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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 

4. april 2022 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 41 (Alm. del) af 17. 

november 2021 stillet efter ønske fra Sikandar Siddique (FG)  

Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for, hvor mange statslige investeringer, der forventes at 

blive anvendt på grøn omstilling i perioden 2020-2030, fordelt på tiltag? 

Svar 

Der findes ikke en entydig måde at opgøre statslige investeringer på, der anvendes 

til grøn omstilling. Der er udarbejdet en oversigt over prioriterede midler i aftaler, 

der bidrager til at gennemføre den grønne omstilling, jf. tabel 1. Der er siden rege-

ringens tiltræden i 2020 til 2030 prioriteret 92,4 mia. kr. (inkl. administrationsud-

gifter og afledte afgiftstab) til aftalerne. 

Tabel 1 

Prioriterede midler til grønne aftaler 2020-2030 

 2020-2030 

Mia. kr. (2022-PL)  

FL20 5,5 

Klimaaftale for energi og industri mv. 22,9 

Aftale om grøn omstilling af vejtransporten 21,4 

FL21/Grøn Stimuli 4,0 

Aftale om grøn skattereform – fase 1 6,5 

Aftale om Nordsøens fremtid 0,9 

Dansk deltagelse i et "vigtigt projekt af fælleseuropæisk inte-
resse" (IPCEI) vedr. brint* 

0,9 

Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug 27,0 

FL22 2,5 

Power-to-X strategi 1,1 

Omprioriteringer mellem aftaler -0,3 

Total 92,4 

 

 

Anm.: Inkl. afledt afgiftstab og evt. administrationsomkostninger. Omkostninger til grøn skattereform og grøn vej-

transport er opgjort efter adfærd og tilbageløb. Der er korrigeret for pris- og lønudviklinger med det 

generelle PL-indeks.  

Kilde: Egne beregninger. 
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Foruden ovenstående prioriteringer, er der med diverse aftaler bl.a. Energiaftale af 

22. marts 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, 

Enhedslisten og det Konservative Folkeparti og Energiaftale af 29. juni 2018 mellem 

den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-

sten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vedtaget en række 

støtteordninger til vedvarende energi, der ligeledes løber i 2020-2030. Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriet fremskriver udgifterne til VE-støtten ifm. de fa-

ste vurderinger i Økonomisk Redegørelse og Konvergensprogrammet til EU. Jf. 

tabel 2 skønnes der samlet VE-støtteudgifter for i alt 56,6 mia. kr. i 2020-2030. 

Skønnene er behæftet med væsentlig usikkerhed og ændres løbende, da støtteud-

gifterne bl.a. afhænger af energipriserne. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 

Tabel 2 

Skønnet støtte til vedvarende energi i 2020-2030 

 2020-2030 

Mia. kr. (2022-PL)  

Tilskud vedr. biogas 31,4 

Tilskud vedr. havvind 13,5 

Tilskud vedr. landvind 3,4 

Tilskud vedr. vind diverse 2,0 

Tilskud vedr. solceller 0,8 

Tilskud vedr. biomasse 5,1 

Tilskud vedr. teknologineutrale udbud 0,4 

Tilskud vedr. decentral kraftvarme 0,1 

Total 56,6 

 

 

Anm.: De skønnede støtteudgifter er behæftet med væsentlig usikkerhed. Skønnet for biogasstøtte indeholder ikke 

biogasordningen fra Klimaaftale for energi og industri mv (KEI20), idet disse udgifter indgår i 

aftaleøkonomien for KEI20 i jf. tabel 1.  

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 

 


	Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 41 (Alm. del) af 17. november 2021 stillet efter ønske fra Sikandar Siddique (FG)
	Spørgsmål
	Svar


