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Fair, ambitiøs grøn
omstilling =
vækst og grønne job
Med denne rapport opdaterer og aktualiserer vi bl.a.
anbefalingerne fra 3F’s Grønne Tænketank, som for
fem år siden slog til lyd for en målrettet og konkret
grøn omstilling i Danmark.
Siden har erkendelsen af klimaudfordringerne ført til
Danmarks meget ambitiøse klimalov, som her i 2020
skal omsættes i konkrete handlingsplaner.
Politikerne bør lægge afgørende vægt på de virkemidler i klimapolitikken, der samtidig gavner vækst
og beskæftigelse. Udviklingen i grønne job i de sidste mange år bekræfter, at grøn omstilling og nye job
går fint hånd i hånd.
Det drejer sig bl.a. om de politiske rammer, der skal
sikre ressourceeffektiv udnyttelse af vedvarende
energi, muliggøre nye værdikæder inden for fremtidens bioøkonomi samt identificere de største potentialer for vækst og beskæftigelse, og hvordan reguleringsmæssige barrierer kan fjernes.

Et par af de centrale virkemidler i en sådan strategi er:
Energieffektiviseringer og energibesparelser i hhv.
industrien, erhvervsbygninger og boliger, hvor vi bør
have klare sparemål.
Nye grønne, klimaeffektive initiativer inden for fjernvarme, vand- og vindenergi, transport, affald (ressourceeffektiv, cirkulær økonomi) mv.
Blus under bioøkonomi med innovation inden for
dansk jordbrug og nye beskæftigelsesmuligheder i
de tyndt befolkede egne i Danmark.
Politikerne kan roligt regne med danskernes omstillingsparathed. Vi vil gerne ændre adfærd og yde en
indsats. Så længe klimamålet er tydeligt, og initiativerne er fair og socialt afbalancerede, er vi overbevist om, at danskerne er klar til at rykke.
Grøn omstilling er ikke længere en mulighed, men
en moralsk tvingende nødvendighed. Hvis vi handler
klogt, kan det tilmed sikre vækst og øget beskæftigelse i Danmark, også gennem eksport af danske
virksomheders energieffektive produkter, teknologier og tjenesteydelser.

Per Christensen		
Forbundsformand

Anders Eldrup
Bestyrelsesformand
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Grøn omstilling og vækst
– en global forpligtelse
og lokal jobskaber
Med FN’s Paris aftale fra 2015 har 196 lande indgået
en juridisk forpligtede aftale om at fremlægge nationale reduktionsbidrag – dvs. bidrage til den samlede
reduktion i udledningen af drivhusgasser.
Det har resulteret i, at EU i december 2019 fremlagde
Green Deal, der betyder at EU-landene i 2030 skal
have reduceret drivhusgasudledningen med 50 % og
i 2050 skal gå i nul.
I december 2019 vedtog et næsten enigt Folketing,
Klimaloven, som betyder, at Danmark i 2030 skal
have reduceret udledningen af drivhusgasser med
70 %. En meget ambitiøs lov, som forhåbentlig kan
medvirke til at inspirere andre lande til at vedtage
noget tilsvarende.

Men det er ikke nogen nem opgave regeringen og
Folketinget har sat sig selv på, og derfor vil vi i 3F
gerne medvirke til at pege på, hvad vi i Danmark kan
gøre for at fremme den grønne dagsorden, så vi både
kan skabe job i Danmark og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser.
Vores forslag til hvordan vi mest effektivt kan anvende de knappe ressourcer og medvirke til, at reducere
energiforbruget, forsøger vi samtidig at koble til FN’s
17 Verdensmål.
Nedenfor giver vi først et overblik med hensyn til
nogle af de væsentligste konklusioner og forslag,
hvorefter de enkelte områder præsenteres mere indgående.

Figur 1: Primær energiproduktion
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Kilde: Energistyrelsen, 2020
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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, samtidig med at vi kan øge vores eksport
af vedvarende energi.
Danmark i bedre balance
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.
Danmark og cirkulær økonomi
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
igen og igen. En økonomi, hvor materialer forbliver i brug i

et kredsløb og bliver genbrug og genanvendt, i stedet for at
blive brændt eller ende deres liv på en losseplads.
Danmark som showcase
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, testcentre 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.
På den måde kan danske virksomheder få en vigtig rolle i
den omstilling, som nu er i gang i en række lande.

▶
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Figur 2: Omlægning af energisystemer
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Forsyningssikkerhed
EU er verdens største importør af energi. Analyse fra
Eurostat2 offentliggjort i november 2019 viser at EU
stadig importerer mere end 55 %.

meget mere på vedvarende energikilder så som flere
vindmølleparker, flere solcelleanlæg, bedre udnyttelse af biomassen, genanvendelse og genbrug af
affald, energieffektivisering m.m.

EU’s egen energiproduktion, bl.a. fra Nordsøen, er
faldende. Atomkraft udfases flere steder. Gamle kulværker lukkes. Til gengæld stiger antallet af vindmølleparker, solcelleanlæg og biogasanlæg hvilket er
positivt

Som det fremgår af fig. 24, har Energinet.dk udarbejdet et scenarie, hvor det vil være muligt at omstille
energisystemet så 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, på hele energiområdet, skal omstillingen udbredes til andre sektorer. Sker det kan vi
have ren energi i 2050 og samtidig bevare vores forsyningssikkerhed.

Men EU’s afhængighed af importeret energi, bl.a. fra
Rusland, vil stadig vokse i de kommende år, hvis ikke
der gøres en særlig indsats, hvilket man i EU også er
enige om.
Men tiden er inde til at få udarbejdet en langsigtet
omlægning af energiproduktion og energiforbrug i
EU – også af hensyn til forsyningssikkerheden.
Fra 1998-2013 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)3 af olie
og naturgas er - og fortsat vil være - faldende.
Da Danmark har intentioner om, at vi skal være selvforsynende med energi, kræver det, at der satses
6
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Beskæftigelse
EU har meget store problemer med at skabe tilstrækkelig beskæftigelse – især til de unge. Det gælder overalt, men særligt i Syd- og Østeuropa. Der er
omkring 18 mio. arbejdsløse i EU. 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 vind-
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Figur 3: Energiteknologiens andel
af vareeksporten i Danmark
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FN’s Verdensmål1
Mål 4 Kvalitetsuddannelser.
Mål 6 Rent vand og sanitet.
Mål 7 Bæredygtig energi.
Mål 8 Anstændige job og økonomisk vækst.
Mål 9 Industri, innovation og infrastruktur.
Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Mål 12 Ansvarlig forbrug og produktion.
Mål 13 Klimaindsats.
Mål 15 Livet på landet.
Mål 17 Partnerskaber for handling.

mølleindustri er eksempler). I tillæg hertil vil der blive
brug for en betydelig uddannelsesindsats for at sikre
de rette kompetencer.
På baggrund af beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)5 kan der med de 31 konkrete anbefalinger, som vi foreslår, skabes mere end
35.000 midlertidige job om året set over en 5-årig
periode og de vil resultere i omkring 17.000 permanente job. Langt hovedparten vil være produktionsarbejdspladser.
Fordelingen af job
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.
Det gælder bl.a. job indenfor vindmølleindustrien,
biogasanlæg, bioraffinaderier. I alt er der tale om
knap 380.000 midlertidige job, fordelt over 30 år.
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Kilde: Eurostat og beregninger foretaget af DI, Dansk Energi og Energistyrelsen

Grøn energiteknologi

Øvrig energiteknologi Anm: Eksporten
er i løbende priser
og er eksklusiv
boreplatforme

Hvis vi ser på indenfor hvilke sektorer jobbene fordeler sig, vil størstedelen være indenfor bygge og anlægssektoren med omkring 252.000 job, dernæst er
det servicesektoren med knap 76.000 job, indenfor
industriområdet er det omkring 50.000 og landbruget mv omkring 1.200. Heraf vil ca. hvert 5. grønne
job være et 3F job, hvilket har stor betydning for vores medlemmer. Omkring 72.000 3F-årværk fordelt
over 30 år.
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.

▶
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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).
Cirkulær anvendelse af tekstilfibre vil fremover være
et stort potentiale.
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 fjerne, idet
de vanskeliggør cirkulære forretningsmodeller og
genfremstilling.
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 eksport6.
8

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.
CO2 reduktion
I forbindelse med at AE i samarbejde med 3F har udarbejdet beregninger af potentialet for grønne job i
Danmark har vi forsøgt også at koble det op på indenfor hvilke områder der samtidig er store muligheder for CO2 reduktion.
Dermed håber vi at vi kan hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå 70 % CO2 reduktionen i 2030.
Nogle af de foreslåede tiltag hvor der er stor CO2 reduktion, er opførelse af 15 biogasanlæg årligt, energirenovering af den ældre boligmasse og etablering
af 1800 MW/år store varmepumper.
Tilsammen vil disse tiltag bevirke en reduktion på
7,1 megaton CO2 årligt7. Dette svarer til ¼ af den besparelse som regeringen har meddelt ud vi skal nå i
2030.
Kilde: Eurostat og beregninger foretaget af DI, Dansk Energi og Energistyrelsen
Rådet for Grøn Omstilling i samarbejde med 3F: Klima og grønne job - Eksempler
på klima-initiativer, der giver grønne job i Danmark

6
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Oversigt over Tænketankens
konkrete anbefalinger
Affald og ressourcer
• Afklaring af affaldssektorens rammevilkår herunder
kommunernes ansvar, producentansvar og ejerformer
for affaldsanlæg.
• Udvikle en strategisk plan for håndtering af affald på
tværs af kommunegrænser – herunder udnyttelse af
affaldsenergien.
• 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 gøre smidig.

Bioøkonomi:
• Gøre det muligt (f.eks. ved etablering af et samlet
offentligt-privat selskab), at integrere produktion af
biogas, nye bio-fuels og kraftvarme.
• Videreudvikling af bioraffinering i Danmark, og afsætte
midler til at etablere lokalt forankrede grønne bioraffinaderier.
• Afsætte midler til teknologiudvikling, der muliggør
genbrug af tekstilfibre –en ny type Bioraffinaderi, hvor
Danmark kan gå forrest.
• Erstatte importeret sojaprotein med dansk produceret
protein.
• Til bioraffinering af affald afsættes en grøn omstillingspulje til kommunale pilotforsøg med oparbejdning
af den organiske del af husholdningsaffald og spildevandsslam, så ikke kun energien udnyttes.
• Skabe gennemtænkte rammebetingelser for industriel
produktion, godkendelse og brug af de nye bio-fuels til
tung trafik.

Energieffektivisering:
• Bedre rådgivning til bolig- og bygningsejere og et
handlingsorienteret energimærke.
• Skalering af energirenoveringsindsatsen – gør det nemt
for bygningsejeren med ”pakkeløsninger”.
• Finansiering (ESCO, PACE), fritagelse fra det kommunale anlægsloft og tilskud.
• Energieffektivisering i den eksisterende bygnings
masse
• Opstil konkrete reduktionsmål for energiforbruget i
bygninger.

Fjernvarme:
• Investeringer i CO2-neutrale produktionsanlæg samt
omstilling til CO2-neutrale reserve- og spidslastanlæg.
• Vilkår der medvirker til at anvende mere overskudsvarme fra affaldsforbrænding og industri.
• En moderne regulering med fokus på grøn omstilling
fremfor ensidig økonomisk effektivisering.

Vand:
• Effektiviseringer via driftsoptimeringer og investeringer
i innovative løsninger.
• ”Total Cost of Ownership”, som omfatter levetid, energi
og holdbarhed.
• Præcisering af rollefordelingen mellem de offentlige
vandselskaber og industrien.
• Offentlige vandselskabers performance inden for energi, klima, miljø og sundhed – ikke mindst en målsætning om en klimaneutral dansk vandsektor.
• Rammer, som sikrer, at vandselskaberne aktivt kan bidrage til innovation og markedsføring af nye løsninger
og teknologier.
• Lov om kommunale klimatilpasningsplaner, som skaber
et fælles grundlag for indsatsen.

Vind:
• Udnytte det betydelige potentiale for landvind og
solceller i Danmark ved at effektivisere plan- og klagesagsprocessen og fjerne regulering som hindrer en
effektiv og billig omstilling.
• Konkretisere en udbudsplan for de 5 (3+2) foreslåede
havvindparker og prioritere havarealer til yderligere
havvind i Nordsøen og Østersøen.
• Binde el- og varmesektoren sammen i et nyt sammenhængende energisystem med investeringer i nye store
varmepumper.
• Sikre indsatsen for eksport af den danske energimodel.
• Blive det mest fleksible elektrificerede land i verdenen.
• Sikre rettidig udbygning af transmissionsnettet under
Energiunionen.

9
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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 job1. Affaldsenergi er dels
vigtig for at udfase fossile brændsler i el- og varmeproduktion, dels vigtig for den cirkulære økonomi, så
miljøfremmede stoffer, skadelig kemi mv. fjernes.
I fremtiden skal vi blive endnu bedre til at sortere og
genanvende affaldet2. Det kan sætte yderligere fart
på den grønne omstilling og skabe flere grønne job.
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/04/978-87-93026-12-4.pdf
Muligheden for at skabe mere værdi fra den organiske del af husholdnings
affaldet omtales under Bioøkonomien

1
2

Affald og ressourcer
3F: I fremtiden skal vi blive endnu bedre til at sortere og
genanvende affaldet. Det kræver ét ensartet marked med
enkle, stabile og forudsigelige rammer.

Uddybning af
anbefalingerne
Afklaring af affaldssektorens rammevilkår
De seneste 15 år har der været politiske drøftelser af
hvordan affaldssektoren skal organiseres. Fokus bør
være på at sikre den kommunale indsamling af affald
og give bedre muligheder for offentlige-private samarbejder med mere smidige regler, der også kan gavne samarbejde med fx fjernvarmen. Dertil skal der
snarest udarbejdes en ambitiøs lovgivning for producentansvar som giver incitamenter til mere genbrug.
Den manglende afklaring og dermed usikkerhed om10

kring 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. Der er fælles kriterier for 12
fraktioner husholdningsaffald, men alligevel er det
svært for både affaldsselskaber og private aktører at
planlægge investeringer i nye genanvendelsesteknologier og sorteringsanlæg.
Vi eksporterer over to mio. ton genanvendeligt affald.
Det er nødvendigt med ét marked og enkle rammer,
der sikrer, at Danmark kan få etableret genanvendelsesteknologier og sorteringsanlæg, så den største
genanvendelseseffekt opnås.
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Det antages, at der kan bygges fire til seks af denne
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. Et mere sammenhængende marked vil kunne give stordriftsfordele,
men iht. lovgivningen 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 kendetegnet 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 springer fra 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.

▶
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3F

3F’s Grønne Tænketank anbefaler:
• Afklaring af affaldssektorens rammevilkår herunder kommunernes ansvar, producentansvar
og ejerformer for affaldsanlæg.
• Udvikle en strategisk plan for håndtering af affald på tværs af kommunegrænser – herunder
mere smidige regler for kommuners samarbejde, også med private.
• Bedre udnyttelse af affaldsenergien og bedre
muligheder for samarbejde med fx fjernvarmen.
• 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 gøre smidig.

Udnyttelse af danske affaldsanlæg som reference
for systemeksport
Danmark er et foregangsland, når vi taler om miljøog energieffektiv udnyttelse af energien i affald, der
ikke kan genanvendes. Vores stærke og unikke hjemmemarked kan derfor fungere som et udstillingsvindue og en løftestang til at skabe nye vækst- og
eksporteventyr. Alene på ARC’s affaldsenergianlæg
Amager Bakke er der over 80 danske underleverandører.
Affaldsenergi udgør 25% af varmemarkedet og 4 %
af elmarkedet og er bindeled mellem grøn energi og
cirkulær økonomi, fordi den løser visse miljøproblemer og renser op. Selvom vi genanvender mere og

mere vil der stadig være affald, der ikke kan genanvendes. Anlæggene udleder CO2, hvoraf ca. 40%
kommer fra fossile kilder (f.eks. plastik). Opsamling
og nyttiggørelse af CO2 vil bidrage med 5,5% af regeringens mål om at reducere CO2 udledningen med
70% i 2030. Yderligere en teknologi som vil kunne bidrage til systemeksport.
Langt størsteparten af verdens affald deponeres, så
markedet for genanvendelse og energiudnyttelse er
enormt. Især i Europa i lande med fjernvarme er det
oplagt at etablere affaldsenergianlæg.
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. Transportforordningen bør
derfor forenkles og gøres smidig.

12
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3F

Bioøkonomi
3F: Fuld speed på udvikling af bioøkonomien i
Danmark – den uudnyttede jobskabelse

BAGGRUND
Danmark er blandt verdens absolut førende inden for avanceret biologisk produktion (insulin, enzymer, mikrobielle
starterkulturer 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:
• øget værdi fra biologiske ressourcer; mindre spild ved at
restfraktioner opgraderes til nye produkter
• flere virksomheder, der producerer nye produkter på basis af genbrugte materialer (plastik, tekstil, papir etc);
den cirkulære bioøkonomi
• flere jobs, især i landdistrikterne
• reduktion af CO2 samt mindre afhængighed af fossile
ressourcer
• øget indtjening til landmanden og iværksætteren
• job i fødevaresektoren og i byggeri, produktion, transport
og logistik
• job i følgeindustrier, for eksempel foder, biobrændstof,
bioplastik, sunde fødevareingredienser, nye funktionelle
materialer.
Kickstart af flere dele af bioøkonomien parallelt (muligt da
der er mange segmenter og aktører) kan give vækst og job
i hele landet; effektivt opstartet ved at bygge videre på de
fremskridt, der allerede er opnået: Udvikling af lokale, grønne bioraffinaderier, til produktion af proteinrige foder og
fødevare ingredienser, tekstilfibre, jordforbedring og biogas. Opskalering af produktion af alternative, lokale proteinressourcer: fra nye proteinafgrøder; fra fødevareindustriens restfraktioner; og produceret af svampe, bakterier
og insekter, dyrket på affaldsstrømme. Øget brug af de nye
decentrale biogasanlæg i hele landet. Opgraderet brug af
både biogas og ikke fødevareegnet biomasse som basis for
produktion af nye bæredygtige brændstoffer (bio-fuels) til
tung trafik, jetfly, containerskibe & lastbiler

Figur 4: Biomassepotentialet
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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.
Fremtidens bio-fuel til tung landtransport, skibsfart og flytrafik
Det er en hastesag at få gang i ny teknologi til at sikre bæredygtigt brændstof til tung trafik, jetfly, containerskibe & lastbiler. Klimasikring ved kun at rejse
og transportere mindre er utilstrækkeligt og kan føre

til tab af arbejdspladser og udvikling af bæredygtige løsninger. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer, at vi i
Danmark bruger vores videns- og teknologimæssige
styrkepunkter og derved, aktivt og hurtigt bidrager til
at udvikle og producere fremtidens brændstof til den
tunge trafik, det være sig biogas, brint, ammoniak
og/eller efuel.

https://mfvm.
dk/fileadmin/
user_upload/
MFVM/Miljoe/
Biooekonomi/baeredygtige_polymerer_FINAL-.pdf
1

Det Nationale Bioøkonomipanel1 anbefaler at man
anvender teknologier der er særligt velegnet til forarbejdning af spildevandsslam, industriaffald og husdyrgødning til klimavenligt brændstof til fly, lastbiler,
busser og containerskibe det kan f.eks. være via biogas og Gas-To-Liquid (GTL) til flydende brændstof
eller ved Hydrotermisk Liquefaction (HTL), hvor biomasse omdannes til en bio-råolie, der kan raffineres
videre til brændstof.

▶
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3F

3F’s Grønne Tænketank anbefaler
• Gøre det muligt (feks ved etablering af et samlet offentligt-privat
selskab), at integrere produktion af biogas, nye bio-fuels og kraftvarme.
• Videreudvikling af bioraffinering i Danmark afsættes midler til at
etablere lokalt forankrede grønne bioraffinaderier
• Afsættes midler til teknologiudvikling, der muliggør genbrug af
tekstil fibre –en ny type Bioraffinaderi, hvor Danmark kan gå forrest
• Erstatte importeret soyaprotein med dansk produceret protein
• Til bioraffinering af affald afsættes en grøn omstillingspulje til
kommunale pilotforsøg med oparbejdning af den organiske del
af husholdningsaffald og spildevandsslam, så ikke kun energien
udnyttes
• Skabe gennemtænkte rammebetingelser for industriel produktion, godkendelse og brug af de nye bio-fuels til tung trafik.

Analyse udarbejdet for 3F
af Copenhagen
Economics

2

Danmark har et stærkt fundament for den nye
bioøkonomi:
• En veldrevet og effektiv primærsektor, fiskeri, landbrug og skovbrug
• En effektiv agroindustri, foder, fødevarer og biobaseret non-food industri
• En globalt førende industriel bioteknologi sektor,
hvor mikroorganismer producerer højværdiprodukter, for eksempel insulin, enzymer, fødevareingredienser og starterkulturer til både industri, landbrug og konsum
• 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.

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 lokalt producerede tekstilfibre, nye funktionelle materialer, biokemikalier og
nye bæredygtige polymerer, til for eksempel bioplastik. Fornybare ressourcer anvendes således også til
erstatning for brug af fossile ressourcer.
En sådan værdiskabelse kan foregå i mange forskellige typer bioraffinaderi, morgendagens nye produktionsformer. Opførsel og drift af sådanne bioraffinaderier og deraf afledte aktiviteter såsom logistik og
cluster-dannelse leder til øget beskæftigelse, mere
16

aktivitet i yderområder og udvikling af særlige danske
teknologikompetencer. Det fremgår af analysen ”Geografiske beskæftigelsespotentialer i bioøkonomi”. 2
Det er af afgørende vigtighed at regulering lovgivning
opdateres, så det er muligt at etablere et samtænkt
system for integreret produktion af biogas, biofuels
til tung trafik og kraftvarme; fungerende som back
up for og i synergi med elektricitet fra vind og sol.
Danmark kan fungere som et fyrtårn for dansk bioøkonomi og for danske grønne teknologier som helhed -til inspiration for verden- ved at vi lykkes i dette.
Fremdrift for mange typer bioraffinering
Der skal etableres basis for udvikling af de nye, decentrale, grønne bioraffinaderier; til at udvikle det
nye ”Textilfibermølle”-bioraffinaderi til at producere
rene, genbrugte fibre til lokal produktion af nye, bæredygtigt fremstillede materialer til brug for dansk
(og nordisk) tekstil, tøj, mode og design virksomheder; og til at udvikle nye højværdiprodukter (fødevarer og helse) fra den blå (marine) biomasse.
Sådanne fremskridt opnås kun ved effektivt og målrettet samarbejde mellem landbrug, fiskeri, industri,
universitetssektoren og de grønne organisationer. De
ministerielle puljer og incitament strukturer kan bruges til at få udvikling til at ske hurtigt.
Teknologierne er tæt på at være parat (flere grønne
bioraffinaderier er under etablering i demo og kommerciel skala i Danmark); mens dele af ovennævnte
typer bioraffinering skal udvikles videre, inden de er
klar til industriel produktion.
Upside i form af aftager- og forbruger-interesse for
grønne produkter og markedstræk for lokalt producerede varer (foderprotein, sunde marint-baserede fødevarer, og cirkulært anvendte tekstilfibre) og
teknologieksport kan åbne for at tiltrække kapital til
kommerciel opskalering. Men det er vigtigt at vi rykker hurtigt nu.

▶
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Udbudskurve for biomasse
DKK/GJ
Tang
Græs
Affald
Træ
Halm
Gylle

NÆSTE SKRIDT

Kilde: Copenhagen Economics

Ton

Opførelse af flere bioraffinaderier i Danmark 3 4
De Grønne bioraffinaderier
De nye Tekstilfibermølle bioraffinaderier
Husholdningsaffald, slam samt have-og parkaffalds bioraffinaderier
Samlokaliserede de forskellige bioraffinaderier, der producerer
nye biobaserede brændstoffer til tung trafik ved hjælp af kendte teknologier (elektrolyse, HTL og Pyrolyse), udviklet på danske
universiteter, SDU, DTU, AAU og AU.
Produktion af Biogas, efuel og vindmøllestrøm, til bl.a. flytrafik, placeres tæt på danske havne eller lufthavne: Integrerede
bioraffinaderier, bestående af produktion af biogas, der giver
basis for produktion af Biofuel til tung trafik
Produktion af brændstof til containerskibe, (til erstatning for
de fossilt baserede bunkerfuel), baseret på både våd og beskidt
biomasse placeres tæt på danske havne.
3
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Biooekonomi/baeredygtige_polymerer_FINAL-.pdf
4
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Anbefalinger_om_proteiner_fra_Det_Nationale_Biooekonomipanel.pdf

Fokus for de grønne bioraffinaderier er på proteinprodukter til foder til svin, kvæg og fisk. På sigt også
på produktion af tarm-sunde fiberbaserede foder
ingredienser, der kan nedsætte brug af 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 importen af olie
og gas fra ustabile forsyningsområder og for at
udnytte biomassens fulde potentiale til produkti18

on af biomaterialer (inkl. nye, lokale og bæredygtigt producerede tekstilfibre), nye typer biofuels til
tung trafik, biokemikalier og ikke mindst foder og
fødevareingredienser.
• Danmark importerer betydelige mængder sojaprotein 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 af planteproteiner plus proteiner fra dyrkning af svampe,
bakterier og insekter på spildstrømme.
• 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. I begge tilfælde udnyttes den danske vækstsæson mere effektivt ved også at bruge de gode vækstbetingelser i
august, september og oktober.
• Der kan skabes bedre rammevilkår for sådan dyrkning af miljøskånsomme, afgrøder (såsom prote-
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in- og fiberrige græsser) med flerårig vækst 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 og andre
værdiskabende produkter direkte fra lokal grøn
biomasse.
Bioraffinering af affald
Opgradering af organisk affald skaber allerede nu
stor værdi specielt i form af udnyttelse af affaldets
energiindhold til fjernvarme og biogas; men der kan
skabes meget mere værdi, hvis ikke kun energiindholdet med også biomassens strukturer udnyttes.
Danmark er parat til i industriel skala at oparbejde
den organiske del af affaldet, så de mere værdifulde stoffer udnyttes til for eksempel produktion af
bioplast og produktion af mikrobielt protein.
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. Affaldsbiomassen kan
bruges til at producere biogas til transportsektoren
eller til fermenteringssubstrat, hvorpå der kan dyrkes mikroorganismer, der producerer for eksempel
bioplastik eller fosforholdig jordforbedrings produkter fra vandrensningsslam.
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 integrerede opgraderings-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.
19
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Energieffektivisering
3F: Det er sund fornuft at få gang i energieffektiviseringen i bygge- og
anlægsbranchen. Op mod 40 procent af vores samlede energiforbrug
stammer fra vores bygninger.

Uddybning af anbefalingerne
Rådgivning og energimærkning
Først og fremmest vil det være en rigtig god idé, om
vores bygninger gennemgår et uvildigt energieftersyn og får et energimærke, som er pålideligt og derved viser ejeren/brugeren, hvad der bedst kan betale
sig at gøre i netop den bygning, eller bolig.
Skalering af energirenoveringsindsatsen
Hvis man så samtidig kunne slå en række bygninger sammen og pulje dem, således, at bygninger, der
ligner hinanden, er opført på samme tid i samme
materialer og derfor har samme potentiale for energiforbedringer kunne få en ”plug and play” løsning,
så vil meget være opnået. En af barriererne for energirenovering er nemlig, at det kan være vanskeligt for
bygningsejeren at overskue, hvad der kan gøres og
hvordan.
Hvis mange bygninger kan få det samme tilbud, så
vil der komme skala i aktiviteten. Dermed vil vi også
kunne få prisen på energiforbedringer ned og kvaliteten op. Det gælder ikke mindst i vores store parcelhuskvarterer, men det vil også gælde for meget institutionsbyggeri, kontorbyggeri med meget andet.

BAGGRUND
Grøn omstilling, bæredygtighed, klimamål: Begreberne og betegnelserne flyver rundt og i bygge- og anlægsbranchen vil vi rigtig gerne gøre en
indsats for, at vi bliver bæredygtige, medvirker til den grønne omstilling
og yde vores bidrag til, at vi når de brede klimamålsætninger, som er sat
for Danmark, EU og resten af verden. Her spiller både den eksisterende
bygningsmasse og de fremtidige bygninger, som vi skal bo, arbejde og
opholde os i, en rolle.
Danmarks Statistik skønner, at Danmarks befolkning frem til år 2050 vil
vokse med ca. 600.000 personer. Der er godt 10% flere end, hvad vi er i
dag. I runde tal svarer det til, at vi skal bygge Aarhus, Aalborg og Odense
på 30 år! Der skal altså bygges nyt!
Hvis vi også skal bygge bæredygtigt, så skal der være kvalitet og holdbarhed i det vi bygger. Jo længere tid en bygning står, jo mindre vil dens
”klimaaftryk” også være!

20

Til det formål kan der dannes konsortier mellem arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør, installationsvirksomhed og en finansiel virksomhed, der i stor
skala kan forestå rådgivning, udførelse og finansiering som en pakkeløsning.
Når vi skal i gang med at energirenovere vores bygninger i stor stil, kan man måske kigge på bygningsfornyelsen. Byfornyelsesloven gælder stadig, og
kommunerne kan fortsat give støtte til bygningsfornyelse, men den statslige støtte er bortfaldet fra
2019, Nogle kommuner har allerede målrettet denne
indsats imod energirenovering. Hvis staten genoptager en bevilling til bygningsfornyelse på Finansloven,
kan denne indsats ligeledes målrettes energirenovering. Dette kan ske allerede fra 2021. Hvis dette sker,
vil det være hensigtsmæssigt, at de pågældende arbejder fortsat, kan forsikres imod byggeskader
Derfor bør politikerne kigge på, om det nu også er
klogt at nedlægge byfornyelsesselskaberne i 2020.
Måske skulle man, som en del af et boligforlig og en
handlingsplan knyttet op på Klimaloven, kigge på
hvordan byfornyelsesselskaberne kan medvirke til
skaleringen af energirenoveringen i den eksisterende
bygningsmasse
Finansiering
For de kommunale bygninger, vil det være smart
om man friholdt energiforbedrende aktivitet fra det
kommunale anlægsloft. Der er rigtig mange kommuner, som har en god økonomi og som gerne vil energirenovere, men de støder imod anlægsloftet. Det er
naturligvis et problem, som kan løses!
En anden kilde til finansiering kan være ESCO modeller, hvor en virksomhed påtager sig at energirenovere og betalingen herfor falder i form af den besparelse, som bygningsejeren har på sit energiforbrug.
I familie hermed er der PACE finansiering (property assist clean energy financing), som stammer fra
USA. PACE lånene går udelukkende til at finansiere
alle former for energieffektiviseringer i bygninger.
PACE lån er knyttet til bygningen.
I den almene boligsektor er der Landsbyggefonden.
Landsbyggefondens formål er at renovere de ek-
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Det kan være, at tilskudsordninger skal målrettes
særlige tiltag, særlige indkomstgrupper, særlige
egne af landet, måske i de mere tyndt befolkede
områder, hvor huspriserne er meget lave og, hvor det
kan være meget dyrt at energirenovere i forhold til
ejendommens værdi.
Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse
Der er nogle, der gerne vil have os alle sammen til at
tro, at energieffektivisering og det at spare på energien i fremtiden er en forholdsvis absurd tanke.
Denne påstand bygger på, at i fremtiden bliver al
energien grøn, at den kommer i rigelige mængder
og derfor bliver den meget billig. Derfor skal vi ikke
energirenovere vores bygninger eller energieffektivisere overhovedet.
Det vil, lyder påstanden, i det lange løb være omsonst.

sisterende almene boliger. Det er et godt og ædelt
formål og da det blev vedtaget, kendte vi ikke ordet
”Energirenovering”.
Man bør ændre Landsbyggefondens formål til også
at være energirenovering. Det vil gøre det lettere for
de almene boligselskaber at finansiere energirenoveringer, og man vil opnå en mere direkte sammenhæng mellem renovering og energirenovering.
Til sidst kan man selvfølgelig også bruge rene tilskudsordninger. Det har været anvendt før, og man
kan ikke afvise, at det skal anvendes fremover. Man
skal bare sørge for, at det gøres målrettet og at tilskudsmidlerne geares mange gange med private
midler.

3F’s Grønne Tænketank anbefaler
1) Bedre rådgivning til bolig og bygningsejere og
et handlingsorienteret energimærke.
2) Skalering af energirenoveringsindsatsen – gør
det nemt for bygningsejeren med ”pakkeløsninger”
3) Finansiering (ESCO, PACE), fritagelse fra det
kommunale anlægsloft og tilskud.
4) Energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse
5) Opstil konkrete reduktionsmål for energiforbruget i bygninger

Man skal dog tage denne åbenbaring med et vist forbehold. En rapport fra E&A Energianalyse fra oktober
2019 viser nemlig, at der i Danmark er et samfundsøkonomisk potentiale på mellem 118 og 162 milliarder danske kroner i at energieffektivisere frem mod
2050.
Hvis vi foretager de rentable energieffektiviseringer
i produktionserhverv, handel og service, husholdninger, bygninger mv., så kan vi indfri denne trecifrede
milliardgevinst. Ellers bliver det en udgift og dermed
en gevaldig snubletråd på vejen mod den grønne
omstilling og Danmarks klimamål.
Ca. 40% af al energi bruges i vores bygninger. Derfor er den eksisterende bygningsmasses energisparepotentiale afgørende for, hvor billigt og hvor let vi
kommer i mål med den grønne omstilling. Samtidig
står byggeriet også for henved 40% af den samlede
danske affaldsmængde. Så set i en bæredygtigheds
og i et cirkeløkonomisk perspektiv, spiller byggeriet
altså en ikke helt uvæsentlig rolle.
Der skal opstilles konkrete reduktionsmål for energiforbruget i bygninger
Som det allersidste, men måske allervigtigste for,
at energirenoveringen af den eksisterende bygningsmasse kommer godt i gang er, at der opstilles konkrete mål. Der skal i forhold til Klimalovens
handlingsplaner, sættes konkrete reduktionsmål for
energiforbruget og dermed energirenoveringen i
den eksisterende bygningsmasse. Bindende mål for
energieffektiviseringen vil være den bedste driver
for, at det kommer til at ske i henholdsvis 2030, 2040
og 2050! Det er vigtigt, at vi sætter os mål. For ellers
er faren, at vi ikke kommer derhen.
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Fjernvarme
3F: Fjernvarmen kan med de rette rammer levere den
grønne omstilling hurtigt og effektivt

BAGGRUND
Den danske fjernvarme er et af de mest effektive og
moderne opvarmningssystemer i verden med stor
fokus på klimaneutralitet og bæredygtighed. Målsætningen for fjernvarmeselskaberne er at de inden
for 10 år skal have udfaset alt sort energi, så 60 % af
den CO2-neutrale fjernvarme i dag bliver til 100 %.
Det svarer til at mere end 680.000 husstande vil få
erstattet fossil varme med grøn varme i 2030. Det
er muligt, fordi vi har fælles varme. Ifølge klimarådet udleder de husstande, der har fjernvarme halvt
så meget CO2, som husstande med individuelle varmekilder. For det er samtidigt et af de områder med
størst potentiale for hurtigt at få udfaset fossile
brændsler. Med omlægning af kraftvarmeproduktionen i Danmark til CO2-neutral produktion og konvertering af de 500.000 individuelle olie- og gasfyr
til kollektive varmekilder vil det være muligt for fjernvarmesektoren at levere næsten halvdelen af folketingets klimalov med 70 %-reduktion i 2030.
Den danske eksport af fjernvarmeløsninger var i 2018
på 6,7 mia. kr., og den forventes at stige i takt med
at flere lande får behov for grønne fælles løsninger
i energisektoren. Det skyldes ikke mindst, at vi er
et udstillingsvindue for danske industri- og rådgivningsvirksomheder, der udvikler ny teknologi, kan
afprøve innovative grønne fjernvarmeløsninger på
storskala i Danmark. Det giver gode muligheder for
at eksportere løsningerne til de lande, der står foran
tilsvarende grønne omstillinger. Fjernvarmesektoren beskæftigede alene 10.800 personer i Danmark i
2017 og omsatte årligt for 23,7 mia. kroner.
Det gammeldags fossile samfund, hvor opvarmningen sker med kul, olie og gas erstattes løbende af en
grøn og moderne forsyning, hvor varmen i radiatoren
kommer fra grønne varmekilder som overskudsvarme, geotermi, kollektive varmepumper eller bæredygtige biobrændsler. Det kræver gode rammer og
investeringer, fortsat at skulle levere, men på sigt vil
vise sig at være en god investering.
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Uddybning af anbefalingerne
CO2-neutrale produktionsanlæg
CO2-neutrale produktionsanlæg kræver investeringer og sikkerhed for selskaberne i fjernvarmesektoren og planlægningsmuligheder for kommunerne.
En grøn omstilling af fjernvarmeproduktionen, til
i langt højere grad at være baseret på fx geotermi,
varmepumper eller overskudsvarme, forudsætter at
der foretages store investeringer. De selskaber, der
skal investere, kræver sikkerhed for finansieringen,
mens fjernvarmeselskaberne har behov for en vis
sikkerhed, for at kunne få afsat varmen. Der er derfor
behov for at sikre rammebetingelserne, som kan begrænse risikoen for investeringer i grøn fjernvarme.
Det kan f.eks. implementeres ved at nye forbrugere
kan pålægges udtrædelses- eller forblivelsespligter,
som er rimelige i forhold til de store investeringer der
foretages. Investeringer der både vil sikre rammerne
til grøn varme og sikre højere beskæftigelse i fjernvarmesektoren.
Overskudsvarmen fra industri og
affaldsforbrænding
Overskudsvarmen fra industri og affaldsforbrænding
skal sikres vilkår, så det nemt og billigt kan betale sig
at blive tilkoblet fjernvarmenettet og derved undgå
spildt energi, som i stedet kan anvendes til opvarmning af husholdningerne i Danmark. Ny lovgivning
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3Fs Grønne Tænketank anbefaler
• Investeringer i CO2-neutrale produktionsanlæg
samt omstilling til CO2-neutrale reserve- og
spidslastanlæg.
• Vilkår der medvirker til at anvende mere overskudsvarme fra affaldsforbrænding og industri.

har været et skridt i den rigtige retning, men nye bureaukratiske certificeringsregler, gør det besværligt
for virksomheder at investere i anlæg, der skal afgive overskudsvarmen. Der bør derfor sikres fleksible
rammer som industri og fjernvarmeselskaber kan
forhandle i og undgå unødvendigt store omkostninger for virksomheder ved levering af overskudsvarme. Det vil medføre, at mere af den ellers spildte
overskudsvarme ender som varme i hjemmene.
En moderne regulering
En moderne regulering der beror på mål som grøn
omstilling i stedet for ensidig økonomisk effektivisering. Med de forslag der ligger i skuffen til en regulering af fjernvarmesektoren, lægges der op til en
gammeldags regulering med indtægtsrammer og

• En moderne regulering med fokus på grøn omstilling fremfor ensidig økonomisk effektivisering.

benchmarking. I stedet bør sektoren reguleres med
henblik på at skabe grøn fjernvarme. Der bør derfor
laves en moderne regulering med fokus på grøn omstilling, forpligtende aftaler og demokratisk ejerskab
for selskaberne frem for fokus på statslig styring,
administrative byrder og kommercielle interesser. En
økonomisk regulering med ensidigt fokus på effektivisering vil bremse investeringerne i grøn omstilling,
modarbejde øget beskæftigelse inden for fjernvarmesektoren, og nedjustere den forventede grønne
eksport af fjernvarmeløsninger.
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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.

Uddybning af anbefalingerne
Benchmarkeringsmodel 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.
Effektiviseringer bør ske ved 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 benchmarkingmodel 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..
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.

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.
Den politiske aftale fra efteråret 2018 bør nu hurtigt implementeres 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.
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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. En
del af gevinsten skal kunne placeres i en innovationspulje i det enkelte selskab – det vil skabe motivation til at effektivisere og rum til innovation.
Det skal være motivationen til, at vandselskaberne
hele tiden søger nye løsninger til optimering, og understøtte efterspørgslen efter innovative løsninger
og teknologier hos leverandører.

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.
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3F’s Grønne Tænketank anbefaler:
• Effektiviseringer via driftsoptimeringer og investeringer i innovative løsninger.
• ”Total Cost of Ownership”, som omfatter levetid, energi og holdbarhed.
• Præcisering af rollefordelingen mellem de offentlige vandselskaber og industrien.

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
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.

• Offentlige vandselskabers performance inden for energi, klima,
miljø og sundhed – ikke mindst en målsætning om en klimaneutral
dansk vandsektor.
• Rammer, som sikrer, at vandselskaberne aktivt kan bidrage til innovation og markedsføring af nye løsninger og teknologier.
• Lov om kommunale klimatilpasningsplaner, som skaber et fælles
grundlag for indsatsen.

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 opgaver og rollefordelingen med hensyn til innovation og eksport mellem de
offentligt ejede vandselskaber og de private tekno-

▶
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logi- 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, klimaneutralitet, bedre rensning af spildevand
for miljøfarlige kemikalier, 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 mål for miljø, sundhed,
klima m.v.
Performancebenchmarkingsystem bør videreudvikles, så det understøtter ambitiøse selskaber, og så
det 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.
Vandselskaberne 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.
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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 for,
hvorledes innovation kan indgå i den regulerede
vandpris.
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 fireårs perioder, 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 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 i den ønskede
kvalitet.
Den danske vandvision opstillet et mål om at fordoble eksporten af vandteknologi frem til 2025, men målet ser ikke ud til at blive nået med den nuværende
indsats. Der er brug for mere stabile rammer for innovationsindsatsen og for mere ambitiøs regulering.
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 systemetisk 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.
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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
egentligt handlingsplan med angivelse af konkrete indsatser. Færre kommuner har en handlingsplan
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.
Der er derfor nu brug for den næste generation af
klimatilpasningsplaner, hvor klima og miljø tænkes
sammen, og hvor der sikres centrale vejledninger
og inspirationer, så oversvømmelser fra regn, havvandsstigninger og øget grundvandsstand tænkes
sammen, og der skabes sammenhæng på tværs af
kommunegrænser.
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Vindenergi
3F: Skal vi nå målet om, at udledninger skal reduceres med 70 procent,
skal der fart på omstillingen. Danmark bør udbygge potentialet for
landvind, havvind og sol, øge eksporten af modellen for dansk energi
samt blive det mest fleksible elektrificerede land i verden.

Uddybning af anbefalingerne
Udnyttelse af potentiale for landvind og solceller
I 2018 var andelen af vindkraft (landvind og havvind) i
elforsyningen ca. 40 pct., og andelen af solenergi var
ca. 3 pct. Hvis regeringen skal realisere sit mål om
70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030
ift. 1990, vil det kræve en massiv elektrificering af det

BAGGRUND
Danmark er i dag hjemsted for de mest innovative grønne 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
og solceller 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 grønne klynge. Det er
en indsats, der skal bygge på international efterspørgsel, og som samtidig fastholder et Danmark, der er på forkant med udviklingen.

dansk samfund, og derfor meget mere grøn strøm i
stikkontakten. Denne strøm kan ikke alene komme
fra mere havvind, alle teknologier skal i spil; og her
er udbygning med mere landvind og sol afgørende.
Energinet og elnetselskaberne havde i juni 2019
modtaget informationer om opførelse af potentielt
ca. 1 GW landvind og ca. 2,5 GW solceller, herunder
flere projekter, der forventes opført uden støtte. Men
manglende lokal opbakning og ineffektive lokale
plan- og klageprocesser kan gøre det svært at indfri
potentialet.
En fortsat udnyttelse af mulighederne for landvind
og sol i Danmark kræver derfor en indsats.
Udbygning med landbaseret vedvarende energi skal
understøttes ved:
• De lokale plan- og klageprocesser gøres mere effektive, hurtigere og transparente. Dette bør ske
ved bl.a. at
• fjerne stiftsøvrighedens vetoret af sol- og vindprojekter, således at det alene er en politisk beslutning at gøre indsigelse mod en lokalplan,
og så der sikres gennemsigtige og ensartede

Figur 9: Vindmøller i Danmark, 1990 til 2018
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3+2 er henholdsvis
de 3 havvindmølle
parker som er vedtaget af Folketinget
og de resterende 2
er dem Socialdemokratiet foreslog
i forbindelse med
valgkampen.
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investeringsvilkår for opstillere af vedvarende
energi.
• at der bør sættes et loft på 4 måneder for sagsbehandlingstiden af klager på sol- og vindprojekter, så opstiller og klager får vished hurtigt
om projektets videre forløb.
Rimelig kompensation til berørte naboer til den
grønne omstilling.
Loftet over antallet af landvindmøller fra Energiaftalen fjernes, da det er en direkte stopklods for
at vi kan udbygge med den mest omkostningseffektive vedvarende energiteknologi.
Lavbundsjorde udtages og kobles med solprojekter, så vi sikrer en langt bedre multifunktionel
arealanvendelse, meget mere grøn strøm, styrket
biodiversitet og en reduktion af landbrugets drivhusgasudledninger – og ikke mindst en maksimering af klimaeffekten af ét givent areal.
Nødvendig udbygning af og investering i infrastruktur på både transmissions- og distributionsniveau, så nettet er på forkant med efterspørgslen
og udbuddet af den grønne strøm og ikke bremser
elektrificeringen.

3F’s Grønne Tænketank anbefaler:
• Udnytte det betydelige potentiale for landvind
og solceller i Danmark ved at effektivisere planog klagesagsprocessen og fjerne regulering
som hindrer en effektiv og billig omstilling.
• Konkretisere en udbudsplan for de 5 (3+21) foreslåede havvindparker og prioritere havarealer
til yderligere havvind i Nordsøen og Østersøen.
• Binde el- og varmesektoren sammen i et nyt
sammenhængende energisystem med investeringer i nye store varmepumper.
• Sikre indsatsen for eksport af den danske energimodel.
• Blive det mest fleksible elektrificerede land i
verdenen.
• Sikre rettidig udbygning af transmissionsnettet
under Energiunionen.
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Forventninger til havvind i EU 2019-2040
Gennemsnitlige årlige kapacitets udbygning
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Fastlagt politisk scenarie

Scenarie for bæredygtigudvikling

I Den Europæiske Union er offshore vind indstillet til at spille en central rolle og
har potentialet til at blive den største kilde til elforsyning, der matcher land vind

Konkretiser udbudsplanen for de kommende 5
havvindparker
Danmark bør operationalisere fokusset på havvind.
Dels fordi de danske vind- ressourcer (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.
For udviklingen i Danmark er der brug for hurtigst
muligt at få lavet en plan for udbud af de tre havvindparker fra Energiaftalen og de to yderligere havvindparker Regeringen ønsker. Derudover bør tankerne
om energiøen konkretiseres hurtigst muligt.
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. 9.400
personer2.
AE har på baggrund af Danmarks Statistik beregnet at eksport af vindmøller for 1
mia. kr. (i 2016-priser) giver 625 job til den danske økonomi. Det er resultatet af en
IO-beregning på 117-brancher, når forbrugseffekter ikke medtages. Når der lægges ekstra eksport i nationalregnskabsbranchen Fremstilling af motorer, vindmøller
(280010) for 1 mia. kr., giver det 250 job i branchen. Derudover giver det 375 job i
resten af økonomien, da der skal leveres input til vindmøllebranchen fra f.eks. metalvareindustrien.

2
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De initiativer der er igangsat omkring
Nordsøsamarbejde skal sikre
• En national og regionalt prioriteret anvendelse af
havvindsegnet havareal, så havvind ikke tildeles
det residuale areal efter forsvar, fiskeri, råstofudvinding og søfart.
• En hurtigere udbygning med tværnationale transmissionsforbindelser, herunder behovet for transmissionsforbindelser internt i Tyskland.
• At eksisterende og etablerede transmissionsforbindelser er tilgængelige for elmarkedet, og at de
ikke blokeres af lokale særinteresser, herunder lokale TSO-særinteresser.
• At undersøge mulighederne i at udleje danske havarealer til udbygning af andre landes vindparker.
Eksport af den danske energimodel
Som en del af energiaftalen fra 2018 blev det besluttet at fremme eksportfremmesamarbejdet med omverdenen for at udbrede den danske energimodel og
grundlaget for dansk eksport. Dansk viden og danske
energiløsninger efterspørges i stigende grad globalt,
i takt med at stadig flere lande ønsker at omstille til
grøn energi. Det er helt rigtigt set af et stort set enigt
Folketing at løfte og udvide eksportfremmeindsatsen på kendte og nye markeder og indsatsen bør forlænges til 2030.
Det mest elektrificerede land i verdenen
Det har været en ambition længe at skifte vores
energiforbrug væk fra benzinbiler og naturgasfyr til
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elbiler og varmepumper. Elektrificering er en vigtig
del af løsning på den grønne omstilling og samtidig
en måde at skabe øget værdi for den strøm, som vores vindmøller og solceller producerer.

• Forskning og støttepulje til demonstration af
fremtidens teknologier som storskalaanlæg, fx
varmepumper (på geotermi, havvand, el lign.),
CCS og syntetiske gasser.

Målet om, at Danmarks drivhusgasudledninger skal
reduceres med 70 procent i 2030, kræver en omfattende omlægning af vores energiforbrug væk fra
fossile brændsler. Det betyder, at elektrificering ikke
længere blot er et oplagt mål, men en nødvendighed
for at nå målsætningen i 2030.

Rettidig udbygning af transmissionsnettet under
Energiunionen
I tillæg til initiativer under Nordsøsamarbejdet, bør der
være en opgraderet europæisk indsats via en revideret Trans-European Networks – Energy Regulation.

Elektrificeringen vil samtidig stille nye krav til vores
elsystem. Det kræver betydelige investeringer også
i vores infrastruktur, når energien til vores bil ikke
længere kommer til os på tankstationen, men fra en
stikkontakt.
Gevinsten ved elektrificering er, at vi samtidig kan reducere vores energiforbrug. Både varmepumpen og
elbilen er teknologier, som er markant mere effektive
end de teknologier, som de erstatter.
For at indfri klimamålsætning i 2030 er der behov
for at:
• Afgifter der gør de fossile brændsler endnu mindre
attraktive end de er i dag
• Fortsat fremme af grøn transport for både personbiler og den tunge transport
• Rammer for udbygning af infrastruktur, så stigende
elforbrug kan dækkes af strøm fra vores vindmøller.

Trods den nuværende ordning med en særlig prioriteret liste af europæiske transmissionsprojekter i
den såkaldte PCI-liste (projects of common interest)
er der stadig store forsinkelser i udbygningen af det
transmissionsnet, der binder den grønne omstilling
sammen.
Hvis Nordsøen og Østersøen skal være Europas
grønne kraftværk, er der et stort behov for
• at nedbringe tiden for godkendelsesprocessen for
projekter
• at sikre at andre end europæiske transmissionssystemoperatører (TSO) realistisk kan investere i
nødvendig infrastruktur.
• at skabe nye initiativer til at håndtere den voksende not-in-my-backyard-effekt og borgermodstand, der forsinker transmissionsprojekter.
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