GRØN OMSTILLING
- vejen til nye job og bedre klima
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GRØN OMSTILLING
SKABER GRØNNE JOB
Der er behov for en grøn omstilling. 3F ønsker, at
Danmark bliver et vækstcenter inden for viden, teknologi og produktion. Det skal vi være for at være på
forkant med udviklingen og for at kunne realisere de
potentialer, der findes i fremtidens vedvarende energi
og energiteknologiske løsninger.
For at skabe dette vækstcenter og for effektivt at fremme den bæredygtige udvikling i Danmark og dermed
øge de beskæftigelsesmæssige effekter etablerede 3F i
efteråret 2014 3F’s Grønne Tænketank. Tænketanken
består af repræsentanter fra ledende virksomheder
og forskere samt centrale organisationer inden for
vedvarende energi og nye energiteknologier.
Tænketanken har blandt andet set på, hvilke politiske rammer der skal til for ressourceeffektiv udnyttelse af vedvarende energi, nye værdikæder inden for
fremtidens bioøkonomi, identifikation af de største
potentialer for vækst og beskæftigelse, samt hvordan
reguleringsmæssige barrierer kan fjernes.

Den grønne omstilling er afgørende for på en holdbar
måde at sikre en fortsat vækst og øget beskæftigelse
i Danmark. Ved eksport af danske energibesparende
produkter og teknologier skabes der indtjening og
beskæftigelse i danske virksomheder.
Tænketankens væsentligste opgave er at anvise muligheder for konkrete tiltag, der på kort og mellemlangt sigt kan fremme den bæredygtige udvikling og
dermed medvirke til at skabe nye arbejdspladser.
Vi har lagt vægt på, at der ikke bliver tale om en stor
udgiftskrævende ønskeseddel. Men trods forslagenes
begrænsede økonomiske belastninger, har de alligevel en meget betydelig effekt på jobskabelse, indtjening og udvikling af et mere holdbart samfund.
3F’s Grønne Tænketank er nu færdig med sit arbejde,
og vi håber, at de konkrete forslag, som fremgår af
denne publikation, kan medvirke til at igangsætte politiske tiltag, der fremmer vedvarende energi og nye
energiteknologier og dermed skaber job i Danmark.

Per Christensen
Forbundsformand

Anders Eldrup
Bestyrelsesformand
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GRØN OMSTILLING
OG VÆKST
en lokal jobskaber og en global forpligtelse

Der er bred enighed om, at vi er nødt til at omlægge
den fossile energiforsyning til mere vedvarende energi og nedbringe mængden af drivhusgasser. Samtidig
skal vi satse på grøn vækst, der sikrer en mere effektiv
anvendelse af de knappe ressourcer og medvirker til
at spare på energiforbruget.
Her har Danmark særlige muligheder for at yde
væsentlige bidrag og samtidig selv få betydelige fordele.

GRØNNE INITIATIVER
MED MANGE POSITIVE
EFFEKTER
3F’s Grønne Tænketank har i sit arbejde koncentreret sig om - på baggrund af indhentede analyser og
deltagernes viden og erfaringer - at præsentere en
lang række konkrete forslag inden for en bred vifte af
grønne energi- og vækstområder.
Nedenfor giver vi først et overblik med hensyn
til nogle af de væsentligste konklusioner og forslag,
hvorefter de enkelte områder præsenteres mere indgående.

Forsyningssikkerhed

EU er verdens største importør af energi. Mere end
50 procent importeres. Den årlige valutaudgift er 400
mia. euro.
EU’s egen energiproduktion, blandt andet fra
Nordsøen, er faldende. Atomkraft udfases flere steder. Gamle kulværker lukkes.
Derfor vil EU’s afhængighed af importeret energi,
bl.a. fra Rusland, vokse i de kommende år, hvis ikke
der gøres en særlig indsats.
Tiden er derfor inde til en langsigtet omlægning
af energiproduktion og energiforbrug i EU – også af
hensyn til forsyningssikkerheden.
I perioden 1994-2013 har vi i Danmark produceret
mere energi, end vi har brugt. Produktionen er først
og fremmest kommet fra fossile brændsler i Nordsøen, men fra 2013 er vi ikke længere selvforsynende
med energi, da produktionen, vi har brugt (se fig.1)
af olie og naturgas, er - og fortsat vil være - faldende.
Hvis vi i Danmark fortsat skal være selvforsynende
med energi, kræver det, at der satses meget mere på
vedvarende energikilder. Det være sig vind, sol, biomasse, affald m.m.

Figur 1: Primær energiproduktion
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Kilde: Stamregister for vindmøller, Energistyrelsen
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Danmark selvforsynende med energi
Med en grøn omstilling kan vi sikre, at Danmark også mange
år frem igen kan indtage sin unikke position som selvforsynende med energi.

igen og igen. En økonomi, hvor materialer forbliver i brug i et
kredsløb i stedet for at blive brændt af eller ende deres liv på
en losseplads.

Danmark som showcase
Danmark i bedre balance

Danmark og cirkulær økonomi

Som en lille nation kan Danmark ikke selvstændigt yde et
markant bidrag til omstillingen. Men vi kan påvirke og bidrage
langt over vores ”vægtklasse” ved at være et synligt hjemsted
for forskning, innovation og viden, afprøvede og effektive løsninger, kommercielle produkter og ydelser, test-centre og et
bredt samfundsmæssigt engagement og samarbejde.
Med en stor velfungerende offentlig sektor i samspil med
private virksomheder er der gode eksempler på, at der herigennem kan skabes nye og innovative løsninger.

Den cirkulære økonomi er en intelligent økonomi, hvor vi udnytter vores ressourcer optimalt. Hvor vi sørger for, at de ikke
går tabt, men håndterer dem på en måde, så de kan bruges

På den måde kan danske virksomheder få en vigtig rolle i den
omstilling, som nu er i gang i en række lande.

Vi kan på samme tid tjene penge, skabe arbejdspladser samt
støtte vækst og udvikling ved at udnytte og udbygge vores forspring på mange grønne områder. Hvis vi satser på de grønne
initiativer, som beskrives nedenfor, vil vi skabe mange nye arbejdspladser i landdistrikterne og derved modvirke den igangværende opdeling af landet.
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Figur 2: Omlægning af energisystemer
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Beskæftigelse

EU har meget store problemer med at skabe tilstrækkelig beskæftigelse - især til de unge. Det gælder overalt - og særligt i Syd- og Østeuropa. Massearbejdsløsheden skaber store sociale problemer, og hvis den får
lov at bide sig fast, vil det true samfundenes stabilitet.
Omlægning af energiproduktion og energiforbrug
giver mulighed for mange nye job. De nye job vil i
høj grad have karakter af produktionsarbejdspladser
og vil derfor tilgodese den mindre uddannede del af
arbejdsstyrken (bioøkonomi, energirenovering og
vindmølleindustri er eksempler). Derudover vil der
blive brug for en betydelig uddannelsesindsats for at
sikre de rette kompetencer.
På baggrund af beregninger fra AE kan der med
de 32 konkrete anbefalinger, som vi foreslår, skabes
mere end 55.000 midlertidige job om året set over en
5-årig periode, og de vil resultere i omkring 15.000
permanente job. Langt hovedparten vil være produktionsarbejdspladser, og hovedparten vil komme uden
for de store byer.
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Som det fremgår af fig. 2, har Energinet.dk udarbejdet
et scenarie, hvor det vil være muligt at omstille energisystemet således, at det i 2050 fungerer uden brug
af fossile brændsler. Det kræver en bred indsats. Vi er
kommet et godt stykke vej med el-systemet. Men for
at vi kan nå målet, så skal omstillingen udbredes til
andre sektorer. Sker det, kan vi have ren energi i 2050
og samtidig bevare vores forsyningssikkerhed.
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Det skæve Danmark

Danmark bliver i disse år mere og mere skævt som
følge af den kraftige vandring fra land til by.
En omlægning af energisystemet i grøn retning
giver mulighed for at modvirke denne tendens, da
hovedparten af de nye job vil blive skabt i landområderne.

Figur 3: Geografisk beskæftigelseseffekt ved opførelse af seks
bioraffinaderier.
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Figur 4: Energiteknologiens andel
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Kilde: Eurostat og beregninger foretaget af DI, Dansk Energi og Energistyrelsen

Grøn energiteknologi

Det fremgår bl.a. af den analyse, som Copenhagen
Economics (CE) har udarbejdet for 3F. Her fremgår
det, at hvis der for eksempel opføres seks store eller
tolv mindre bioraffinaderier, som det forventes, der er
plads til i Danmark, vil det medføre, at der over de næste 15 år kan skabes op mod 25.000 nye arbejdspladser.
Heraf vil op mod 20.000 være i landdistrikterne.
Også udbygningen med vindmøller og renovering
af vores boliger samt en effektiv affaldshåndtering
kan tilrettelægges, så det i særlig grad skaber aktiviteter i landdistrikterne.
Allerede i dag er vindmølleindustrien helt afgørende for beskæftigelsen i mange - især jyske - kommuner.
Cirkulær økonomi - et nyt vækstområde

Cirkulær økonomi kræver, at vi gentænker den måde,
vi producerer og forbruger på. Det vil indebære et redesign både af vores produkter, varer, forbrugsmønstre og forretningsmodeller. Derfor er den cirkulære
økonomi både interessant for den store virksomhed
på verdensmarkedet og for den enkelte forbruger i
supermarkedet.
Danske virksomheder har et stort potentiale for at
blive mere ressourceeffektive og konkurrencedygtige.
Copenhagen Economics har udarbejdet undersøgelsen “Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i
dansk industri”. Rapporten viser bl.a., at ved optimal
brug af eksisterende teknologier kan danske virksomheder realisere potentialer, som kan medføre en
reduktion i omkostningerne på 5-11 mia. kr. Det svarer i lønkroner til en besparelse på mellem 9 og 19 kr.
pr. arbejdet time.

Øvrig energiteknologi

Anm: Eksporten
er i løbende priser
og er eksklusiv
boreplatforme

Det er derfor vigtigt, at virksomhederne kender til
potentialet for at løfte konkurrenceevnen ved at blive
mere ressourceeffektive og udvikle cirkulære forretningsmodeller. Det kan bl.a. ske ved at blive bedre til
genfremstilling og anvendelse af produkterne, og her
ligger et stort potentiale for dansk økonomi (jf. Ellen McArthur Foundations rapport “Delivering the
circular economy – a toolkit for policymakers”, der
har Danmark som testcase).
Det er også nødvendigt at sikre, at tilbagetagningsordninger er mulige for virksomhederne, samt at de
får mulighed for at bruge sekundære råvarer i deres
produktion. Og så skal utilsigtede konsekvenser og
uklarheder i den eksisterende lovgivning fjernes, idet
de vanskeliggør cirkulære forretningsmodeller og gen
fremstilling.
Danmark har en førerstilling - det kan skabe
job og indtjening

På mange af de grønne områder - vind, bioøkonomi,
fjernvarme, affald, vand mv. - har Danmark en førerstilling. Omverdenen efterspørger i stigende grad den
slags produkter. Derfor vokser vores eksport af energiteknologi i disse år noget hurtigere end den generelle eksport (se fig. 4).
Den unikke chance skal vi udnytte endnu bedre
gennem en fremsynet erhvervspolitik. Derfor skal vi
indrette rammevilkårene for virksomhederne sådan,
at vi som samfund kan få mest muligt ud af vores
grønne førerstilling. F.eks. skal vi blive bedre til systemeksport af grønne løsninger.
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OVERSIGT OVER TÆNKETANKENS
KONKRETE ANBEFALINGER
AFFALD OG RESSOURCER

FJERNVARME

• Afklaring af affaldssektorens rammevilkår, herunder
ejerformer for affaldsanlæggene.
• Udvikle en strategisk plan for håndtering af affald
på tværs af kommunegrænser.
• Fælles landsdækkende regler for sortering af affald
til genanvendelse.
• Forenkle lovgivningen, så det bliver muligt at udvikle industrielle symbioser.
• Tilpasse lovgivningen, så det er muligt at bidrage
til systemeksport.
• Administrationen af transportforordningen skal
forenkles og gøres smidig.

• Optimal udnyttelse af fjernvarmenettet i Danmark.
• Dannelse af et konsortium til systemeksport af
fjernvarmeløsninger.
• Kommunale forsyningsselskabers muligheder for at
bistå med eksportarbejde.

BIOØKONOMI
• Krav om iblanding af 2,5 procent 2G bioethanol i
benzinen.
• Gøre det muligt at etablere et offentligt-privat
selskab til integreret bioraffinering.
• Opstart af grøn bioraffinering.
• Erstatte importeret soyaprotein med dansk produceret protein.
• Bioraffinering af affald.

ENERGIRENOVERING
•
•
•
•
•

En mere grøn BoligJobordning.
En løsning på ejer-lejer-paradokset.
Kortlægning af kommunernes energiforbrug.
Gratis uvildig energikonsulent ordning.
Modeller, der garanterer energibesparelser på store
energirenoveringsprojekter.
• Mere efteruddannelse med særlig fokus på energirenovering og nye teknologier.
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VANDTEKNOLOGI
• Effektiviseringer via driftsoptimeringer og investeringer i innovative løsninger.
• Total Cost of Ownership som omfatter levetid,
energi og holdbarhed.
• Rollefordeling mellem offentlige vandselskaber og
industrien.
• Offentlige vandselskabers performance inden for
energi, klima, miljø og sundhed.
• Sikre at vandselskaberne aktivt kan bidrage til
innovation og markedsføring.
• Lov om kommunale klimatilpasningsplaner.

VINDENERGI
• Udnytte det betydelige potentiale for landvind i
Danmark.
• Fælles strategi for havvind i Nordsøen og Østersøen
• Binde el- og varmesektoren sammen i et nyt sammenhængende energisystem.
• Øge indsatsen for eksport af den danske energimodel
• Blive det mest fleksible elektrificerede land i verdenen.
• Udnytte investeringsmulighederne i Juncker-planen.

G R Ø N O M ST I L L I N G V E J E N T I L N Y E J O B O G B E D R E K L I M A
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AFFALD OG RESSOURCER
3F: I fremtiden skal vi blive endnu bedre til
at sortere og genanvende affaldet, blandt andet ved fælles regler for sortering af affald til
genanvendelse.

UDDYBNING AF
ANBEFALINGERNE
Afklaring af affaldssektorens rammevilkår

De seneste 10 år har der været politiske drøftelser
af, hvordan affaldssektoren skal organiseres. Fokus
BAGGRUND
Danmark har i mange år været foregangsland på affaldsområdet. Vi betragter affald som en ressource, der skal udnyttes til
genanvendelse eller energiproduktion. Det har bidraget til at give
Danmark en førerposition inden for det grønne område på blandt
andet affaldsenergi, hvor mere end 31.000 er beskæftiget med
grønne job.1 Affaldsenergi er desuden vigtig for at udfase fossile
brændsler i el- og varmeproduktion.
I fremtiden skal vi blive endnu bedre til at sortere og genanvende affaldet.2 Det kan sætte yderligere fart på den grønne omstilling og skabe flere grønne job.

10

G R Ø N O M ST I L L I N G V E J E N T I L N Y E J O B O G B E D R E K L I M A

har været på, at der skulle ske en liberalisering, og
at affaldsenergianlæggene i den forbindelse skal selskabsgøres. Den manglende afklaring og dermed
usikkerhed omkring fremtiden er med til at dæmpe
branchens mod på investeringer i udvikling og nye
teknologier.
Etablering af danske sorterings- og genanvendelsesanlæg

I dag er der 98 kommuner, der alle planlægger og
tilrettelægger, hvordan husholdningsaffaldet skal
sorteres og håndteres. Det gør det sværere for både
affaldsselskaber og private aktører at planlægge investeringer i nye genanvendelsesteknologier som f.eks.
sorteringsanlæg.
De mange løsninger betyder, at der er forskel på,
hvad borgerne sorterer. Det gør det vanskeligt at
planlægge større investeringer, og det begrænser antallet af den type anlæg i Danmark. Derfor bør der
udarbejdes en strategisk plan for, hvordan affald
håndteres på tværs af kommunegrænser.
Kommunerne eksporterer næsten to mio. ton genanvendeligt affald. Det er nødvendigt med rammer,
der sikrer, at Danmark kan få etableret genanvendelsesteknologier og sorteringsanlæg, således at den
største genanvendelseseffekt opnås. Anlæggene kan
eventuelt etableres som OPP-projekter.
Det antages, at der kan bygges fire til seks af denne

• Fælles landsdækkende regler for sortering af affald til genanvendelse.

net ved førstnævnte klyngemodel, men det kan også
være mere løst forbundet imellem en leverandør og
en modtager af et restprodukt fra førstnævntes produktionsenhed.
Der er i dag en tendens til, at industrivirksomheder
ofte opgiver involverende samarbejder, da det bliver for
administrativt tungt, og der er for mange regler, som
forhindrer et egentligt samarbejde om udnyttelsen af
restprodukter fra industrierne. De administrative forhindringer vedrører udbudsregler, definitioner under
affaldslovgivningen og miljøgodkendelser.

• At forenkle lovgivningen, så det bliver
muligt at udvikle industrielle symbioser.

Udnyttelse af danske affaldsanlæg som reference for systemeksport

3F’S GRØNNE TÆNKETANK ANBEFALER

• En afklaring af affaldssektorens rammevilkår, herunder ejerformer for affaldsanlæggene.
• At udvikle en strategisk plan for håndtering af affald på tværs af kommunegrænser.

• At tilpasse lovgivningen, så det er muligt
at bidrage til systemeksport.
• At administrationen af transportforordningen forenkles og gøres smidig.

type anlæg i Danmark. Det vil give en beskæftigelse
på ca. 100-150 personer til drift af anlæggene. Dertil
kommer beskæftigelsen ved opførelse af anlæggene.
En barriere er, at vi skelner skarpt mellem husholdningsaffald og erhvervsaffald. Som lovgivningen
er, må de kommunale selskaber ikke etablere eller
være medejere af anlæg, der håndterer genanvendeligt erhvervsaffald. Det gør en investering urentabel
set fra både kommuners og privates side.
Udviklingen af industrielle symbioser

Formålet med industriel symbiose er, at virksomheder kan benytte hinandens restprodukter, som dermed kan blive i cirkulation.
Typisk beskæftiger man sig med to former for industriel symbiose: den lokale industriklyngemodel
(industrizone eller ’cluster’) og den regionale/perifere
’mæglermodel’ (’broker’). Samarbejdet kan således
antage mere forpligtende former - typisk kendeteg-

Danmark er et foregangsland, når vi taler om affaldsenergianlæg. Vores stærke og unikke hjemmemarked
kan derfor fungere som et udstillingsvindue og en
løftestang til at skabe nye vækst- og eksporteventyr.
Alene på affaldsenergianlægget Amager Bakke er der
over 80 danske underleverandører, som får en stærk
dansk reference.
Når EU’s deponeringsforbud bliver stadig mere udbredt, vil andelen af affald til genanvendelse og energiudnyttelse vokse i de kommende år. I dag deponeres ca. 75 mio. ton kommunalt affald i EU28 (se de
blå søjler i figur 5), og der er en mangel på forbrændingskapacitet.
Affaldsselskaberne i Danmark er - med få undtagelser - kommunalt ejede og har derfor ikke mulighed
for at gå til udlandet og etablere affaldsenergianlæg
og dermed trække en lang række danske leverandører med i projekter. De brede kompetencer inden
for dette felt bliver derfor ikke udnyttet, når danske
virksomheder eksporterer deres produkter. Dermed
mister vi en potentiel systemeksport.
Vi bør udnytte vores styrkepositioner inden for
dette felt til systemeksport. Affaldsbranchen oplever
i dag, at transport af affald er vanskeliggjort, fordi
administrationen af transportforordningen er meget
kompliceret og langvarig.

http://www2.mst.dk/
Udgiv/publikationer/2013/
1

Muligheden for at skabe
mere værdi fra den organiske del af husholdningsaffaldet omtales under
Bioøkonomien
2

Figur 5: Anvendelse af affald
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BIOØKONOMI
3F: Kickstart bioøkonomien i Danmark
– den uudnyttede jobskabelse

UDDYBNING AF
ANBEFALINGERNE
Avanceret bioraffinering

Der er et stort potentiale i dansk biomasse. Bioøkonomien er ved forbedret udnyttelse af de biologiske
ressourcer et af de stærkeste kort til at skabe teknologiførerskab, konkurrencedygtighed og ikke mindst
job til både lang- og kortuddannet arbejdskraft i land
og by (se fig. 6).
Danmark er parat til industriel og integreret produktion af 2G bioethanol og biogas via MEC. Anlægget vil skabe 2.500 job i den toårige anlægsfase og
derefter op til 1.000 permanente job, hvoraf de fleste
er i lokalområdet.1
”De samlede nationaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige
effekter er beregnet i ADAMmodellen, som også Finansministeriet
benytter.
1

BAGGRUND
Danmark er blandt verdens absolut førende inden for avanceret
biologisk produktion (insulin, enzymer, mikroorganismer og fødevareingredienser). Biologisk produktion er nøgleteknologien også
for den nye bioøkonomi.
Bioøkonomien har mange fordele. Det er både en god forretning, jobskabende og miljø- og klimavenligt at producere nye,
biobaserede produkter fra halm og græsser, fra fødevareindustriens sidestrømme og fra husholdningsaffald. Nærmere bestemt:
• Øget værdi fra biologiske ressourcer; mindre spild ved at restfraktioner opgraderes til nye produkter.
• Flere job, især i landdistrikterne.
• Reduktion af CO2 og mindre afhængighed af fossile ressourcer
• Øget indtjening til landmanden og iværksætteren.
• Job i fødevaresektoren og i byggeri, transport og logistik.
• Job i følgeindustrier, f.eks. foder, biobrændstof, bioplastik,
sunde fødevareingredienser, nye funktionelle materialer.
Kickstart af bioøkonomien kan give vækst og job i hele landet,
effektivt opstartet ved at bygge videre på de fremskridt, der allerede er opnået; Etablering af det færdigudviklede Maabjerg Energy Concept (MEC), udvikling af lokale, grønne bioraffinaderier og
øget brug af de nye decentrale biogasanlæg i hele landet.

Figur 6: Biomassepotentialet
i Danmark
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scenarier
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Affald

3F’S GRØNNE TÆNKETANK ANBEFALER

Danmark har et stærkt fundament for den nye bioøkonomi:
• En veldrevet og effektiv primærsektor, fiskeri,
landbrug og skovbrug.
• En effektiv agroindustriel, foder, fødevarer og
nonfood industri.
• En globalt førende industriel bioteknologi sektor,
hvor mikroorganismer producerer højværdiprodukter, for eksempel insulin, enzymer, fødevareingredienser og starterkulturer til både industri og
landbrug.
• En velorganiseret og velreguleret energisektor
med stor ekspertise i fornybar energi og i ressourceudnyttelse.
• En velorganiseret affaldssektor.
• En progressiv miljølovgivning, der rummer mulighed for ny og mere bæredygtig teknologi.

• At der vedtages et krav om iblanding af 2,5% 2G bio
ethanol i benzin (ethanol produceret på affalds- og restprodukter). Det vil gøre det muligt at realisere MEC og
derved kickstarte den danske bioøkonomi.
• At gøre det muligt at etablerer et samlet offentligt-privat
selskab, der kan integrere produktionen af 2G bioethanol,
biogas og kraftvarme.
• At der til opstart af grøn bioraffinering afsættes en ”grøn
omstillingspulje” til at etablere lokalt forankrede bioraffinaderier, der kan producere proteinrigt foder af den lokale
grønne biomasse.
• At erstatte importeret soyaprotein med dansk produceret
protein.
• At der til bioraffinering af affald afsættes en grøn omstillingspulje bl.a. til kommunale pilotforsøg med processer
til oparbejdning af den organiske del af husholdningsaffaldet og spildevandsslam.
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Figur 7: Bioværdikæder: Værdipotentiale
på 22 mia. kr. (mest grønt)
Årlig ekstra produktionsværdi fra biomassekilder i 2030
Landbrug

Produkter

Værdipotentiale

Halm

Bioethanol, biogas, elektricitet,
kemikalier, mm.

3,2 mia. kr.

Græs

Bioethanol, biogas, elektricitet,
kemikalier, mm.

14 mia. kr.

Gylle

Biogas og
næringsstoffer

1,9 mia. kr.

Træ

Bioethanol, biogas, elektricitet,
kemikalier, mm.

2,9 mia. kr.

Kilde: Copenhagen Economics baseret på +10 mio. tons planen (2012),
interview med Maabjerg Energy Concept (MEC) og egne beregninger.

NÆSTE SKRIDT

Handling nu: Det er vigtigt at lægge en koordineret
handlings- og investeringsplan for, hvordan bioøkonomiens potentiale til at skabe både job og udvikling
i landdistriktsområder udnyttes bedst muligt, strategisk og hurtigt.
Biomasse indeholder store muligheder for værdiskabelse inden for dansk energiproduktion, stort
potentiale for opgradering af biomasse til foder- og
fødevareingredienser, nye funktionelle materialer,
biokemikalier og nye bæredygtige polymerer til for
eksempel bioplastik. Fornybare ressourcer anvendes
således til erstatning for brug af fossile ressourcer.
OPFØRELSE AF FLERE BIORAFFINADERIER I DANMARK

Ifølge flere analyser (Halmstatistikker af Danmarks Statistik og +10 millioner tons rapporten) er der i Danmark plads
og biomasse nok til at etablere 3-4 gule bioraffinaderier
(der omdanner halm, strå og træflis til nye produkter).
Muligheden for snarest muligt efter opførelse af MEC at
opføre 2-3 andre ”gule” bioraffinaderier bør undersøges.
Yderligere bør der snarest, efter at der er indvundet erfaring fra de første decentrale Grønne Bioraffinaderier og de
første Affalds Bioraffinaderier, tages skridt til at udbrede
teknologierne til hele landet; og ikke mindst til en stærk
international positionering af sådanne nye biologiske ”Waste2Value”-affalds-opgraderingsteknologier og fremme af
systemeksport også på dette område.
Alle tre typer bioraffinering kan bygge videre på de fremskridt, der allerede er opnået i Danmark i forbindelse med
etablering af MEC, af decentrale Biogas-anlæg og moderne
affaldshåndteringsanlæg over hele landet (se fig. 8).

”Geografiske
beskæftigelseseffekter i bioøkonomi”
er udarbejdet af
Copenhagen Economics for 3F.
2

Notat fra Energiog olieforum.
3
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En sådan værdiskabelse kan foregå i både det gule
og det grønne bioraffinaderi, morgendagens nye produktionsformer. Opførsel og drift af sådanne bioraffinaderier og deraf afledte aktiviteter såsom logistik
og cluster-dannelse leder til øget beskæftigelse, mere
aktivitet i yderområder og udvikling af særlige danske
teknologikompetencer. Det fremgår af analysen ”Geo
grafiske beskæftigelsespotentialer i bioøkonomi”. 2
MEC-teknologien er gennemtestet på Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg og er nu moden til
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industriel skala. Men der mangler et markedstræk for
2G biobrændstoffer.
Det er vigtigt, at der hurtigt bliver indkaldt til politiske drøftelser om, hvordan vi - fint i tråd med de
nyligt vedtagne EU regler - implementerer et dansk
iblandingskrav af 2G bioethanol i benzin. Omkostningerne herved er opgjort til max. 3 øre pr liter.3
Yderligere skal lovgivningen opdateres, så det er
muligt at etablere et samlet selskab for den integrerede produktion af bioethanol, biogas og kraftvarme.
Bioraffinaderiet MEC ved Holstebro kan herved skabe værdi også ved at fungere som et fyrtårn for dansk
bioøkonomi.
Grøn bioraffinering

Samtidig med etablering af MEC i fuld skala skal
der etableres basis for udvikling af de nye, decentrale, grønne bioraffinaderier og for at udvikle det gule
bioraffinaderi til at producere flere højværdiprodukter såsom foder og biomaterialer.
Sådanne fremskridt opnås kun ved effektivt og
målrettet samarbejde mellem landbrug, industri, universitetssektor og de grønne organisationer. De ministerielle puljer og incitamentstrukturer kan bruges til
at få udvikling til at ske hurtigt.
Teknologien er tæt på at være parat, men den
grønne bioraffinering skal udvikles videre, inden den
er klar til industriel produktion.
Upside i form af markedstræk for lokalt produceret foderprotein og teknologieksport kan bane vejen
for at tiltrække kapital til kommerciel opskalering
kort, hvis vi rykker samlet nu.
Fokus for de grønne bioraffinaderier er på proteinprodukter til foder til svin, kvæg og fisk. På sigt også
på produktion af sunde fiberbaserede foderingredienser, der kan nedsætte behovet for antibiotika i husdyrbruget.
Mindre påvirkning af miljøet og mindre import til
dyrefoder er nogle af de miljøfordele, man kan opnå
via grøn bioraffinering:
• Biomasseproduktionen i Danmark kan fordobles
samtidig med, at miljøpåvirkningen nedsættes.
Initiativer bør sættes i gang hurtigst muligt for at
gøre Danmark mindre afhængig af import af olie
og gas fra ustabile forsyningsområder og for at ud-

Figur 8:Udbudskurve for biomasse
DKK/GJ
Blå
Græs
Affald
Træ
Halm
Gylle
Kilde: Copenhagen Economics

Ton

• Der kan og skal skabes bedre rammevilkår for sådan dyrkning af miljøskånsomme, proteinrige afgrøder ved at anerkende det som miljøvirkemiddel
i forhold til udledning af næringsstoffer fra landbruget.
• Der skal afsættes en ministeriel grøn omstillingspulje til at etablere lokalt forankrede bioraffinaderier, der kan producere proteinrigt foder direkte
fra lokal grøn biomasse.
Bioraffinering af affald

nytte biomassens fulde potentiale til produktion af
biomaterialer, biokemikalier og ikke mindst foder
og fødevareingredienser.
• Danmark importerer betydelige mængder soja
protein som foder til de danske svin. Den import
kan nedbringes via konkurrencedygtig udvikling
af danske proteinressourcer. Der skal udarbejdes
en plan for, hvordan import af soja fra Sydamerika
kan erstattes helt eller delvist af konkurrencedygtig, forsyningssikker indenlandsk produktion.
• Ny forskning har påvist, at der kan opnås betydeligt øget udbytte samtidig med en mindre miljøbelastning ved dyrkning af grøn biomasse, for
eksempel kløver og græs. Det kan også ske ved at
dyrke en efterafgrøde, når kornet er høstet. Herved udnyttes den danske vækstsæson mere effektivt ved også at bruge de gode vækstbetingelser i
august, september og oktober.

Opgradering af organisk affald skaber stor værdi.
Danmark er parat til i industriel skala at oparbejde
den organiske del af affaldet, så de værdifulde stoffer
udnyttes til for eksempel produktion af bioplast og
biogas.
Der er igennem en årrække skabt ny viden og
udviklet nye forbedrede teknologier til at håndtere
affald på en miljøbevidst måde. I fremtiden skal en
væsentlig del af det danske affald både genanvendes
og udvikles til størst mulig værdi.
Den organiske del af husholdningsaffald kan indgå
som biomasse i en bioraffineringsomdannelse til produkter af højere samfundsværdi, end der opnås ved
afbrænding.
Den organiske fraktion kan gøres flydende via eksisterende dansk teknologi. Derefter kan biomassen
bruges til at producere biogas til transportsektoren
eller til fermenteringssubstrat, hvorpå der kan dyrkes mikroorganismer, der producerer for eksempel
bioplastik. Processen til dyrkning af bioplastik, dannet på bakterier, på vandrensningsslam er under udvikling bl.a. hos Krüger.
Danmark har tradition for at være førende inden
for affaldshåndtering. Hvis vi også vil være blandt
dem, der har førertrøjen på med hensyn til de nye
biologiske teknologier, er det nu, vi skal tage et stort
og koordineret skridt fremad i forhold til at bruge
ny teknologi til forbedret og værdiskabende affaldshåndtering.
Der bør udarbejdes planer for, hvordan den biologiske del af husholdningsaffaldet oparbejdes omkostningseffektivt, så de værdifulde stoffer kan gøres
nyttige og skabe mere værdi end der opnås ved afbrænding.
G R Ø N O M ST I L L I N G V E J E N T I L N Y E J O B O G B E D R E K L I M A
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ENERGIRENOVERING
3F: Det er sund fornuft at få turbo på energirenoveringen.
Op mod 40 procent af vores samlede energiforbrug stammer
fra vores bygninger.
Økonomiske beregninger

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) vil det
koste 200 mia. kr. at renovere klimaskærme og installationer i alle parcelhuse, etageboliger, stuehuse,
rækkehuse og handel og service. Beregninger fra
bl.a. Danmarks Statistik viser, at der er potentialer for
at skabe tusindvis af job i bygge og anlægsbranchen
samt i relaterede erhverv.
SBi opererer med en renoveringsmodel for energieffektivisering af bygninger, som giver en energibesparelse på 25 procent. Hvis man vælger at sanere de
utidssvarende boliger, vil besparelsen nå 35 procent.
Ved hjælp af offentlige initiativer, ny teknologi og nye
produkter kan man nå en besparelse på 45 procent,
en endnu større besparelse.
Løsning af opgaverne

Mange af renoveringsopgaverne kan løses med de
kompetencer og den teknologi, der er til rådighed i
dag. Det vil dog være nødvendigt at styrke forståelse
og kompetencer gennem videreuddannelse og kompetenceløft for at optimere byggeprocessen med for
eksempel LEAN og anden effektivisering og professionalisering af byggeprocessen.
BAGGRUND
Nybyggeri forøger bygningsmassen i Danmark med under én procent om året. Derfor er energirenovering af den danske bygningsmasse en vigtig opgave, som skal løses, hvis energiforbruget i
bygninger for alvor skal nedbringes. Udfordringen er at finde de
rigtige incitamenter til at få alle i gang med at løse den. Det er
derfor sund fornuft at få sat gang i energirenovering, for det bliver
dyrere og mere omfattende at vente frem for at renovere løbende. Det er ligeledes en samfundsmæssig fordel, da de tekniske
løsninger allerede er til stede, og bygningsrenovering er særdeles
jobskabende.
Der er endvidere en oplagt mulighed for at omlægge til grøn
energi uden fossile brændsler, når man har besluttet at energirenovere sin bolig eller bygning. På kort- og mellemlangt sigt er det
nødvendigt at bruge energien mere effektivt, indtil Danmark har
omstillet til vedvarende energi med strøm fra for eksempel vindmøller og fjernvarme fra for eksempel biobrændsel.
Energirenovering giver erfaringsmæssigt en bedre komfort og
et bedre indeklima, hvilket er et vigtigt incitament i sig selv.

16

G R Ø N O M ST I L L I N G V E J E N T I L N Y E J O B O G B E D R E K L I M A

For at undgå suboptimering under en energirenovering er det også nødvendigt med et helhedssyn på en
bygning og forståelse for, hvordan de forskellige elementer interagerer.

UDDYBNING AF
ANBEFALINGERNE
En mere grøn BoligJobordning

For at fremme energirenovering af de private boliger
foreslår 3F en ordning med et mere grønt og strategisk sigte end den aftale, der er indgået mellem regeringen, SF, DF m.fl. Incitamenterne skal differentieres
og kan bestå af både fradrag og tilskud. Ordningen
skal kun kunne benyttes i Danmark.
En række situationer kan udløse fradrag eller tilskud ud over en generel energirenovering af bygningsmassen og efterfølgende finish. Det kan være
3F’S GRØNNE TÆNKETANK
ANBEFALER
• En mere grøn BoligJobordning med særlig fokus på energirenovering i yderkommuner og energirenovering inden for den
kollektive råderet i alment boligbyggeri.
• En løsning på ejer-lejer-paradokset,
så begge parter har incitamenter til at
medvirke til energirenovering.
• At alle kommuner skal kortlægge deres
energiforbrug og besparelsesmuligheder
samt benchmarke sig i forhold til andre
kommuner.
• En gratis, uvildig energikonsulent, som
stilles til rådighed for boligejerne af
kommunerne eller energiselskaberne,
eller andre udbydere.
• Modeller, der garanterer energibesparelser på store energirenoveringsprojekter.
• Mere efteruddannelse med særligt fokus
på energirenoveringer og effektiv brug af
nye teknologier.

Resultaterne skal indrapporteres til Folketinget hvert
andet år, og kommunerne skal benchmarkes, så de
kan se deres eget forbrug pr. kvm i forhold til andre
kommuner.
Derved bliver kommunerne opmærksomme på
besparelsespotentialer og motiveres til at trække på
hinandens erfaringer. Analyser viser, at de kommunale
bygninger har et betydeligt efterslæb (10-15 mia. kr.),
hvoraf en væsentlig del vedrører energirenovering.1
For at kommunerne kan igangsætte større energibesparelsesprojekter, er det dog nødvendigt, at der
dispenseres fra deponeringsreglerne ved denne type
projekter.
En gratis energikonsulent

Organization and
financing of public
infrastructure
projects, kapitel 11
maj 2013
1

energirenovering ved huskøb, anskaffelse af varmepumper på landet, energirenovering i yderkommuner og energirenovering inden for de 9.000 private
andelsboliger og den kollektive råderet i de 550.000
almene boliger. Ordningen skal suppleres med sanering af utidssvarende boliger.
Energitilskuddet gives afhængigt af energiklassen.
Dårlig energiklasse medfører et større tilskud, idet
det giver den største effekt energimæssigt. Ligesom
energiforbedringer i landdistrikterne bør tilgodeses,
idet det giver gode muligheder for en øget beskæftigelse.
For at opnå størst mulig effekt af energirenoveringerne skal brugerne informeres om konsekvenserne
af ændret adfærd og korrekt brug af tekniske installationer.
Ejer-lejer-paradoks

I den private boligudlejning findes der et ejer-lejer-paradoks, hvor det er udlejer, som skal afholde
udgifterne til energirenovering, mens det er lejerne,
som får besparelsen.
Det betyder, at der ikke gennemføres særligt mange energirenoveringer i dette segment. Segmentet
rummer store potentialer for energibesparelser, såfremt Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark
i samarbejde kan udvikle de nødvendige mekanismer.
Alle kommuner skal kortlægge deres energiforbrug

For at synliggøre besparelsespotentialet skal kommunerne kortlægge deres energiforbrug samt potentialerne for energibesparelser. Kommunernes egen indsats som frontløbere med energirenovering af egne
bygninger er vigtig som rollemodel for borgere og
virksomheder.

Troværdighed og uvildighed er vigtige parametre,
når en boligejer skal beslutte, om der skal energirenoveres. Der er derfor brug for en godkendt energikonsulent, som kan give den enkelte ejer gratis rådgivning.
Den gratis rådgivning skal være baseret på en
grundig gennemgang af bygningen og dens energiforbrug, en afdækning af potentialerne og en oversigt med forslag til energibesparende investeringer,
økonomien i investeringerne og mulighederne for
tilskud og lån.
Det er vigtigt, at de foreslåede energirenoveringsforslag ikke lægger hindringer i vejen for en senere
dyb renovering af bygningen.
Denne gennemgang kan dokumenteres i husets
servicebog, så viden ikke går tabt ved for eksempel
salg.
Større forudsigelighed

Når besparelserne på en energirenovering skal beregnes, er udviklingen i energipriserne en ubekendt,
man ikke kan tage højde for.
Der findes ordninger, hvor private udbydere garanterer energibesparelser for bygherre (ESCO).
Denne forudsigelighed vil afdække en stor del af
den usikkerhed, der er ved beregning af besparelserne, og vil derfor medvirke til at fremme energirenoveringer.
Efteruddannelse i energirenovering

Generelt er danske bygningsarbejdere godt klædt på
til at energirenovere, men i fremtiden vil der være behov for, at bygningsarbejdere får mulighed for at dygtiggøre sig i brugen af energioptimerende løsninger.
Særligt med fokus på at forskellige faggrupper bliver
bedre til at arbejde sammen om holistiske løsninger,
der ser på bygningers energiforbrug i et helhedsperspektiv for at undgå suboptimering i forskellige dele
af byggeriet.
Derudover er der et behov for, at medarbejdergrupper, der arbejder med driften af større anlæg,
bliver bedre til at se potentialet i at energioptimere
bygningsdriften. På den måde sikres det, at der opnås
den største effekt af nuværende såvel som fremtidige
teknikker.
G R Ø N O M ST I L L I N G V E J E N T I L N Y E J O B O G B E D R E K L I M A
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FJERNVARME
3F: Der er et stort potentiale for udbygning af fjernvarmenettet og for systemeksport af fjernvarmeløsninger.

BAGGRUND
Danmark har stor ekspertise i fjernvarmesystemer, hvor man i
modsætning til individuel opvarmning kan opnå en høj effektivitet
i udnyttelsen af energien.
Den danske fjernvarmesektors evne til at udvikle helhedsløsninger, hvor man blandt andet udnytter overskudsvarme fra elproduktion, affaldsforbrænding og industriel kraftvarme, har gjort
Danmark til en showcase for en lang række lande, hvor man søger efter energieffektive og klimavenlige løsninger for varmeforsyning - og i lande som efterspørger fjernkøling.
I dag omsætter den danske fjernvarmebranche for cirka 34
mia. kr., heraf fem mia. kr. til eksport i form af komponenter og
rådgivning. Der er bred enighed i sektoren om, at de potentielle
markeder for fjernvarmeløsninger er store.
Det gælder ikke kun fjernmarkeder som Kina og Rusland, men
også Europa og især Tyskland og Storbritannien. Men også i de
dele af Østeuropa, hvor der allerede er fjernvarmesystemer, kan
det være relevant at tilbyde renovering og optimering af fjernvarmesystemer.
Når man ser på erfaringerne fra de europæiske markeder, må
det i stigende grad forventes, at potentielle kunder vil gå efter
funktionsudbud, hvor man skal kunne byde på en samlet løsning.
Dermed skal løsningen indeholde analyse af muligheder, design
af systemet, konstruktion, finansiering, drift mv. og ikke kun rådgivning eller enkeltkomponenter.

18
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UDDYBNING AF
ANBEFALINGERNE
Optimal udnyttelse af fjernvarmenettet i
Danmark

Danmark besidder unikke kompetencer på fjernvarme. Således er 65 procent af danske husstande opvarmet med fjernvarme mod 12 procent i EU.
Vi har bl.a. særlig viden og erfaringer omkring
udnyttelse af overskudsvarme fra elproduktion og affaldsforbrænding.
Ifølge energiforliget skal der frem til 2030 udskiftes 325.000 oliefyr. Og frem til 2035 skal der udskiftes
425.000 gaskedler. Det betyder, at 750.000 olie- eller gasopvarmede boliger “skal” konverteres senest i
2035.1
Årligt vil det betyde, at der skal ske en udskiftning
af mere end 40.000 installationer. Dette kan betyde en
yderligere udbygning af fjernvarmenettet.
Udskiftning af de godt 40.000 olie- eller gasfyr
vil betyde en samlet årlig beskæftigelseseffekt på ca.
8.400.2
Systemeksport af fjernvarme - behov for en
trækhest

Hvis Danmark skal kunne gå aktivt ind i opdyrkning
af nye projekter omfattende funktionsudbud, forudsætter det, at man er i stand til at etablere konsortier,
der både har den nødvendige fjernvarmeekspertise
og den nødvendige finansielle styrke.
På havmølleområdet er det lykkedes, fordi udviklingen har kunnet drives af en enkelt stor virksomhed
(DONG Energy), der i forvejen både ejer og driver
havmølleparker i Danmark. Samtidig har der været
store leverandører af komponenter, som har kunnet
trække andre underleverandører med.
En tilsvarende naturlig “trækhest” findes ikke i
fjernvarmebranchen. Her er det især kommunalt ejede selskaber, der ejer og driver fjernvarmeselskaberne, og de har begrænsede muligheder for at etablere
datterselskaber, der kan træde ind på kommercielle
eksportmarkeder.
Det, der i høj grad efterspørges af udenlandske
kunder, er den danske viden om bygning og drift af
fjernvarmesystemer. Den viden besidder fjernvarmeselskaberne. Derfor skal disse selskaber inddrages i
systemeksportarbejdet. Sker det ikke, risikerer vi her-

3F’S GRØNNE TÆNKETANK ANBEFALER
• Optimal udnyttelse af fjernvarmenettet i
Danmark
• Dannelse af et konsortium til systemeksport af fjernvarmeløsninger

hjemme at blive fastholdt i rollen som komponentleverandør på fjernvarmeområdet.
Blandt de kommercielle aktører er billedet præget
af, at der endnu ikke har vist sig en oplagt trækhest,
der kan, vil og er gearet til at påtage sig opgaven med
at være den drivende kraft i et konsortium.
Det er en fastlåst situation, som staten og de private aktører kan hjælpe med at få løst op for.
Kommunale forsyningsselskaber

Der er historisk snævre rammer for, hvilke aktiviteter kommunale forsyningsselskaber kan involveres i.
Imidlertid er disse selskaber vigtige for salget af dansk
viden, fordi de har praktiske erfaringer med, hvordan
man planlægger og driver fjernvarmesystemer.
Der bør derfor gives mulighed for, at et eller flere

• Kommunale forsyningsselskabers muligheder for at bistå med eksportarbejde.

af de store kommunale fjernvarmeselskaber kan bistå
med eksportarbejdet. Det kan ske ved, at de får mulighed for at danne et eller flere datterselskaber, der
kan indgå i et større privat konsortium.
Staten kan evt. udbyde opgaven med at etablere
et konsortium og bidrage økonomisk, for eksempel
med garantier. Statens bidrag gøres afhængig af, at
parterne i konsortiet selv bidrager økonomisk.
De aktører, der er interesserede vil også kunne
trække på et samarbejde med Eksportkreditfonden
(EKF) om eksportkreditter, der afdækker en del af
risiciene i projekterne.

BOSCH beregninger på baggrund af
ENS og Danmarksstatistik 2013.
1

Jobskabelseseffekten er udarbejdet
efter beregninger
fra AE.
2
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VANDTEKNOLOGI
3F: Danmark bør være førende på vandområdet. Det skal ske ved hjælp af gode effektiviseringer, en afklaret rollefordeling i vandbranchen, et højt ambitionsniveau, intelligent
innovation, styrket eksport og klimatilpasning.

BAGGRUND
Danmark har fortsat stærke kompetencer på vandteknologi. Traditionelt har vi været førende. Det er næppe længere tilfældet.
Derfor er der behov for at tage initiativer der kan genvinde den
tidligere stærke danske position på dette område.
Nu er en politisk aftale om en revision af Vandsektorloven endelig på plads, og det gælder om at få aftalen implementeret i
en kommende lov på en intelligent måde, så der skabes rum til
innovation og høj performance inden for miljø, sundhed, energi,
klima og forsyningssikkerhed.
Desuden skal der skabes gode rammer for et konstruktivt samarbejde mellem de offentligt ejede vandselskaber og industrien
om udvikling og eksport.

UDDYBNING AF
ANBEFALINGERNE
Benchmarkingmodel via driftsoptimering og
innovative løsninger

Regering og folketing bør i forbindelse med revisionen af Vandsektorloven vedtage en benchmarkingmodel, som sikrer, at effektiviseringer indhentes via
driftsoptimeringer og investeringer i innovative løsninger.
Der er politisk aftalt effektiviseringer på 1,3 mia.
kr. frem til 2020, og helt afgørende bliver det, at det
sker gennem udvikling af mere effektive løsninger
og ikke gennem besparelser og kortsigtet satsning på
billigere produkter og manglende vedligeholdelse af
infrastruktur.
Det centrale er, hvordan de aftalte effektiviseringer indhentes gennem en ny økonomisk benchmar20
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kingmodel og prisloftmekanisme. Her skal der sikres
plads til investeringer, satsninger på høje standarder
for miljø og sundhed. Systemet må ikke opbygges, så
det straffer de mest ambitiøse selskaber og “hiver luft”
ud af de selskaber, som allerede har effektiviseret.
Det betyder konkret, at effektiviseringer primært
hentes ved, at selskaberne af egen kraft driftsoptimerer og investerer i innovative løsninger. Dette er de
gode effektiviseringer, som selskaberne skal have et
klart incitament til løbe efter.
Effektiviseringsgevinster, som selskaberne selv
indhenter, skal selskaberne kunne beholde i en periode for at kunne tilbagebetale og forrente de investeringer, som kræves for at hente effektiviseringerne.
Det skal være motivationen til, at vandselskaberne
hele tiden søger nye løsninger til optimering, og understøtte efterspørgslen efter innovative løsninger og
teknologier hos leverandører.

En benchmarkingmodel må kun bruges til at stille effektiviseringskrav til selskaber, der ikke af egen kraft
indhenter effektiviseringer, og som dermed falder relativt dårligt ud i benchmarkingmodellen.
Effektiviseringspotentialet i det enkelte selskab
skal opgøres på et sagligt grundlag, og der kan ikke
over tid stilles krav om større effektiviseringer, end
der reelt er potentiale til i de enkelte selskaber.
Princippet om Total Cost of Ownership

Regering og folketing bør i den reviderede Vandsektorlov vedtage princippet om “Total Cost of Ownership”, som omfatter levetid, energi og holdbarhed,
samt sikre mekanismer til at opretholde investeringer
til fornyelse af infrastrukturen.
Regulering skal sikre, at vandselskaber undgår
de dårlige effektiviseringer i form af kortsigtede besparelser, indkøb af billigere produkter med mindre

3F’S GRØNNE TÆNKETANK ANBEFALER
• En benchmarkingmodel, som sikrer, at effektiviseringer
indhentes via driftsoptimeringer og investeringer i innovative løsninger
• Et princip om ”Total Cost of Ownership”, som omfatter
levetid, energi og holdbarhed
• En præcisering af rollefordelingen mellem de offentlige
vandselskaber og industrien
• Rammer, som understøtter et højt og realistisk ambitionsniveau for de offentlige vandselskabers performance
inden for energi, klima, miljø og sundhed
• Rammer, som sikrer, at vandselskaberne aktivt kan bidrage til innovation og markedsføring af nye løsninger og
teknologier
• En lov om kommunale klimatilpasningsplaner, som skaber et fælles grundlag for indsatsen.

holdbarhed og højere energiforbrug.
Det kan gøres ved indkøb efter “Total Cost of Ownership”, hvor levetid, energiomkostninger og holdbarhed altid indgår i prisberegningerne. Det kan også
gøres gennem krav om “Asset Management”, hvor selskaberne har styr på det rette investeringsniveau til
vedligeholdelse og fornyelse af infrastruktur.
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Rollefordelingen mellem de offentlige vandselskaber og industrien

Den kommende vandsektorlov bør indeholde en
præcisering af rollefordelingen mellem de offentlige
vandselskaber og industrien med hensyn til innovation og eksport.
Der skal ske en afklaring af opgaverne og rollefordelingen med hensyn til innovation og eksport mellem de offentligt ejede vandselskaber og de private
teknologi- og udstyrsproducenter, som optimerer
samarbejdet og skaber incitamenter til at deltage for
begge parter.
Det skal være industrien, som kommercialiserer
og eksporterer nye løsninger og teknologier, men
vandselskaberne skal spille en væsentlig rolle i innovation og eksport. Der bør videreudvikles modeller
for dette samarbejde.
Offentlige vandselskabers performance inden
for energi, klima, miljø og sundhed

Regering og folketing bør vedtage rammer, som aktivt understøtter et højt og realistisk ambitionsniveau
for de offentlige vandselskabers performance inden
for energi, klima, miljø og sundhed.
Der må politisk sikres en målsætning om, at Danmark skal være førende på vandområdet med hensyn
til for eksempel energiproduktion, CO2-reduktioner,
rent drikkevand og reduktion af vandtab.
Netop derfor er det vigtigt, at vandselskaberne har
plads til den innovative efterspørgsel, som er afgørende for, at Danmark via sit hjemmemarked kan udvikle de løsninger og teknologier, som gør os førende på
verdensplan.
Der bør udvikles “fyrtårns- og demonstrationsprojekter”, som demonstrerer mulighederne i dansk
vandteknologi. Det kan for eksempel dreje sig om
den energineutrale vand- og spildevandsforsyning,
hvor energiindvindingen (mindst) svarer til energiforbruget i vandselskabet, og hvor der også er taget
højde for reduktion af alle klimagasser.
Vandselskaberne skal kunne få dækket deres effektive omkostninger ved udvidelse af aktiviteten med
for eksempel klimatilpasning og bedre rensning af
spildevandet for miljøfremmede stoffer. Dette gælder
også ved vedtagelse af lokale miljø og servicemål m.v.
Der bør udarbejdes et ambitiøst performancebenchmarkingsystem, som officielt og tydeligt dokumenterer vandselskabernes resultater inden for miljø,
sundhed, energi og klima. Det er den bedste måde at
understøtte eksporten af innovative vandløsninger på.
Vandselskabernes aktive bidrag til innovation
og markedsføring

Regering og folketing bør vedtage rammer, som sikrer, at vandselskaberne aktivt kan bidrage til innovation og markedsføring af nye løsninger og teknologier
og dermed skabe samarbejde om at udvikle nye eksportbaserede og grønne arbejdspladser i industrien.
22
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Vandselskaberne skal have mulighed for at afsætte
økonomiske midler til at deltage i innovationsarbejdet, og der skal udvikles modeller for betaling i forhold til de færdige løsninger, som de private virksomheder eksporterer.
Der bør derfor skabes mere rummelige rammer
i den regulerede vandpris for, hvorledes innovation
kan indgå.
Der bør etableres et “Vandsektorens Teknologi
Center”, som tilskynder til, at allerede udviklede teknologier og løsninger udbredes på markedet - gennem analyser, erfaringsudveksling og sikring af innovative udbud og indkøb.
Det skal sikres, at der er gode og stabile rammer
for offentligt medfinansiering af nye vandteknologier gennem MUDP. Bevillingerne bør være kendte og
forudsigelige i fireårsperioder, svarende til de fireårige strategier.
Vandteknologi

Den danske eksport fra vandsektoren er i overvejende
grad eksport af udstyr og enkeltkomponenter baseret
på kvalitet og holdbarhed. Sådan vil det formentlig
blive ved med at være. Men branchen kan med fordel brande sig samlet på sine kompetencer inden for
energi og klima, reduktion af vandtab, rent vandmiljø
og sikkert drikkevand af den ønskede kvalitet.
Der har i længere tid været en vis stilstand i den
danske vandsektor, som også har vist sig som en tendens til stagnerende eksport. Det hænger sammen
med, at der har været brugt mange ressourcer på selskabsdannelse i vandselskaberne, som er blevet skilt
ud som selvstændige juridiske og økonomiske enheder, og på tilpasning til en ny regulering af de økonomiske vilkår.
Der bør sættes mere målrettet ind på at eksportere
den danske vandviden ved øget indsats fra industriens side og gennem koordinerede salgsfremstød i udlandet og gennem systematisk salgsindsats i forhold
til fyrtårnsprojekterne.
I dag er der snævre rammer for, hvor meget kommunale vandforsyninger kan bistå med af eksport,
når de skal have betaling for det. Disse rammer bør
lempes, således at vandselskaberne aktivt kan bidrage
til innovation og markedsføring af nye løsninger og
teknologier og dermed skabe samarbejde om at udvikle nye eksportbaserede og grønne arbejdspladser
i industrien.
Fælles grundlag for indsatsen for kommunale
klimatilpasningsplaner

Folketinget bør vedtage en lov om kommunale klimatilpasningsplaner, som skaber et fælles grundlag for en
omkostningseffektiv indsats, og som sikrer, at forebyggelse sker, når der er samfundsmæssigt overskud.
Danmark er langt fremme, når det gælder om at
udvikle løsninger til at klimasikre byerne mod oversvømmelser, som samtidigt skaber bedre og grønnere

byrum. Samtidigt udvikles nye overvågnings- og styringssystemer, der kan eksporteres.
Den første generation af klimatilpasningsplaner
baseret på en aftale mellem regeringen og KL er stort
set vedtaget i alle kommuner og er på vej til at blive
gennemført.
Ambitionsniveauet er meget forskelligt fra kommune til kommune. Cirka halvdelen af kommunerne
har en egentlig handlingsplan med angivelse af konkrete indsatser. Færre kommuner har en handlings-

plan med angivelse af tidsplaner og økonomisk indsats for de konkrete indsatser.
Få kommuner har et opdateret serviceniveau for
vand på terræn og for oversvømmelser. Ligeledes er
det kun få kommuner, der arbejder systematisk med
cost-benefit-beregninger, som kan fastlægge den indsats, som samfundsmæssigt kan betale sig at iværksætte for at forebygge skader fra oversvømmelser i
forbindelse med kraftig regn og ekstremt vejr.
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VINDENERGI
3F: Danmark bør udbygge potentialet for både landvind
og havvind, øge eksporten af modellen for dansk energi
samt blive det mest fleksible, elektrificerede land i verden.

UDDYBNING AF
ANBEFALINGERNE
Udnyttelse af potentiale for landvind

Der er fortsat et potentiale for udbygning med landvind i Danmark. Energinet.dk skønner, at op mod 75
procent af fremtidens vindudbygning i Danmark kan
ske på land, men bl.a. lokal træghed omkring opsætning af vindmøller gør det svært at indfri potentialet.

Det drejer sig blandt andet om mangel på områder,
hvor møllerne uhindret kan opstilles, hvis projekterne opfylder en række krav. Det drejer sig også om ressourcer, processer og kompetencer til at gennemføre
de specialiserede opgaver ved planlægning og godkendelse af vindmølleprojekter i kommunerne, i tæt
dialog og samarbejde med berørte borgere.
En fortsat udnyttelse af mulighederne for landvind
i Danmark kræver en indsats.
Landvind-udbygningen skal understøttes ved:

BAGGRUND
Danmark er i dag hjemsted for vindindustriens mest innovative
virksomheder. Vi er globalt ledende på en række felter. Det er en
situation, som skal udnyttes yderligere til gavn for øget værdiskabelse og beskæftigelse i Danmark.
Udviklingsarbejdet har ført til, at strøm produceret på landvindmøller fremover bliver mere og mere konkurrencedygtigt.
Men der skal fortsat gøres en aktiv indsats, som på både kort
og længere sigt underbygger og fremmer væksten i den danske
vindklynge. Det er en indsats, der skal bygge på international
efterspørgsel, og som samtidig fastholder et Danmark, der er på
forkant med udviklingen.

• At udpege reserverede områder til vindproduktion, hvor projekter, der overholder angivne afstands- og støjkrav, ikke efterfølgende kan stoppes.
• At sammentænke vindmølleplanlægning med saneringshensyn og opkøb/ekspropriation af nedrivningsegnede ejendomme.
• At give bedre adgang til finansiering ved øget grad
af lokalt ejerskab.
• At opprioritere regeringens rejsehold, så flere
kommuner med mangel på ressourcer og specialiserede kompetencer kan få glæde af rejseholdets
ekspertise.
• At etablere et uvildigt videnscenter, som understøtter behovet for objektiv kommunikation i relation til bekymrede borgergrupper, pressen med
flere.

Figur 9: Vindmøller i Danmark, 1977 til 2014
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Kilde: Stamregister for vindmøller, Energistyrelsen
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Kilde: EWEA

2014 JRC wind status
report, Technology,
market and economic
aspects of wind energy
in Europe, Joint research Centre, 2015
2

3

www.windpower.org

Danmark i spidsen for fælles strategi for
havvind

Danmark bør fortsat have stort fokus på offshore
vindmøller. Dels fordi de danske vindressourcer
(især i Nordsøen) er nogle af de bedste og mest stabile i verden med fordelagtige havdybder. Dels fordi vi
i Danmark er helt i front på dette område og derfor
kan høste fordele af den fortløbende reduktion af prisen, som branchen forventer i de kommende år. Dertil kommer, at vi skal være den foretrukne leverandør
og hægte os på et forventet globalt boom i investeringerne i havvind, særligt i Europa, som er Danmarks
nærmarked.1
I dag er der installeret ca. 10 GW havvindmøller i
Europa, og første halvår af 2015 bød på rekord med
nybygning af havvindmølleanlæg på i alt 2,3 GW.
EU-Kommissionens Joint Research Centre2 estimerer, at der er i EU i 2020 vil være ca. 27 GW havvindmøller. Det svarer til en årlig udbygning på 3 GW
hvert år i perioden 2015 til 2020, som især forventes
at ske i Nordsøen og Østersøen (se fig. 10).
Illustrativt kan det ikke udelukkes, at det vil betyde en ekstra dansk eksport på 15 mia. kr. pr. år og
en øget fuldtidsbeskæftigelse i Danmark på ca. 7.000
personer.3
I det lys er der er behov for et tæt samarbejde med
landene omkring Nordsøen og Østersøen om udviklingen af havvind.
3F’S GRØNNE TÆNKETANK ANBEFALER

• At udnytte det betydelige potentiale for
landvind i Danmark
• At sætte sig i spidsen for en fælles strategi for havvind i Nordsøen og Østersøen
• At binde el- og varmesektoren sammen
i et nyt sammenhængende energisystem
med investeringer i nye store varmepumper
• At øge indsatsen for eksport af den danske energimodel
• At blive det mest fleksible elektrificerede land i verdenen.
• At udnytte investeringsmulighederne i
Junckerplanen til at udbygge ny infrastruktur
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En fælles tværnational strategi for havvind i Nordsøen og Østersøen vurderes at kunne øge potentialet
ganske betragteligt. En tværnational strategi for havvind i Nord- og Østersøen ligger endvidere tæt op ad
de europæiske stats- og regeringschefers vedtagelse
af EU’s Energiunion. Her er Nordsøen og Østersøen
udpeget til et fælles kraftcenter for havvind.
Danmark skal derfor tage initiativ til en fælles havvindstrategi i Nordsøen og Østersøen med fokus på:
• At sammentænke standarder og normer inden for
havvind.
• At samarbejde om støtteregler til havvind og regionalt samarbejde om maritim planlægning af sites
til havvindmøller.
• At udvide samarbejdet om fælles elsystembalance.
• En hurtigere udbygning med tværnationale transmissionsforbindelser, herunder behovet for transmissionsforbindelser internt i Tyskland.
• At etablere instrumenter, der gør det attraktivt for
de europæiske systemansvarlige virksomheder
(TSO’erne) at inddrage samfundsmæssige gevinster ved etablering af transmissionsforbindelser.
• At eksisterende og etablerede transmissionsforbindelser er tilgængelige for elmarkedet, og at de
ikke blokeres af lokale særinteresser, herunder lokale TSO-særinteresser.
• At advokere for mulighederne i at udleje danske havarealer til udbygning af andre landes vindparker.
Eksport af den danske energimodel

Som en del af Vækstplanen for energi og klima er der
i 2014-15 et øget samarbejde mellem Energistyrelsen, Eksportrådet og en række nye eksportrådgivere
på danske ambassader. Det skal udbrede den danske
energimodel og styrke grundlaget for dansk eksport.
Indsatsen udløber ved udgangen af 2015.
Samtidig er der igangsat en indsats fra Erhvervs–
og Vækstministeriet på det maritime område med
udstationering af en vækstrådgiver med henblik på
at styrke myndighedssamarbejdet mellem Kina og
Danmark.

Figur 10: Havvindmøllekapacitet i
2014 og forventede kapacitet i 2020
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Kilde: Joint research Centre, EU-kommissionen, august 2015
G R Ø N O M ST I L L I N G V E J E N T I L N Y E J O B O G B E D R E K L I M A

Begge initiativer er perspektivrige, men horisonten er
for kort i det første initiativ, og Erhvervs- og Vækstministeriets initiativ kan passende udvides til også at
omfatte et fokus på havvind.
Eksporten af den danske energimodel skal styrkes
ved at:
• Vækstplanens initiativ om den danske energimodel forlænges med minimum to år.
• Den maritime vækstrådgiver for søfart på Danmarks ambassade i Kina også fokuserer på offshore vindindustri og mulighederne for dansk eksport
til Kina.
• Eksporten af danske energimodel, den maritime
vækstrådgiver og energirådgivere på repræsentationerne i Kina opdyrkes og understøttes.
Det mest fleksible elektrificerede
land i verdenen

I 2020 er vores el og fjernvarme markant grønnere.
Og i 2030 vil vores el og fjernvarme indeholde helt op
til 90 procent vedvarende energi. Det skyldes alene
Energiaftalen fra 2012. Nu mangler vi også systematisk at bruge den grønne energiproduktion.
Målet skal være, at vi også er i front med at udnytte
og bruge vindenergi, særligt i varmeproduktion og i
transporten. Det er afgørende for, at udlandet ser den
danske energimodel som attraktiv. Elektrificering er
dermed afgørende for, at vi kan indfri beskæftigelsespotentialet for både land- og havvind.
Som situationen er nu og langt ind i fremtiden,
er der imidlertid ikke udsigt til, at elforbruget følger
med en forventet kraftig stigning i elproduktionen
fra vedvarende energi.
Forbruget af el må nødvendigvis udvides og fremmes, så vi kommer til at bruge mere el i transporten
og opvarmningen af bygninger. Dette er der ikke tradition for i Danmark, hvilket afspejles i det danske
afgiftssystem med en uforholdsmæssig høj afgift på
elforbrug.
I takt med at det danske energisystem bliver mere
elektrisk, er der behov for, at der arbejdes målrettet
med initiativer til lagring af el. Et - blandt flere - initiativer er udbredelse af varmepumper.
For at blive det mest elektrificerede land er der behov for:
• Økonomisk hjælp til at etablere varmepumper i
decentrale naturgasfyrede kraftvarmeområder og
i områder uden kollektiv varmeforsyning som erstatning for store og små oliefyrede anlæg
• Økonomisk hjælp med tilskud til etablering af store varmepumper, til der findes en mere permanent
løsning via en generel omlægning af PSO- og afgiftssystemet.
• At initiativerne helt eller delvist finansieres via eksempelvis VE-procespuljen og ved at udskyde den
forrige regerings forslag om at fjerne CO2-afgift på
fjernvarme.
• En langtidsholdbar omlægning af registreringsaf-

Figur 11: Forventet vindkraftproduktion og nyt elforbrug, 2015-2035
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Kilde: Energinet.dk’s analyseforudsætninger

giften for især persontransporten, hvilket blandt
andet vil skabe stabile rammer for elbilerne.
• En omlægning af afgiftssystemet som understøtter
elektrificering
• At integrere el i gassystemet, blandt andet gennem
begyndende indfasning af elektrolyse.
Juncker-planen

EU-Kommissionen har fremlagt en ambitiøs plan for
finansiering af en modernisering af EU’s infrastruktur.
På mødet i Det Europæiske Råd i december 2014
besluttede landene at oprette en europæisk fond for
strategiske investeringer (EFSI) inden for rammerne
af Den Europæiske Investeringsbank (EIB).
Målsætningen er at mobilisere mindst 315 mia.
euro i nye investeringer mellem 2015 og 2017. Investeringer i infrastruktur, bredbånds- og energinet,
transportinfrastruktur i industricentre, uddannelse,
forskning og innovation samt vedvarende energi og
energieffektivitet. Fonden skal sikre SMV’er og midcap-selskaber øget adgang til risikofinansiering.
Der er ikke umiddelbart lagt op til, at investeringerne fordeles på tematiske eller geografiske områder for
at sikre, at projekterne udvælges på grundlag af deres
fordele, og at de maksimerer fondens effektivitet.
Det giver oplagte muligheder for Danmark, som
bør udnyttes:
Nordsøen og Østersøen som Europas kraftværk:
Finansiering af den infrastruktur, der skal gøre det
muligt for Europa i fremtiden at få en væsentlig del af

sin energiforsyning fra vedvarende energi i Nordsøen
og Østersøen.
Elkabel til Storbritannien: Hurtig etablering af et
elkabel mellem Danmark og Storbritannien.

CASE REGION SYDDANMARK

En historisk mulighed for integration af vindenergi i den decentrale fjernvarme. Afgifter og PSO forhindrer imidlertid
dette.
I Region Syddanmark står varmeværkerne i de kommende år over for en række store beslutninger, der skal sikre
varmeforsyningen til borgerne i regionen. En stor del af kapaciteten skal af tekniske årsager erstattes eller levetidsforlænges indenfor 5-10 år. De regulatoriske rammer tilsiger
en endnu hurtigere udfasning. En del af fjernvarmeselskaberne arbejder med at etablere fliskedler som erstatning.
Kun få overvejer varmepumper. Det skyldes, at de danske
afgifter og PSO-tariffen gør det selskabsøkonomisk mest
fordelagtigt at etablere fliskedler. Det på trods af, at varmepumper samfundsøkonomisk er den bedste løsning. Resultatet bliver, at varmeforsyningen i Syddanmark i løbet af en
kort årrække låses til en samfundsøkonomisk dårlig løsning
mange år frem i tiden samtidig med, at muligheden for at
integrere de stigende mængder vindenergi i varmeforsyningen forpasset.
Kilde: SE – SEP Region Syddanmark
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