruge biomasse til 
energiformål, fordi produktionen ofte be-
slaglægger jord, hvor der ellers kunne dyrkes 
fødevarer, eller erstatter skov, der har en større 
biodiversitet og store mængder CO2 bundet i 
træerne. 

Når man brænder biomasse, bliver den CO2, der 
er bundet, frigivet og belaster klimaet. Derfor 
er bioenergi ikke CO2-fri. Den kan derimod 
være CO2-neutral. Det kræver dog, at en række 
bæredygtighedskriterier, som omfatter både 
direkte og indirekte effekter, er opfyldt, og at 
der bliver genplantet skov og afgrøder med 
en CO2-binding, som mindst svarer til udled-
ningen ved brugen af biomassen. EU arbejder 
på at få indført bæredygtighedskriterier for 
biomasse, men der forventes ikke enighed 
om kravene foreløbig. Derfor er det på kort 
sigt op til de enkelte medlemslande at indføre 
nationale krav for at sikre, at den biomasse, 
som bliver brugt til energiformål reelt er mere 
klimavenlig end fossile brændsler.

Energiservice-direktivet
EU’s første direktiv om energieffektivitet – 
Energiservice-direktivet fra 2006 6 – indeholder 
et frivilligt ikke-bindende mål for energieffekti-
visering på 9 pct. i 2016 målt i forhold til 2008. 
Dette svarer til en effektivisering på 1 pct. om 
året. Det stod hurtigt klart, at frivillige krav 
ikke førte til de ønskede energibesparelser.

Bygningsdirektivet 
EU’s bygningsdirektiv, EPBD blev vedtaget 
i 2002 7  og strammet i 2010 8. Det stiller bl.a. 
krav om, at nye bygninger fra 2021 skal 
opføres som ”Nearly Zero Energy Buildings,” og 

nye offentlige bygninger skal leve op til dette 
mål fra 2019. Direktivet stiller også energikrav 
i forbindelse med renovering af huse. Eksi-
sterende bygninger skal således renoveres 
til bedst mulig standard under hensyn til 
den økonomiske rentabilitet og levetiden af 
bygningen og de renoverede enkeltdele. 
Kravene i det danske bygningsreglement var 
i forvejen så skrappe, at direktivet på mange 
punkter allerede var opfyldt i Danmark, før 
det trådte i kraft. Implementeringen af 
direktivet fra 2002 betød dog, at det danske 
bygningsreglement fra kun at omfatte krav 
til varmetabet gennem bygningsdelene nu 
også skal omfatte tabet fra ventilationsluften, 
som traditionelt udgør omkring 25 pct. af det 
samlede energibehov i bygningerne. 

Direktivet fra 2010 var kraftigt medvirkende 
til, at det danske bygningsreglement fik en 
”lavenergiklasse 2020,” som forventes at 
opfylde direktivets krav til ”Nearly zero energy 
buildings.” Danmark er det første land i EU, 
som har beskrevet energikravene i 2020 så 
klart. Dermed er det muligt for byggebranchen 
at udvikle byggemetoder og -komponenter al-
lerede nu, og der bliver faktisk allerede bygget 
huse i lavenergiklasse 2020 i dag. 

Energieffektiviserings-direktivet
Da det viste sig, at de frivillige krav til reduk- 
tion af energiforbruget i Energi-service-direk-
tivet ikke virkede, fremlagde EU-Kommissio-
nen i 2010 forslag til et Energieffektiviserings-
direktiv med bindende krav og virkemidler.9  
Direktivet blev forhandlet på plads under det 
danske EU-formandskab i foråret 2012, og det 
lykkedes for Danmark at få det vedtaget, uden 
at medlemslandene udvandede de bindende 

 

6   http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_en.htm

7   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:DA:PDF

8   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF

9   http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/lexuriserv_dk.pdf
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virkemidler alt for meget. Hvis det går som 
forventet, kan EU opnå 17 pct. effektivisering 
med direktivet. 

Det er ikke svært for Danmark at leve op til 
Energieffektiviseringsdirektivet. For mange af 
de andre medlemslande bliver det derimod en 
stor udfordring, og det danske forspring giver 
derfor gode muligheder for teknologieksport til 
især det tyske og det polske marked.  

Ecodesign og energimærknings-
direktiver 

EU har vedtaget lovgivning om energimærk-
ning og om eco-design, som stiller krav til 
energiforbrugende produkter. Denne lovgiv-
ning har allerede leveret betydelige resultater.  
Energimærkning giver forbrugerne mulighed 
for nemt at sammenligne produkter og vælge 
de mest energivenlige. Det fremmer moti-
vationen for produktudvikling. Alle ener-
giforbrugende produkter skal mærkes med 
A-G-mærkning, hvor de bedste ligger i klassen 
A+++. Mærkningen har i praksis stor indfly-
delse på forbrugernes valg af hårde hvidevarer 
og andre energiforbrugende apparater. For-
brugeren sparer penge ved at købe energief-
fektive produkter, og miljøet bliver sparet for 
CO2-udledning. 

Ecodesign-reglerne sætter minimumskrav 
til produkternes miljøbelastning og fjerner 
dermed de energi- og miljømæssigt ringeste 
produkter fra markedet, så forbrugerne aldrig 
ser dem på hylderne. Ca. 80 pct. af et produkts 
samlede miljøbelastning bliver fastlagt i de-
signfasen, og derfor er det særdeles effektivt 
at sætte ind her. Der er ecodesign-regler for 
pumper, lyskilder, ovne, køleskabe, frysere, 
værktøjsmaskiner og meget andet.

EnERGIEffEKtIVIsERInGs-  
DIREKtIVEts VIRKEMIDLER

1. Krav til medlemslandene om at 
pålægge energiselskaber eller energinet-
selskaber en forpligtelse til at reducere 
energiforbruget med 1,5 pct. om året 
frem til 2020. Transporten er dog und-
taget, og de enkelte lande behøver ikke 
pålægge energiselskaberne forpligtelser, 
hvis de kan opnå tilsvarende energi-
besparelser på anden vis.  

2. Krav om, at 3 pct. af den bygnings-
masse, staten ejer eller lejer, skal 
renoveres hvert år. Bygninger til militære 
og religiøse formål er undtaget.

3. Krav om planlægning og samfunds-
økonomiske beregninger af de fordele, 
kraftvarme- og fjernvarmeværker kan 
opnå ved at udbygge med ny energi-
produktion.

4. Krav om energisyn i store virksom-
heder foretaget af uvildige eksperter 
mindst hvert fjerde år. Myndighederne 
skal desuden arbejde for, at alle virk-
somheder får mulighed for energisyn, 
som anviser effektiviseringer.

5. Krav om såkaldt intelligente el-målere 
og mere informative energiregninger til 
forbrugerne.

6. Mulighed for at vedtage nationale 
energikrav til apparater m.v. i bygning-
er – krav, som er skrappere end EU’s 
Ecodesigndirektiv kræver.
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Vedvarende energi kritiseres ofte for at 
være for dyr i forhold til de fossile alternativer, 
og for at få for meget statsstøtte. Det er dog en 
uretfærdig kritik, som bunder i, at VE-støtten 
er meget mere synlig end støtten til fossile 
brændstoffer og atomkraft. Disse subsidier er 
både i EU og på verdensplan større end støtten 
til energieffektivisering og til vedvarende 
energi. VE-støttens andel af forbrugerprisen 
på elektricitet er bare ret let at få øje på. Og 
derfor har der været meget opmærksomhed 
og debat om den under den økonomiske krise, 
hvor Europas konkurrenceevne og betydnin-
gen af lave energipriser har været i fokus. EU’s 
konkurrence-kommissær har således iværksat 
en gennemgang af landenes støttesystemer til 
vedvarende energi og lægger op til en reform 
af reglerne for de nationale ordninger. Natio-
nale støtteordninger er ikke forenelige med et 
frit marked på tværs af landegrænser, fordi de 
forvrider priserne, og derfor skal den direkte 
støtte til fossile energikilder ophøre i 2018  
Reformer af reglerne for national statsstøtte 
til energisektoren i EU er dog generelt svære 

at få igennem, og det er derfor uvist, hvornår 
reformen af VE-støtten bliver en realitet.

Støtte til energisektoren, og især til de fossilt 
baserede energikilder, er imidlertid principielt 
ikke ønskværdig i EU, fordi medlemslandene er 
enige om at etablere et indre marked for energi 
med udgangen af 2014. 

Da EU ønsker en bæredygtig, stabil og konkur-
rencedygtig energiforsyning, er det imidlertid 
nødvendigt med en vis offentlig indblanding 
i energimarkederne for at sikre teknologisk 
innovation og incitamenter, der virker over for 
både producenter, forbrugere og investorer. 
Støtte til vedvarende energikilder vil derfor 
fortsat være tilladt, fordi det er teknologier 
under udvikling, som samtidig giver miljø- og 
sundhedsmæssige fordele sammenlignet med 
fossile brændsler.

Atomkraft og fossile energikilder er massivt 
omend diskret støttet via skattefordele, lån, til-
skud mv. OECD og Det Europæiske Miljøagentur 

EUs sorte penge



 

10 http://www.euractiv.com/energy/oettinger-scared-fossil-fuel-sub-analysis-531291

11 Kommunike: ”Delivering the international electricity market and making the most of public intervention”: http://ec.europa.eu/energy/
gas_electricity/doc/com_2013_public_intervention_en.pdf

12 http://www.euractiv.com/energy/oettinger-scared-fossil-fuel-sub-analysis-531291
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(EEA) har således påvist, at statsstøtten i årtier 
har favoriseret atomkraft og fossil energi og 
fortsat gør det.10 Det skævvrider i høj grad 
markedet og forhindrer, at klima- og sund-
hedsmæssige omkostninger ved at bruge kul, 
gas og olie bliver afspejlet i prisen på energi.  

Der er store økonomiske og kommercielle in- 
teresser i at skjule støtten til atomkraft og 
fossil energi. Således blev det i oktober 
2013 afsløret, at Energikommissær Günther 
Oettinger havde krævet tallene slettet i en 
kommissionsrapport om offentlig intervention 
i det indre el-marked.11  Opgørelsen blev dog 
lækket til flere medier. Den viser, at de gam-
meldags og ikke-bæredygtige atomkraft- og 
fossilteknologier i 2011 fik 77 pct. af ”den 

samlede energistøtte,” mens VE kun fik 23 pct.  
Det er ifølge tal fra EEA kun en svag fremgang 
i støtten til VE fra 19 pct. i 2001.12

Det er en hård kamp at få afskaffet støtten 
til fossil energi i EU. Det blev endnu en gang 
bekræftet, da EU-kommissionen foreslog at 
udfase støtten til den europæiske kulmine-
industri inden udgangen af 2014. Forslaget 
mødte stor modstand, og en række lande 
pressede på for at udskyde udfasningen til 
2023. Man endte dog med et kompromis, så 
kulmineindustrien nu må modtage statsstøtte 
frem til 2018. Endelig forsøger man at få de 
europæiske investeringsbanker til at stoppe 
for lån til energiproduktion baseret på kul, men 
også her er modstanden stor.

offEntLIG støttE tIL foRsKELLIGE EnERGIfoRMER I EU 2011

Kilde: EnergiWatch, ”EU-kommissær beskyldes for at sløre sort støtte”. 21.10.2013
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Anbefalinger
Energisektorens planlægnings- og investe-
ringshorisont er lang, og derfor er det uhold-
bart, at der ikke allerede nu er fastlagt en klar 
og mere ambitiøs  energipolitik i EU efter 2020. 
Det er vigtigt hurtigt at få opstillet mål for 
2030, så investorerne får sikkerhed for, at der 
også er efterspørgsel på deres investeringer i 
videreudvikling af vedvarende energi, energi-
effektivisering og infrastruktur efter 2020.

Målsætninger for EU i 2030

Det er afgørende, at EU hurtigt opstiller ambi-
tiøse men også realistiske mål. Det Økologiske 
Råd anbefaler:  

•  Bindende mål for energieffektivisering på 40 
pct. 

•  Bindende mål for andelen af vedvarende 
energi på 45 pct. 

•  Bindende CO2-reduktionsmål på mindst 55 
pct. på ”hjemmebane.” 13  

Herudover bør det besluttes at udbygge 
energiinfrastrukturen mellem EU-landene, 
således at man binder energimarkederne bedre 
sammen og muliggør større eksport og import 
af de svingende mængder vedvarende energi 
fra f.eks. vindmøller. Desuden bør EU sikre, 
at medlemslandene implementerer energief-
fektiviseringsdirektivet på en ligeså ambitiøs, 
effektiv og administrativt simpel måde som i 
den danske energisparemodel.

Bioenergi

Der skal udformes fælleseuropæiske bæredyg-
tighedskriterier for fast biobrændsel. Mens vi 
venter på dem, bør Danmark ligesom Holland, 
Belgien og Storbritannien indføre nationale 
kriterier. Biomassen skal bruges, hvor den 

giver størst mulig CO2-reduktion, og kun hvor 
der ikke er andre vedvarende alternativer. 
Biomasse til el og varme skal betragtes som 
et overgangs-brændsel, som på kort sigt skal 
erstatte kul på kraftvarmeværkerne. Biomasse 
til erstatning af kul skal reducere CO2-udled-
ningen med minimum 70 pct. i forhold til kul 
for at være acceptabel. Netto-reduktionen 
skal være realiseret indenfor 20 år, vurderet 
på skovsystemet, hvis der er tale om træ eller 
træpiller. 

Kvotehandel og statsstøtte

CO2-kvotehandelssystemet skal reformeres, 
så en væsentlig del af kvoterne bliver taget 
ud frem mod 2020 for at sikre en tilstrækkelig 
høj pris på udledningen, som vil gøre energief-
fektivisering og omlægning til vedvarende 
energi mere rentabel. Hvis ikke der kan opnås 
enighed i EU om et velfungerende og ambitiøst 
kvotehandelssystem, bliver det så meget desto 
mere vigtigt med ambitiøse mål for vedvaren-
de energi og energieffektivisering frem mod 
2030. Det skal suppleres med et forbud mod 
nye kulkraftværker eller meget skrappe krav 
til kraftværkernes CO2-udledning.    
     
Reform af EU-landenes støttesystemer til ved-
varende energi er på tegnebrættet. Reformen 
skal sikre en udvidet og omkostningseffektiv 
udbygning med vedvarende energi. Der skal 
tages en endelig beslutning om at udfase 
støtten til fossil energi og atomenergi inden 
henholdsvis 2018 og 2020. De europæiske 
investerings- og udviklingsbanker skal des-
uden afvise at yde lån til ny energiproduktion 
baseret på kul og atomkraft.

 

13  Alle mål er set i forhold til 1990



Energi og klima i EU  
FN’s klimapanel, IPCC fastslog i 2013, at den globale opvarmning 
med 95 procent sikkerhed er menneskeskabt. Klimaforandringer-
ne skyldes først og fremmest et stigende indhold af drivhusgas-
ser i atmosfæren, ikke mindst CO2, som stammer fra afbrænding 
af fossile brændsler. 

For at undgå de værste klimaforandringer er det absolut nød-
vendigt at få skåret ned på den menneskeskabte udledning af 
drivhusgasser.  I  2007 vedtog EU’s stats- og regeringsledere, at 
EU skal bidrage til, at den globale opvarmning ikke overstiger 2 
grader, og det skal ske ved at skære 80-95 pct. af CO2-udledningen 
frem mod 2050. For at målet kan blive til virkelighed, må alle med-
lemslande udfase kul, gas og olie næsten fuldstændigt i løbet af 
de kommende tre årtier, satse massivt på vedvarende energi og 
blive langt bedre til at udnytte energien effektivt. Det er på høje 
tid at tage de nødvendige ambitiøse beslutninger for at sikre dette 
frem mod 2020 og 2030.

Energi og klima i EU giver overblik over udfordringerne og forkla-
rer, hvordan EU’s klima- og energipolitik fungerer i dag, hvor den 
kommer til kort, og hvor der er brug for at stramme op.

Energi og klima i EU  er udgivet af Det Økologiske Råd med støtte 
fra Europanævnet og Energifonden. Hæftet henvender sig både 
til gymnasieelever og til studerende ved videregående uddannel-
ser samt til alle, der interesserer sig for EU- og energiforhold.

Læs mere her:
Det Økologiske Råd  www.ecocouncil.dk
Europanævnet  www.europa-naevnet.dk
Folketingets EU-oplysning  www.eu-oplysningen.dk


