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25. februar 2014
Vedrørende udkast til forslag til klimalov, jf. Energistyrelsens
høringsbrev af 7. februar 2014.
Danmarks Vindmølleforening finder det positivt, at der med lovforslaget
etableres en ramme for arbejdet med klimapolitik og klimapolitiske
redegørelser til Folketinget. Særligt hilser vi nedsættelsen af et
uafhængigt Klimaråd velkomment.
Med hensyn til Klimarådets arbejdsopgaver – jf. § 2, stk. 2 – bør en
evaluering af den hidtidige klimapolitik også indgå eksplicit, som en del
af rådets opgaver. I beskrivelsen i § 5, stk.1, pkt. 6 fremgår det, at
den klimapolitiske redegørelse også skal behandle ”Klimarådets
evalueringer”, og denne evalueringsopgave bør således fremgå
eksplicit af rådets opgaver under § 2.
Klimarådets opgaver med analyse og udformning af klimapolitik har i
sagens natur en meget langsigtet karakter, hvor udbygning af
vedvarende energi spiller en afgørende rolle, jævnfør lovforslagets
formålsparagraf, der sigter på ”at overgå til et lavemissionssamfund i
2050” og ”en energiforsyning baseret på vedvarende energi”. Som en
del af Klimarådets opgaver er det afgørende, at den vedvarende
energis langsigtede fordele i relation til miljø, sundhed og
forsyningssikkerhed værdisættes og indgår med stor vægt i de
klimapolitiske analyser og anbefalinger. Dette bør eksplicit fremgå af
rådets opgaver under § 2.
Det må forventes at de planlagte klimatiltag og virkemidler, der indgår
i den klimapolitiske redegørelse, jf. § 5, omfatter virkemidler i alle
sektorer i samfundet. Klimaredegørelsen bør sammen med
beskrivelsen af virkemidler indeholde en gennemskuelig forklaring af
de kriterier, der anvendes til en tværgående prioritering af de
samfundsøkonomisk mest attraktive virkemidler – og dette bør eksplicit
fremgå af § 5, stk.2, pkt.3. Ovennævnte langsigtede
samfundsøkonomiske fordele bør medregnes i prioriteringen.
I bemærkningerne til lovforslaget under henholdsvis almindelige
bemærkninger og bemærkninger til § 5, er det anført, at ”der lægges
op til at klima- energi- og bygningsministeren mindst hvert 5. år skal
udarbejde nationale klimamålsætninger med et tiårigt perspektiv” og
at der ”… pålægges klima- energi- og bygningsministeren fremover en
forpligtelse til mindst hvert 5. år at udarbejde nationale
klimamålsætninger med et tiårigt perspektiv”. Disse forpligtelser og
tidsfrekvenser bør også fremgå at selve lovteksten.
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