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Reger ingens  energ i -  og  k l imapo l i t i ske  må l  –  og  
resu l ta te rne  a f  Energ ia f ta len  i  2020  

Med initiativerne i Energiaftalen er Danmark i 2020 nået rigtig langt – både energi- og klimapo-

litisk. 

 

Regeringens energipolitiske 

mål 

Energipolitiske resultater af Energiaftalen i 2020 

100 pct. vedvarende energi i 2050 Et markant skridt mod fuld udfasning af fossile brændsler og om-

lægning til 100 pct. vedvarende energi med en reduktion af det 

samlede forbrug af fossile brændsler på ca. 25 pct. fra 2010 til 

2020.  

100 pct. vedvarende energi i el og 

varme i 2035 

Godt på vej med en halvering af anvendelsen af fossile brænds-

ler til el og varme fra 2010 til 2020. 

Kul udfaset i 2030 Stort bidrag idet kulforbruget reduceres med ca. 60 pct. i 2020 i 

forhold til i dag 

Oliefyr udfaset i 2030 Der indføres et stop for nye oliefyr i nybyggeri fra 2013 og for ek-

sisterende bygninger med kollektiv forsyning som alternativ fra 

2016. Der iværksættes tiltag til at understøtte udfasningen af de 

øvrige oliefyr.  

Vind udgør halvdelen af elforbruget i 

2020 

Vind skønnes at udgøre 49½ pct. af elforbruget i 2020 

Danmarks energipolitiske EU-forpligtelser 

Vedvarende energi skal udgøre 30 

pct. af det endelige energiforbrug i 

2020 

Opfyldes med over 35 pct. vedvarende energi i det endelige 

energiforbrug i 2020. 

Vedvarende energi skal udgøre 10 

pct. af transport i 2020 

Forventes opfyldt med iblanding af 10 pct. biobrændstoffer i 

2020. 

Mål fra energiaftalen fra 2008 

4 pct. mindre bruttoenergiforbrug i 

2020 end i 2006 

Opfyldes med en reduktion på godt 12 pct. i 2020 i forhold 2006 
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Regeringens klimapolitiske 

mål 

Klimapolitiske resultater af Energiaftalen i 2020  

40 pct. reduktion i de samlede ud-

ledninger i 2020 i forhold til 1990 

Med initiativerne i denne aftale når Danmark op på en drivhus-

gas-reduktion på 34 pct. i 2020 i forhold til 1990. I 2012 frem-

lægges en klimaplan, der peger frem mod 40 pct. målet.  

Danmarks klimapolitiske forpligtelser 

Reduktionsmål for 2013-2020 sti-

gende mod 20 pct. reduktion i de ik-

ke-kvoteomfattede udledninger i 

2020 i forhold til 2005 

Med initiativerne i denne aftale reduceres udledningerne fra de 

ikke-kvoteomfattede sektorer med ca. 7½ mio. ton CO2-

ækvivalent. Hermed opfyldes målet. 

21 pct. reduktion i samlede udled-

ninger i perioden 2008-2012 i for-

hold til 1990 (Kyoto) 

Målet opfyldes. 

EU’s klimamål 

80-95 pct. reduktion af EU’s samle-

de udledninger i 2050 i forhold til 

1990 – som led i samlet indsats i in-

dustrialiserede lande. Dette mål er 

ikke vedtaget som bindende, og der 

er ikke besluttet en fordeling mellem 

landene. 

Med en reduktion på 34 pct. i 2020 i forhold til 1990 som følge af 

dette udspil har Danmark lagt sporene til at nå dette ambitiøse 

mål i 2050. 

 

 


