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Faktaark: Udspillets initiativer  
og finansiering 

Regeringen foreslår en række nye grønne 
tilskud og støtteordninger, der skal bidrage til 
den grønne omstilling i erhverv og hushold-
ninger samt understøtte fremtidens grønne 
løsninger. Samlet foreslås prioriteret ca. 16 
mia. kr. til nye tilskud og støtteordninger i alt 
over hele støtteperioden. 

Samtidig foreslår regeringen en omlægning af 
varmeafgifterne og en række øvrige tiltag, der 
skal understøtte, at den fossile energi udfases 
i varmeforsyningen samt medføre billigere var-
mepriser for danske hustande og virksomheder 
mv. Dertil kommer tiltag målrettet en grøn 
affaldssektor og mere genanvendelse samt 
effektiv brug af energien og renoveringer. 

Samlet set foreslår regeringen at prioritere 
knap 1,6 mia. kr. årligt i gennemsnit frem mod 
2030 til tilskud, afgifter mv. Heraf foreslås ca. 
0,3 mia. finansieret via reserver og knap 0,5 
mia. kr. finansieret via øvrige puljer, ompri-
oriteringer mv. Hertil kommer ca. 0,8 mia. kr. i 
gennemsnit årligt, der håndteres i den over-
ordnede tilrettelæggelse af finans- og udgifts-
politikken. 

Tabel 1

Klimaplan for energi, industri og affald – initiativer og finansiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Gns. 2020-30 Nye tilskud 
 (summeret)

Mio. kr. Mia. kr.

Initiativer

Vedvarende energi og el 0 120 60 -20 -20 -20 0 -

Power-to-x samt fangst og 
lagring af CO2

0 0 0 0 200 310 225 8

Grøn varme 450 1.000 1.110 1.190 1.170 1.090 1.075 2,3

Grøn omstilling af industrien 100 200 210 210 300 250 225 5,9

Energieffektiviseringer 0 20 40 30 30 30 50 -

Grøn affaldssektor 0 10 10 10 -50 -50 0 -

I alt 550 1.350 1.425 1.425 1.650 1.600 1.575 16¼ 

Finansiering

Grønne reserver mv. 0 100 80 30 30 440 300 -

Puljer, omprioriteringer mv. 0 90 80 410 420 550 475 -

Håndteres i tilrettelæggel-
sen af finans- og udgiftspo-
litikken

550 1.160 1.260 990 1.210 620 800 -

I alt 550 1.350 1.425 1.425 1.650 1.600 1.575 -

Anm.: De provenumæssige konsekvenser er afrundet til næmeste 10 mio kr. (totaler/gns. afrundet til nærmeste 25 mio. kr.).  
Initiativer omfatter tilskud, afgifter mv. ”Nye tilskud” angiver det samlede støttebehov over hele støtteperioden (fx 20 år).
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