
 

WWF Verdensnaturfonden  

 

Svanevej 12 

2400 København NV 

 Tlf. 35363635 

 

wwf@wwf.dk 

www.wwf.dk 

 

 

 

 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet  

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

 

Att.:  Jacob Møller 

 

30. juli 2012 

 

 

Kommissionens meddelelse om vedvarende energi 
WWF Verdensnaturfonden takker for muligheden for at kommentere på meddelelsen. De politiske mål 

for vedvarende energi i 2020 har i høj grad bidraget til at styrke VE-udbygningen i Europa. Da investe-

ringshorisonten er lang inden for energi, er det væsentligt, at der nu startes en europæisk proces op, der 

skal sikre flowet i de europæiske investeringer i vedvarende energi også efter 2020. Det vil give stabilitet 

og vished for investorer, virksomheder og forbrugere, samt skabe forudsætningerne for, at der kan finde 

en tilstrækkelig stor udbygning med vedvarende energi sted til, at Europa kan nå sine langsigtede kli-

mamål, øge forsyningssikkerheden og fortsætte med at generere innovation, vækst og jobs ud af de 

grønne investeringer.  

Vi vil gerne fremhæve følgende hovedpointer i forbindelse med Kommissionens meddelelse og den vi-

dere proces: 

Vedvarende energi som krumtap i fremtidens energisystem 

Kommissionen anfører i meddelelsen – ligesom i energiroadmappen – at vedvarende energi vil spille en 

hovedrolle i den fremtidige europæiske energiforsyning, uanset hvilket energiscenarie der vælges frem 

mod 2050. Dette er også WWF’s overbevisning.  

Det er WWF’s synspunkt, at der på europæisk plan bør gås efter 100% vedvarende energi  i energi- og 

transportsektorerne i senest 2050, og at dette bør afspejles i de politiske mål, prioriteringer og indsatser 

på både kort, mellemlang og lang sigt. Det er både teknisk og økonomisk muligt – og helt nødvendigt ud 

fra et klimamæssigt synspunkt. Men det vil kræve et klart politisk engagement og en stærk indsats i åre-

ne frem mod 2030.  

Derfor er det centralt, at der – som Kommissionen lægger op til – igangsættes en proces, der stiler mod 

at skabe de nødvendige forudsætninger for en ambitiøs udvikling i årene efter 2020. Vi deler opfattelsen 

af, at udviklingen fra 2020-2030 vil være drevet af en vifte af centrale initiativer, herunder ikke mindst et 

2030-mål for vedvarende energi, infrastrukturudbygning, fornuftige støttesystemer, effektive admini-

strative processer, samt teknologisk innovation. Samtidig er det vigtigt, at et stærkt fokus på vedvarende 

energi suppleres af et skarpt øje for, at bioenergi kun anvendes i det omfang, at den er bæredygtig. 
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Det skal desuden fremhæves, at en høj procentdel vedvarende energi bedst og billigst nås i kombination 

med ambitiøse energibesparelser. Vi vil derfor opfordre til, at mål for vedvarende energi samtænkes tæt 

med mål for energibesparelser.  

Der bør sættes ambitiøse 2030-mål for både VE, drivhusgasreduktioner og energibesparelser 

Det er vores opfattelse, at det er helt centralt, at der i 2030 sættes nye bindende mål for både vedva-

rende energi, drivhusgasreduktioner og energibesparelser.  Kommissionen har i forbindelse med med-

delelsen vurderet fordele og ulemper ved forskellige muligheder i den europæiske VE-politik frem mod 

2030. Analysen underbygger efter vores mening, at en videreførelse af den nuværende 2020-model med 

disse tre mål vil være det rigtige valg også i et 2030-perspektiv, hvis Europa for alvor skal blive i stand til 

skabe et grønt energisystem inden 2050. 

Det er imidlertid vigtigt, at der fra dansk side ikke blot arbejdes for at skabe opbakning til et 2030 VE-

mål, men også for, at dette – og de øvrige – mål bliver tilstrækkeligt ambitiøse til at kunne drive udvik-

lingen fremad i den rigtige retning. Det nuværende CO2-reduktionsmål for 2020 er et godt eksempel på, 

at et for lavt sat mål kan være svært at ændre efterfølgende og dermed blive en bremse for, at den 

grønne omlægning finder sted i det nødvendige omfang og mest omkostningseffektivt. 

Best practice vejledning om støtteordninger og styrkede samarbejdsmekanismer er gode forslag 

Vi deler Kommissionens opfattelse af, at udarbejdelse af en europæisk vejledning om best practices og 

erfaringer i forbindelse med de forskellige støttesystemer rundt omkring i Europa vil være hensigtsmæs-

sig. I diskussionen om fremtidige VE-støtteordninger i Europa er det væsentligt, at der foreligger en klar 

vurdering af de modeller, som findes i dag, og de fordele og udfordringer, de hver især repræsenterer.   

Vi deler også Kommissionens vurdering af, at der er behov for at styrke samarbejdet på tværs af lande-

grænserne om vedvarende energi, såvel inden for Europa som med tredjelande, så den vedvarende 

energi kan handles lettere imellem landene.  

Vi er i princippet enige i, at større grad af konsistens i de nationale tilgange vil være en fordel, men vil 

dog understrege, at det efter vores mening er risikabelt at harmonisere de europæiske støttesystemer 

på kort sigt – finder harmonisering sted, før markederne og teknologierne er parate til det, risikerer 

velfungerende VE-markeder i Europa at falde sammen i stedet for at levere den ønskede udvikling. 

Behov for stærkt fokus på bioenergiens bæredygtighed 

Det er WWF’s opfattelse, at det er vigtigt at supplere bestræbelserne på at styrke den vedvarende ener-

gi med et klart fokus på bioenergiens bæredygtighed. Bioenergien spiller en væsentlig rolle i mange af 

EU-landenes nuværende VE-planer frem mod 2020, og bæredygtig bioenergi kan hurtigt blive en knap 

ressource. Det er centralt, at der udvikles skarpe EU-bæredygtighedskriterier for biomasse, og at det 

bæredygtige bioenergipotentiale i Europa opgøres.  
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Vi vil derfor opfordre den danske regering til at presse på over for Kommissionen for, at agendaen for 

bæredygtig bioenergi styrkes på europæisk plan.  

Videre proces frem mod 2030 – med ambitioner og uden at miste fokus på 2020 

WWF ser en hårfin balance mellem på den ene side behovet for at skabe klarhed over ambitioner og mål 

efter 2020 – og på den anden side den aktuelle situation i Europa, hvor klima og vedvarende energi ikke 

står højst på dagsordenen i mange europæiske lande. 

Vi støtter derfor igangsættelsen af en europæisk proces, der stiler mod at starte debatten om de fremti-

dige europæiske rammer for vedvarende energi efter 2020, men mener samtidig, at man skal være på-

passelig med at forhaste processen. Ellers er der risiko for, at resultatet ender uambitiøst, hvilket ikke 

må ske. 

Vi vil opfordre regeringen til målbevidst at arbejde på at styrke samarbejdet med de medlemslande, der 

ligesom Danmark ser et behov for og en interesse i at styrke den vedvarende energi i Europa, med hen-

blik på at bane vej for, at der kan vedtages et ambitiøst, bindende europæisk VE-mål for 2030. Samtidig 

er det imidlertid uhyre vigtigt, at der ikke som resultat af en begyndende 2030-proces mistes fokus på 

2020 med risiko for, at nødvendige tiltag udskydes.  

Venlig hilsen 

Hanne Jersild 

 


