
DANSK ERHVERV 
Børsen 
1217 København K 

www.danskerhverv.dk 
info@danskerhverv.dk 
T. + 45 3374 6000  

 

 

Vores ref.: Ulrich Bang    
   

uba@danskerhverv.dk 

uba/UBA 
 

Side 1/1 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Vedr. Journal nr. 2020-205 

Holmens Kanal 20 

1060 København K 

Den 30. marts 2020 

 

Dansk Erhvervs høringssvar til bekendtgørelse om Klimarådets klimadia-

logforum 
 

Dansk Erhverv hilser udkastet velkomment, og takker for muligheden for at komme med be-

mærkninger.  

 

Dansk Erhverv er enig med Regeringen i, at opfyldelsen af 70% klimamålet skal ske samtidig med 

en stærk dansk konkurrencekraft og beskæftigelse, hvor dansk erhvervsliv udvikles og ikke afvik-

les. Dansk Erhverv bakker derfor op om klimarådet som et uafhængigt, rådgivende organ, der kan 

rådgive regering og folketing om klimapolitik. Dansk Erhverv støtter derfor også etableringen af 

et klimadialogforum til at bistå Klimarådet i deres arbejde og sikre større interessentinddragelse. 
 
For at sikre en større interessentinddragelse i arbejdet, så bør de berørte sektorer som minimum 
være repræsenteret, og her er specielt landgodstransporten fraværende på den nuværende liste. 
Derfor foreslår Dansk Erhverv, at enten DTL eller SLD får mulighed for at udpege en repræsentant.  
 
Dansk Erhverv støtter en reel interessentinddragelse og foreslår derfor, at dialogforummet ind-
drages i udpegning af kommende analyseområde og rapporter, og ikke kun inddrages på bagkant 
når analyserne er færdige. 
  

For Dansk Erhverv er det ydermere afgørende, at den danske klimapolitik leder til reelle reduktio-

ner i de globale drivhusgasudledninger, og ikke blot flytter udledninger udenfor Danmarks græn-

ser, så den globale klimaeffekt er nul eller reduceres. Udflytning af udledninger til andre lande vil 

desuden ikke være i tråd med målsætningen om at holde den globale temperaturstigning nede på 

1,5 grad jf. § 1 i lovforslag til lov om klima.  

  

Dansk Erhvervs ser frem til at bidrage aktivt til at støtte og udvikle klimarådet bl.a. med fokus på, 

at dansk klimapolitik skal lede til reelle globale reduktioner.  

Med venlig hilsen, 

Ulrich Bang 

Klima- og energichef 


