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Beretning nr. 2/2012 til Statsrevisorerne om Danmarks reduktion af CO2-

udledningen 
 
Med brev af 22. oktober 2012 har Statsrevisorerne fremsendt beretning nr. 
2/2012 om Danmarks reduktion af CO2-udledningen. Jeg vil nedenfor redegøre 
for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til, jf. § 
18, stk. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m. 
 
Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Statsrevisorerne finder, at Danmark for-
ventes at overholde det gennemsnitlige udledningsloft for CO2 i perioden 2008-
2012, og at reduktionen stort set er sket til lave samfundsøkonomiske omkost-
ninger. 
 
Jeg har samtidig noteret mig, at Statsrevisorerne finder, at den faktiske redukti-
on af CO2-udledningen fordelt på køb af klimakreditter, nationale reduktionstil-
tag og tiltag i de kvotebelagte sektorer stort set svarer til den planlagte forde-
ling. 
 
Jeg har også noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at en større del af den frem-
tidige reduktionsindsats bør ske ved langsigtede, indenlandske reduktioner med 
henblik på at nå den ambitiøse målsætning om at udfase fossile brændsler i 
2050. Den nyligt indgåede energiaftale med syv ud af Folketingets otte partier 
er et første men ambitiøst eksempel på den af Rigsrevisionen anbefalede om-
lægning. Aftalen sigter mod en samlet reduktion af drivhusgasemissionerne i 
2020 med godt 34 pct. i forhold til 1990. Desuden ventes vedvarende energi at 
udgøre godt 35 pct. af energiforbruget i 2020 – omkring 5 pct. mere end Dan-
marks forpligtelse i forhold til EU i 2020. Dertil kommer, at regeringen snart of-
fentliggør en ny Klimaplan, som sigter mod en reduktion af Danmarks samlede 
drivhusgasudledninger med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990. Det er regeringens 
hensigt, at de nødvendige reduktioner til opfyldelse af dette mål skal ske i Dan-
mark.   
 
Rigsrevisionen opfordrer i beretningen til, at staten indenfor mulighedernes 
rammer opgør effekten af nationale reduktionstiltag iværksat i perioden 2008-
12. Effekten af den nationale klimapolitik opgøres allerede på aggregeret niveau 
i de årlige opgørelser af drivhusgasudledningerne. Derudover gennemføres der 
løbende uafhængige evalueringer af udvalgte dele af klima- og energiindsatsen.  
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Der er dog kun gennemført delvise effektvurderinger af en række af de nationa-
le reduktionstiltag, der specifikt blev iværksat til opfyldelse af Kyoto målsætnin-
gen, og som er indgået i Rigsrevisionens undersøgelse af dansk klimapolitik. 
Klima-, Energi og Bygningsministeriet vil nu igangsætte en samlet vurdering af 
effekterne af disse reduktionstiltag og fremlægge resultaterne i løbet af 2013.  
  
Rigsrevisionen finder endvidere, at Klima-, Energi- og Bygningsministeriet bør 
opgøre den danske stats samlede omkostninger ved at opfylde Kyoto målsæt-
ningen. Hertil skal jeg bemærke, at den statslige indsats blev fastlagt i den nati-
onale kvoteallokeringsplan for perioden 2008-12 offentliggjort i 2007. Det blev 
med den nationale allokeringsplan besluttet, at der skulle gennemføres en ræk-
ke yderligere nationale reduktionstiltag for de ikke-kvotebelagte sektorer. Nogle 
af disse tiltag har medført statslige udgifter, som løbende er indgået i statsregn-
skabet. Der vil blive foretaget en samlet opgørelse af disse udgifter i den vurde-
ring af effekterne af nationale reduktionstiltag, som Klima-, Energi- og Byg-
ningsministeriet vil offentliggøre i løbet af 2013. Heri vil også indgå en status-
oversigt over samlede udgifter til kreditkøbsprogrammet og antallet af leverede 
klimakreditter. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Lidegaard 


