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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Bilag 2.2: Nationale og internationale rammer og indsatser vedr. grøn om-

stilling og cirkulær økonomi 

  

Formålet med dette notat er at give et overblik over en række af de initiativer, 

som regeringen har taget med henblik på at fremme den grønne omstilling.   

 

Baggrund 

Regeringen har sat den grønne omstilling højt på den politiske dagsorden og vil 

med den nye klimalov, som regeringen har indgået med alle partier i Folketin-

get bortset fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige, sikre, at Danmark når i mål 

med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammen-

lignet med niveauet i 1990, og at Danmark bliver helt klimaneutralt senest i 

2050. 

 

I forlængelse heraf er der taget en række initiativer: 

 

Nedsættelse af klimapartnerskaber 

Med etablering af 13 nye klimapartnerskaber ønsker regeringen at indgå et tæt 

samarbejde med erhvervslivet om, hvordan man kan bidrage til at løse klima-

udfordringerne. Indsatsen omfatter erhvervslivets egne initiativer, herunder for-

pligtelser til reduktioner i udledning af drivhusgasser, samt regeringens forplig-

telser i de initiativer, som vil indgå i regeringens klimahandlingsplan. 

 

Inden ultimo februar 2020, og som optakt til regeringens klimahandlingsplan, 

udarbejder hvert klimapartnerskab sit foreløbige, overordnede bud på, hvordan 

sektoren vil styrke sin grønne omstilling med henblik på at understøtte opfyl-

delsen af målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030, og præsenterer 

forslag til hvilke konkrete initiativer, som hver sektor under de nuværende ram-

mevilkår kan realisere for at nå visionen og reduktionsmålsætningerne, ligesom 

der kan peges på potentialer og barrierer for yderligere reduktioner af drivhus-

gasser i de enkelte sektorer og deraf følgende behov for regeringstiltag. 

 

Danmarks Grønne Fremtidsfond  

Som led i Finansloven for 2020 er det besluttet at oprette en ny grøn fond, der 

skal koordinere grønne investeringer for 25 milliarder kroner. Fonden skal in-

vestere i grønne løsninger og teknologier og fordeles på eksisterende statsejede 

fonde på følgende måde:  

 

• EKF Danmarks Eksportkreditfond - 14 milliarder kr. 

• DGIF - Danmarks Grønne Investeringsfond - 6 milliarder kr. 
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• Vækstfonden - 4 milliarder kr. 

• IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande - 1 milliard kr. 

 

Fonden rummer elementer, der kan sikre likviditet til grønne, danske virksom-

heder. Over halvdelen af rammen kommer derfor til at gå til EKF, som tilbyder 

garantier, kautioner og lån, der kan fremme danske virksomheders eksport. 

 

Endvidere har Folketinget indgået aftale om udmøntning af forskningsreserven 

for 2020, hvormed der prioriteres ca. 1,5 mia. kr. til grøn forskning, udvikling 

og innovation.   

 

EU-handlingsplaner for grøn omstilling 

EU sætter også en række rammer i forhold til grøn omstilling og cirkulær øko-

nomi, hvor direktiver mv. fra EU Kommissionen meget konkret påvirker er-

hvervslivet. Allerede i 2015 vedtog EU Kommissionen en handlingsplan for at 

sætte skub i EU's omstilling til en cirkulær økonomi, fremme den globale kon-

kurrenceevne, støtte bæredygtig økonomisk vækst og skabe nye job. 

 

Handlingsplanen indeholder 54 foranstaltninger og udpeger også fem priorite-

rede områder, hvor omstillingen i værdikæden skal fremskyndes (plastik, føde-

varespild, kritiske råstoffer, bygge- og nedrivningssektoren samt biomasse og 

biobaserede materialer).  

 

Senest har EU Kommissionen præsenteret Green Deal for EU, der vil blive 

fulgt op af en ny handlingsplan for cirkulær økonomi i marts 2020, som følger 

op på handlingsplanen fra 2015. 

 

EU Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi og strategi for plastik 

indebærer en række krav, som har betydning for erhvervslivet, fx EUs engangs-

plastdirektiv, som forbyder engangsplast, der for visse produkter allerede gæl-

der fra 2021. Der er endvidere høje genanvendelsesmål, fx 55 pct., når det gæl-

der plastik. Der er ligeledes krav til separat indsamling og genanvendelse af 

tekstiler samt krav til udvidet producentansvar på emballage, som skal rulles ud 

senest i 2025. 
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