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Zusammenfassung 
Die Bedeutung Klimawandel in den Unternehmen  

– eine Analyse der wirtschaftlichen Folgen der unilateralen Regulierungen der EU im Bereich Klima   

 

Als Teil der Bemühungen, den Klimawandel zu meistern, hat die Europäische Union in der interna-

tionalen Zusammenarbeit eine Vorreiterrolle übernommen. Diese wurde mit dem Fahrplan für den 

Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050 unterstrichen. Bei den 

internationalen Verhandlungen sind alle Versuche, eine globale Vereinbarung zu erzielen geschei-

tert. Die EU hat als fast einzige Region eine ehrgeizige Klimastrategie vorgelegt, was aber bedeu-

tet, dass europäische Unternehmen Regulierungen gegenüber stehen, die ihre globalen Konkur-

renten nicht erfüllen müssen. Diesbezüglich entsteht die Frage: Wie ist es möglich, wirtschaftliche 

Interessen mit dem Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu vereinen? Ich behaupte, dass 

der Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050 nur 

zu verwirklichen ist, wenn die europäische Industrie wirtschaftliche Anreize darin sieht, „klima-

freundlicher“ zu sein als die Konkurrenten. Um diese Hypothese abzuklären, besteht meine theo-

retische Grundlage aus Porters Hypothese, die besagt, dass Regulierungen nicht unbedingt der 

Wettbewerbsfähigkeit schaden. Auch Joseph S. Nyes theoretische Gedanken über Soft Power und 

Hard Power werden in diesem Kontext  angewendet.       

Seit dem Kyoto-Protokoll agiert die EU als Leiterin der internationalen Klimazusammenarbeit. Ge-

mäß dem Protokoll haben die Mitgliedsstaaten die höchste Reduktionsverpflichtung. Das bedeu-

tet, dass europäische CO2-Emissionen in 2012 mit 8 % reduziert werden müssen. Obwohl der neue 

Fahrplan nicht beschlossen wurde, ist europäische Klimapolitik im internationalen Vergleich viel 

ehrgeiziger und zielorientierter. Wenn die EU allein mit der Klimaverantwortung steht, ist zu be-

haupten, dass die europäische Wettbewerbsfähigkeit darunter leiden wird.  

Empirisch bezieht die vorliegende Arbeit qualitative Interviews mit ein. Die Fachverbände 

BUSINESSEUROPE und Dansk Industri vertreten große Industrieunternehmen. Die Verbände  sind 

der Meinung, dass EU-Regulierungen im Klimabereich grundsätzlich dem globalen Einsatz folgen 

müssen. Instrumente der Klimapolitik müssen marktwirtschaftlich sein  und das heutige Emissi-

onshandelssystem ist dafür adäquat, finden beide Verbände. Die Unternehmen B&W Vølund und 

Grundfos sind beide Lieferanten von Lösungen, die den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft 

unterstützen können. B&W Vølund ist im Geschäftsbereich Biomasse tätig und führt Projekte 

überall in Europa durch. Deshalb haben politische Rahmenbedingungen eine große Bedeutung. 

Der Unterschied zwischen politischem Reden und Handeln ist jedoch groß und es fehlen Subventi-

onsprogramme und Unterstützung, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Grundfos ist für Pumpen 

und Pumpenlösungen bekannt und hat ein starkes Klimaprofil. Das Unternehmen fordert mehr 

Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft. Außerdem müssten alle Verantwortung über-

nehmen, nicht nur die Politik. 
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Die Unvorhersehbarkeit des Klimawandels und die Unsicherheit der politischen Landschaft er-

schweren somit die Situation der europäischen Wirtschaft. Auf der einen Seite versuchen sich Un-

ternehmen den klimatischen Veränderungen anzupassen. Auf der anderen Seite müssen sich Un-

ternehmen stark an dem „politischen Klima“ orientieren, das sich auch ständig ändert und künftig 

Einschränkungen der Treibhausgasemissionen mit sich führen wird. Da der Klimawandel ein kom-

plexes Problem ist, müssen alle Teile der Weltgesellschaft teilnehmen.  

 

Die vorliegende  Arbeit zeigt, dass viele Unternehmen bereit sind Verantwortung zu übernehmen. 

Das Problem ist vielmehr, dass nicht alle teilnehmen wollen oder müssen. Der Klimawandel bein-

haltet viele Aspekte, die gemeistert werden müssen: Die weltweite Finanzkrise stellt den Klima-

wandel momentan in den Schatten, aber wichtig ist es, beide Krisen zu meistern. Somit könnte der 

Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft auch wirtschaftliche Möglichkeiten mit sich bringen.        
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KAPITEL 1 – Indledning  
 

Klimaforandringerne er et komplekst fænomen, der skiller vandene i både offentlige og politiske 

kredse. Dette blev ikke mindst tydeligt i forbindelse med COP15 i København. På nuværende tids-

punkt er Kyoto-protokollen den gældende politiske ramme, men den udløber efter 2012. Det har 

derfor været et mål at etablere en efterfølger hertil de sidste mange år, men dette er ikke lykkedes 

til dato. Finanskrisen har siden sit udbrud i 2008 overskygget klimaspørgsmålet, og debatten har 

gået på, at få gang i væksten igen. EU’s klimakommissær Connie Hedegaard ser dog en klar sam-

menhæng mellem de to kriser, da omstillingen til et mindre energiafhængigt samfund kan være en 

måde at igangsætte væksten på (Hedegaard:2011).  

 

Mens USA og andre store CO2-udledende lande er tilbageholdende i forhold til håndteringen af de 

klimatiske ændringer, har EU åbent påtaget sig en lederrolle. Dette er bl.a. kommet til udtryk gen-

nem ambitiøse klimapolitikker og reguleringer, og i foråret 2011 fremlagde Kommissionen en Kø-

replan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050. Forslaget har mødt ro-

sende ord fra Parlamentet og størsteparten af medlemslandene byder også forslaget velkommen. 

Polen har som det eneste medlemsland nedlagt veto mod forslaget, der derfor endnu ikke er ble-

vet vedtaget (Petersen:2012). Det er et ambitiøst og langsigtet forslag, som bygger videre på alle-

rede vedtagne politikker. Køreplanen stiller store krav til det europæiske erhvervsliv, som vil skulle 

påtage sig et stort klimaansvar. Og netop dette punkt kan vække bekymring hos særligt europæisk 

industri, der repræsenterer nogle af de mest energitunge sektorer, som må formodes at stå over 

for de største tilpasninger. Globale konkurrenter vil ikke være underlagt samme krav, hvorfor den 

europæiske konkurrenceevne vil påvirkes i nogen grad. EU udtrykker bekymring over de klimafor-

andringer verdenssamfundet står over for, og som derfor må håndteres inden det er for sent. 

Samtidig lægger klimakøreplanen op til, at klimaforandringerne er en af tidens største udfordrin-

ger, der dog også rummer muligheder (EUROPA-KOMMISSIONEN:2011b).   

 

Uforudsigelighed og usikkerhed er to faktorer, der præger den globale klimadagsorden. Klimafor-

andringerne er uforudsigelige i deres omfang og følger, mens det politiske landskab er usikkert, 

grundet mangel på en global juridisk bindende klimaaftale. Dette vanskeliggør således også situa-

tionen for den private sektor, der ikke ved hvilke reguleringer, den skal reagere på.  

På nuværende tidspunkt udstikker Kyoto-protokollen rammerne for klimasamarbejdet, og den ville 

være udløbet efter 2012, men blev på COP17 i Durban forlænget frem til 2015. Det lykkedes tillige 

at få Kina, USA og Indien med i en aftale, der på et tidspunkt vil forpligte dem til at reducere deres 

CO2-udledninger (UNEP:2011). Det er et positivt resultat, at de reelle udledere nu indgår i nogle 

fælles rammer, men parterne har kun indgået en aftale om at starte forhandlinger senest i 2015, 

hvor der sigtes på, at aftalen kan træde i kraft fra og med 2020.  

Mens EU, FN og ngo’er kan betragte klimaforandringerne som et miljøspørgsmål, må virksomhe-

der nødvendigvis betragte de klimatiske ændringer som et markedsspørgsmål. Erhvervslivet står 
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over for en kompleks problemstilling, hvor deres fremtidige virke bestemmes af klimaændringerne 

på den ene side og de politiske reguleringer på den anden side. Med Kommissionens forslag om en 

overordnet europæisk klimakøreplan, foreligger der altså nogle håndgribelige retningslinjer. Afgø-

rende for virkeliggørelsen må være, at der er en økonomisk mulighed for den enkelte virksomhed i 

omstillingen til en lavemissionsøkonomi i forhold til konkurrenterne. Denne problemstilling vil 

nærværende afhandling søge afklaring på.  

 

1.1 Baggrund, problemfelter og problemejer/synsvinkel  

Det er ingen hemmelighed, at den globale opvarmning primært skyldes vedvarende udledninger af 

fossile brændstoffer som følge af industrialiseringen. Den globale opvarmning er et komplekst 

problem, hvor stigende temperaturer blot er en side af problemet. Massiv udledning af fossile 

brændstoffer og afskovning bevirker, at verden oplever ekstreme vejrforhold med smeltning af 

gletsjere, forhøjede vandstande og forurenede have som følger (Friedman:2009:123ff). Stigende 

knaphed på naturlige ressourcer samt oversvømmelser bevirker, at virksomheder ikke kan handle 

som hidtil. På trods af at der endnu ikke foreligger en global juridisk bindende aftale, vil dette dog 

være et fremtidigt mål, hvorfor virksomheder må begynde indstille sig herpå, jo før, jo bedre. Virk-

somheder, brancher og sektorer vil blive påvirket på forskellig vis, og følgerne af tilpasningen til 

klimaændringerne vil ikke være ens for alle.  

De internationale klimaforhandlinger om en global klimaaftale er præget af store uoverensstem-

melser, hvor EU går forrest i kampen om at modvirke klimaforandringerne, mens andre lande, som 

USA og Kina, er mere tilbageholdende. Industrien har historisk set stået for den største udledning 

af CO2 og vil derfor skulle undergå den største omstilling. Den fremlagte klimakøreplan for omstil-

ling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 lægger op til, at den private sektor i hø-

jere grad skal bidrage til EU’s klimaambitioner.   

 

Inden for klimaområdet findes der en række problemfelter, som ville være interessante at belyse. I 

forlængelse af ovenstående vil nærværende afhandlings overordnede problemstilling omhandle 

EU’s lederrolle i det internationale klimasamarbejde og konsekvenserne heraf for europæisk indu-

stris konkurrenceevne. EU anerkender risikoen for, at enkelte industrisektorer vil være særlig kon-

kurrenceudsatte, og tager højde for dette ved hjælp af kompensationer. Kommer der ikke en glo-

bal klimaaftale inden for nær fremtid, anser Kommissionen det for nødvendigt at indføre forholds-

regler, der sikrer de berørte sektorer. Europæiske virksomheder har en dobbeltrolle i klimaforan-

dringspolitikken, idet de er en del af problemet, men samtidig anses for at være en del af løsnin-

gen.  

EU markerede sin ambitiøse klimaindsats med Kyoto-protokollen, mens COP15 og COP17 ligeledes 

tegner sig som afgørende vendepunkter. EU lægger med klimakøreplanen op til, at reguleringer på 

klima- og miljøområdet er forenelig med en stærk konkurrenceevne, men anerkender samtidig 

faren for konkurrenceforvridning over for globale konkurrenter. I klimakøreplanen opsættes der 



 

9 
 

mål og delmål for de forskellige brancher, og her forventes det, at industrien reducerer sine CO2-

emissioner med 34-40 pct. i 2030 og 83-87 pct. i 2050.  

 

1.2 Problemformulering 

På den baggrund er det interessant at klarlægge europæisk industris syn på EU’s unilaterale regu-

leringer og evnen til at tilpasse sig disse reguleringer. EU antyder, at omstillingen til en bæredygtig 

økonomi er forenelig med grøn vækst og konkurrencedygtighed. Spørgsmålet er, om virksomhe-

derne kan efterleve de krav som stilles dem i udsigt af EU, da deres konkurrenter ikke vil møde 

lignende restriktioner.   

Afhandlingens problemformulering vil således være følgende 

 Hvordan kan det lade sig gøre at forene forretningsmæssige interesser med omstilling til en 

bæredygtig økonomi?   

 

Ud fra ovenstående problemformulering vil afhandlingen søge afklaring på følgende hypotese:      

 

 EU’s ”Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050” kan kun 

virkeliggøres, såfremt de europæiske industrivirksomheder ser en økonomisk mulighed i at 

være ”grøn” i forhold til konkurrenterne.  

 

1.3 Afgrænsning 

Problemstillingen om klimaforandringerne er omfattende, hvorfor jeg vil foretage nogle fravalg i 

forhold til denne afhandling. For det første vil jeg afgrænse mig fra, at beskæftige mig med skylds-

spørgsmålet mellem i- og ulandene, da mit fokus ligger på europæisk industris konkurrenceevne 

over for andre industrialiserede lande og udviklede økonomier. Problematikken vil nævnes, men 

udelukkende for at illustrere, hvorfor en global klimaaftale har lange udsigter.  

    

Jeg vil ikke afdække hele perioden for udviklingen af det internationale klimasamarbejde, og af-

grænser mig derfor fra perioden før Kyoto-protokollen. Grunden hertil er, at EU’s indsats marke-

redes med Kyoto-protokollen, hvor der for første gang blev etableret en juridisk ramme. I forlæn-

gelse heraf vil jeg afholde mig fra at beskæftige mig med Kyoto-protokollens mekanismer Joint 

Implementation (JI) og Clean Development Mechanism (CDM), da vækstøkonomierne fremtidigt 

skal opfordres til selv at foretage reduktionsinitiativer. Derudover lægger denne mekanisme en 

dæmper på innovationstempoet i EU (Kommissionen:2010a:8). 

 

I min redegørelse for de internationale klimaforhandlinger vil jeg afholde mig fra at beskæftige mig 

med alle COP-møder, da dette vil blive for omfattende.    
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1.4 Definitioner 

I denne afhandling vil udgangspunktet være, at klimaforandringerne er menneskeskabte som følge 

af menneskelig økonomisk aktivitet, da der arbejdes ud fra et sådant synspunkt i både EU- og FN-

regi. Jeg finder det endvidere relevant at definere miljø- og klimapolitik. Siden 2010 har klimaet 

været et selvstændigt område i EU med udnævnelsen af Connie Hedegaard til klimakommissær 

med eget generaldirektorat (GD). Jeg definerer derfor klimapolitik, som den politik, der adresserer 

følgerne af klimaændringerne. De to områder kan altså skelnes sådan, at GD Klima udelukkende 

fokuserer på klimaforandringerne, og repræsenterer EU i de internationale klimaforhandlinger. GD 

Miljø sørger på sin side for at miljøaspekter som jord, skove og biodiversitet integreres i klimapoli-

tikken (European Union:2010:4). Her i afhandlingen tager jeg udgangspunkt i EU’s klimapolitik.      

 

Da konkurrenceevne er en væsentlig del af klimakøreplanen, finder jeg det nødvendigt her at defi-

nere den. Som økonomen Paul Krugman gør det, vil jeg anskue konkurrenceevne ud fra to opfat-

telser; virksomheder og sektorers konkurrenceevne samt nationers konkurrenceevne. For en virk-

somhed eller en sektor er bundlinjen en altafgørende faktor, og hvis en virksomhed ikke kan af-

lønne sine medarbejdere, betale sine leverandører etc., vil den ikke holde meget længe. En virk-

somheds konkurrenceevne er derfor afhængig af en stabil markedsposition og fortsat forbedring 

af sit virke for at holde en sund bundlinje. Nationer derimod kan ikke på samme måde gå konkurs 

som en virksomhed. En nations økonomiske situation kan være mere eller mindre tilfredsstillende, 

men der vil ikke være en veldefineret bundlinje. National konkurrenceevne som koncept er derfor 

flygtigt (Krugman:1994). Mit udgangspunkt i denne afhandling vil derfor være virksomheders kon-

kurrenceevne, hvilket vil sige evnen til at bevare arbejdspladser og en positiv bundlinje.          

 

I denne afhandling defineres og anvendes begrebet innovation i den bredeste forstand for at in-

kludere designet af et produkt eller en service, segmentet det betjener, hvordan det er produceret 

og hvordan det bringes på markedet (Porter & Linde:1995:97).  

 

Bæredygtig økonomi vil ligeledes anvendes løbende gennem afhandlingen, hvorfor en definition 

følger her. Ifølge Kommissionen handler bæredygtighed om at fastholde og forbedre vores livskva-

litet og samtidig sikre, at forureningen ikke underminerer den økonomiske vækst. Derfor handler 

det om, at omstille samfundet på en sådan måde, at det giver renere luft og mindre forurening. 

Der skal med andre ord sikres energieffektivitet, samtidig med at økonomisk vækst bevares. Må-

lingen af økonomisk vækst skal dog ikke kun bygge på BNP, men skal også inddrage et lands natur-

rigdomme, miljøets tilstand og den sociale samhørighed (Hedegaard:2012). 

   

1.5 Teori 

Den teoretiske ramme, hvorom denne afhandling er struktureret, vil indeholde elementer fra for-

skellige videnskabelige retninger, som præsenteres i det følgende.  
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Økonomisk teori angiver retningslinjerne for, hvornår en markedsøkonomi skaber gode løsninger 

og hvornår det er nødvendigt at regulere og på hvilken måde. Stern-rapporten betegnede klima-

forandringerne som værende den største markedsfejl verden nogensinde har set. Økonomisk teori 

vil anvendes til at klarlægge hvilke faktorer, der lægger op til reguleringer af et marked, og hvorfor 

EU egenhændigt iværksætter politiske initiativer og reguleringer (Amundsen m.fl.:2009:14).  

I min analyse af, hvorvidt EU’s unilaterale reguleringer på klimaområdet kan anspore virksomhe-

der til innovation, vil jeg anvende Porters Hypotese (PH), som blev udviklet i 1990erne af økono-

men Michael Porter og hans kollega Claes van der Linde. Selvom PH blev udviklet for mere end 20 

år siden, finder jeg den yderst relevant i dag, hvor både klimaforandringerne og reguleringer på 

området er vokset. Porter & van der Linde hævder, at regulering på miljø- og klimaområdet kan 

fremme virksomheders evne til at skabe innovationer, som delvist eller fuldt ud kan udligne de 

kortsigtede omkostninger, der er forbundet med at tilpasse sig dem. Tilpasningen til sådanne regu-

leringer kan føre til langsigtede, absolutte fordele over for globale konkurrenter, der ikke er under-

lagt samme reguleringer (Porter & Linde:1995b:98). De fremhæver fem grunde hertil: 

1) Reguleringer sender et signal til virksomheder om mulig ressourceineffektivitet og potenti-

elle teknologiske forbedringer 

2) Reguleringer, der fokuserer på indsamling af information kan medføre fordele ved at skær-

pe virksomheders åbenhed for indryk  

3) Reguleringer reducerer usikkerheden omkring værdien af investeringer til adressering af 

klimaforandringerne 

4) Reguleringer skaber pres, der øger innovation og fremgang 

5) Reguleringer udjævner overgangsfasen, sådan at en virksomhed ikke kan opnå en bedre 

position ved at undgå reguleringer 

(Porter & van der Linde:1995b:99-100). 

 

EU har prioriteret klimaforandringerne højt og har åbent erklæret et aktivt lederskab i det interna-

tionale klimasamarbejde. Min redegørelse af det internationale klimasamarbejde og EU’s lederrol-

le heri, vil indeholde diskussionselementer på baggrund af Joseph S. Nye Jr. og hans magtbegre-

ber. For to årtier siden introducerede Nye soft power - hard power-teorien, der grundlæggende 

handler om, hvordan magt udøves udadtil. Soft power er en indirekte magt, som udøves gennem 

attraktivitet og tiltrækningskraft. Dette kan opnås gennem samarbejde, ved at handle multilateralt 

og ved at have nogle eftertragtede værdier og idealer over for andre aktører. Ved at være et posi-

tivt eksempel, ved at have en beundringsværdig kultur, værdier eller styreform, kan en nation op-

nå et anvendeligt magtværktøj (Nye: 2002:8ff). EU har traditionelt set anvendt blødere værdier i 

sit engagement med omverdenen, hvilket står i skarp kontrast til hard power, som typisk karakte-

riseres som militær magt. Sidstnævnte har hovedsageligt været symboliseret ved USA. I takt med 

globaliseringen og den øgede interdependens mellem verdens lande er en anden type magtan-

vendelse dukket op. Smart power involverer strategisk brug af hård og blød magt, og er ifølge Nye 

nødvendig i nutidens globaliserede verden, hvis man vil opnå lederskab (Nye:2008).   

        



 

12 
 

1.6 Metode 

Hensigten med denne afhandling er at klarlægge, hvordan EU’s reguleringer på klimaområdet på-

virker europæisk industris konkurrenceevne. 

Mens naturvidenskaberne observerer fysiske fænomener med henblik på at forklare, hvad der 

sker i en bestemt proces, søger human- og samfundsvidenskaberne at klarlægge intentionerne bag 

en handling, altså forstå en given sammenhæng. Inden for hermeneutikken er fortolkning således 

hovedtanken, og denne vil udgøre afhandlingens overordnede metodik (Holm:2011:84). Al forstå-

else er imidlertid kontekstuel, hvilket vil sige, at vi forstår helheden ud fra dens dele, men samtidig 

delene ud fra den helhed de indgår i, altså den hermeneutiske cirkel. Hermeneutikkens objekt er 

enhver menneskelig livsytring (Holm:2011:86ff). På trods af at den først og fremmest har været 

tiltænkt forståelsen af tekster, finder den dog også anvendelse inden for en række andre viden-

skabsgrene. I denne afhandling vil den hermeneutiske tilgang tage udgangspunkt i forskellige em-

piriske data.  

I den sammenhæng vil jeg inddrage brancheorganisationerne Dansk Industri og BUSINESSEUROPE 

samt virksomhederne Babcock & Wilcox Vølund og Grundfos i min analyse af potentialet for en 

virkeliggørelse af EU’s ambitioner i henhold til Klimakøreplanen 2050. For at kunne kortlægge virk-

somhedernes holdning til at implementere EU’s klimamål i deres forretningsvirke vil analysen tage 

afsæt i den kvalitative metode. Jeg vil anvende semistrukturerede interviews af relevante personer 

fra de ovennævnte organisationer og virksomheder til at skabe en helhedsforståelse omkring re-

gulering på klimaområdet i et forretningsmæssigt perspektiv. Ud fra en analyse og fortolkning af 

de kvalitative interviews sigtes der på at skildre virksomheders syn på 

 klimaforandringerne generelt 

 EU’s klimaambitioner i henhold til Klimakøreplanen 2050 

 den europæiske konkurrenceevne og innovationsmuligheder  

 

1.7 Datagrundlag 

Afhandlingens empiriske data vil basere sig på kvalitative interviews af semistruktureret karakter. 

Ifølge Steinar Kvale adskiller det kvalitative interview sig fra en række andre videnskabelige meto-

der, idet der anvendes kvalitative procedurer til at forstå meningen med udsagnene (Kva-

le:2009:132). Det semistrukturerede livsverdensinterview defineres af Kvale som værende et in-

terview, der ”har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på 

at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale:2009:19). Mine interviews med de 

nævnte parter vil være af eksplorativ karakter, hvilket vil sige at det har en åben struktur, der tilla-

der fri konversation, hvorfor spørgsmålene kun i mindre grad vil være forberedt på forhånd. (Kva-

le:2009:126).  Afhandlingens analyse vil således tage udgangspunkt i egen empiri gennem samtaler 

med følgende parter: 

 

 Dansk Industri (DI) er med 10,000 medlemsvirksomheder repræsentant for en bred gruppe 

af industrivirksomheder. DI varetager medlemsvirksomhedernes interesser inden for for-
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skellige områder, hvor klima- og energi er blevet gradvist vægtigere. Med en bred med-

lemsskare har DI mange forskellige holdninger, der skal varetages, og det er medlemmer-

nes holdninger, der sætter rammerne for, hvilken position DI skal indtage1.  

 

 BUSINESSEUROPE er den samlede stemme for europæisk industri i EU, og søger at fremme 

europæisk industris interesser i Bruxelles. Gennem sine mere end 40 medlemsorganisatio-

ner repræsenterer BUSINESSEUROPE 20 millioner virksomheder fra 35 lande. Med hoved-

sæde i Bruxelles er organisationen i tæt kontakt med politikudviklingen i EU2.    

 

 B&W Vølund er en ledende leverandør af teknologier og udstyr til konvertering af hushold-

ningsaffald og biomasse til termoenergi. Behovet for effektiv energiudnyttelse er forret-

ningsgrundlaget for virksomheden, der er med til at levere nogle af de fremtidige løsnin-

ger3. 

 

 Grundfos er en af verdens førende pumpeleverandører, der bl.a. forsyner industrien med 

vand. Bæredygtighed hører til kerneværdierne og innovation er en vigtig del af forretnin-

gen, der sigter på løbende at kunne lancere nye pumper og anlæg, der bl.a. opfylder mar-

kedets behov for energieffektivitet4.      

 

Der vil også indgå en mængde af sekundær karakter, da det vil være nødvendigt at inddrage tidli-

gere udgiver materiale i min redegørelse og diskussion. Derudover vil jeg gøre brug af virksomhe-

ders udtalelser og standpunkter, som er offentligt tilgængelige i aviser, tidsskrifter og på deres 

hjemmesider. Følgende virksomheder vil foruden de interviewede, optræde i afhandlingen; Dan-

foss, Vestas og Dansk Erhverv. I min redegørelse af EU’s ageren i tilpasningen til klimaforandrin-

gerne vil jeg inddrage tidligere initiativer fra EU, mens publikationer fra FN, rapporter og artikler 

også vil blive inddraget i løbet af afhandlingen.  

 

1.8 Kildekritik 

Begrebet klima indgår i snart sagt enhver sammenhæng og berører flere videnskabelige områder. 

Emnet er meget omdiskuteret og præget af en vis usikkerhed grundet den meget uforudsigelige 

karakter, klimaforandringerne må siges at have. Jeg vil derfor anlægge en kritisk tilgang til de ma-

terialer, jeg behandler gennem afhandlingen.  

Da min empiri bl.a. består af interviews, er det vigtigt at være opmærksom på en række paramet-

re. For det første, er det vigtigt at tage højde for min egen forforståelse, som ikke må influere mine 

spørgsmål til interviewpersonen. Af geografiske årsager vil jeg være nødsaget til at foretage tele-

                                                           
1
 Om DI http://di.dk/DI/dismedlemmer/Pages/hvem%20er%20dis%20medlemmer.aspx 

2
 Mission & Priorities http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=582 

3
 About us http://www.volund.dk/About_us 

4
 Grundfos værdierne http://dk.grundfos.com/om-os/koncernv-rdier/grundfos-vaerdierne.html 

http://di.dk/DI/dismedlemmer/Pages/hvem%20er%20dis%20medlemmer.aspx
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageID=582
http://www.volund.dk/About_us
http://dk.grundfos.com/om-os/koncernv-rdier/grundfos-vaerdierne.html
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foninterview med nogle af interviewpersonerne, hvilket kan få indflydelse på udfaldet, da det ikke 

vil være muligt at aflæse reaktioner og mimik, ligesom der kan være andre forstyrrelser af lyd-

mæssig karakter. Der vil ligeledes være en grad af anonymitet i telefoninterview kontra personlig 

kontakt. Disse forhold vil jeg være mig bevidst om i analysen.   

Jeg vil ydermere være kritisk over for den anvendte litteratur, som inkluderer både bøger, publika-

tioner, erklæringer og artikler, i henhold til oprindelseskilden og forfatter.     

      

 

KAPITEL 2 – Klimaforandringerne som et økonomisk problem 

Som nævnt i det indledende kapitel udgør klimaforandringerne en kompleks problemstilling, der 

favner bredt. Økonomi vægter meget i vurderingen og styringen af klimaforandringerne og de 

medfølgende risici. Designet af nationale og internationale reaktioner på både reducering af ud-

ledninger og tilpasningen til klimaændringernes følger bliver derfor i høj grad indrettet efter øko-

nomiske hensyn. I følgende kapitel vil klimaforandringerne blive vurderet ud fra økonomisk teori, 

hvormed de forhold, der ligger til grund for iværksættelsen af reguleringerne på klima- og miljø-

området i EU vil blive fremhævet. Videnskabelige fakta spiller i den sammenhæng en vigtig rolle.  

 

I mere end 100 år har mennesket gennem industrialiseringen tilskyndet produktionsprocesser, der 

udleder drivhusgasser i stadig stigende mængder. Den britiske økonom Nicholas Stern mener, at 

sammenhængen mellem klimaforandringerne og verdenssamfundets økonomiske aktivitet og ud-

ledningen af drivhusgasser nu er tydeligere end nogensinde, og de kommende følger heraf vil væ-

re uforudsigelige (2007:27). Et eksempel herpå er, at koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæ-

ren udelukkende er steget gennem de sidste 100 år med det resultat at koncentrationen, som i 

1800erne var på omkring 285 dele per million (ppm) CO2e5
 nu er steget til over 435 ppm CO2e i 

dag. Fortsætter denne udvikling samtidig med at der ikke foretages yderligere i bestræbelserne på 

at reducere drivhusgasudledningerne, vil koncentrationen i atmosfæren sandsynligvis stige med 3 

ppm per år eller mere inden for de næste årtier (Bowen & Rydge:2011:69). Det vil altså sige, at 

hvis drivhusgasser udledes på samme niveau som nu, vil koncentrationerne være mere en tre gan-

ge så store i 2100 i forhold til præindustriel niveau, hvilket betyder temperaturstigninger på mel-

lem 3-10 °C (Stern:2007:3). Omkostningerne ved at fortsætte business-as-usual er svære at sætte 

præcise tal på, men Stern-rapporten gav nogle indikationer på, hvor høj en pris klimaforandringer-

ne kan beløbe sig til. Og beskeden er entydig. Hvis verden fortsætter som hidtil og ikke iværksæt-

ter modvirkende foranstaltninger, kan omkostningerne af klimaforandringerne beløbe sig til mel-

lem 5-20 pct. af det globale BNP. Hvis der mobiliseres foranstaltninger til håndteringen af klima-

forandringerne, vil udgifterne kunne holdes nede, og vil således kun beløbe sig til omkring 1 pct. af 

det globale BNP (Stern:2007:xv). Hvorfor forfatteren til rapporten, Nicholas Stern, betegner klima-

                                                           
5
 Hermed er drivhusgasser omregnet til CO2, hvorfor betegnelsen refererer til CO2-ækvivalent 
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forandringerne som den største markedsfejl verden nogensinde har set, vil blive anskueliggjort i 

det følgende.  

 

Problemstillingen omkring klimaforandringerne er kompleks, hvilket kan tillægges atmosfærens 

karakter af at være et globalt offentligt gode, som alle kan have glæde af på samme tid, og hvor 

den enkeltes udnyttelse af godet ikke ekskluderer andre i at bruge det. Derfor kommer kampen 

mod klimaforandringerne også alle til gode. Eksterne effekter finder sted når en økonomisk aktør 

via sine handlinger påvirker en anden økonomisk aktørs produktions- eller forbrugsmuligheder 

uden om markedssystemet (Amundsen m.fl.:2009:14). Udledningen af drivhusgasser repræsente-

rer således en negativ ekstern effekt, da aktører som gennem deres forbrugs- og produktionsbe-

slutninger pålægger andre mennesker omkostninger og forstyrrer deres aktiviteter, ikke nødven-

digvis betaler for de derved forbundne følger. Klimaforandringerne udfordrer dog gængs økono-

misk teori om eksterne effekter, idet de indeholder nogle særlige karaktertræk. 

Klimaforandringerne er en ekstern effekt, der er global i både årsager og konsekvenser. Mens for-

skellige lande producerer forskellige volumener, er den marginale skade af en ekstra enhed uaf-

hængig, uanset om den kommer fra Danmark eller Kina. Et andet karaktræk der udfordrer økono-

misk teori er virkningerne af klimaforandringerne, som er vedholdende og udvikler sig over tid. 

Nogle drivhusgasser kan blive i atmosfæren i mere end 100 år, når de først er blevet optaget. Kli-

masystemet kan være langsom til at respondere på stigninger i atmosfæriske drivhusgaskoncen-

trationer, og der er endnu flere forsinkelser i den miljømæssige, den økonomiske og den sociale 

reaktion på klimaforandringerne. Derfor vil effekterne af drivhusgasserne kunne mærkes meget 

langt frem i tiden. En yderligere udfordring er, at klimaforandringerne er præget af stor usikker-

hed, både med hensyn til størrelse og timing af virkningerne, men også hvad angår omkostninger-

ne ved at bekæmpe klimaforandringerne. Derfor må reaktionen herpå være i stand til at håndtere 

risici og usikkerhed (Stern:2007:28ff).    

På den baggrund hævder Stern altså, at klimaforandringerne er den største markedsfejl, verden 

nogensinde har været vidne til. Et marked fejler i den forstand, at det genererer priser, der ikke 

reflekterer de reelle omkostninger, der pålægges samfundet som følge af økonomisk aktivitet. 

Udledningen af drivhusgasser udgør som skitseret en enestående ekstern effekt, da den er global i 

omfang og virkninger, involverer betydelig usikkerhed ligesom følgerne er potentielt store og uop-

rettelige (Bowen & Rydge:2011:72ff).  

  

 

2.1 Det økonomiske paradoks 

Kampen for at reducere klimaforandringerne er et globalt offentligt gode, da et land ikke kan ude-

lukkes fra at drage nytte af klimabeskyttelse, uanset om det er med i en aftale eller ej. Dertil 

kommer at internationale aftaler per definition er frivillige aftaler mellem suveræne stater. Klima-

forandringernes følger varierer meget mellem lande, og dermed varierer villigheden til at betale 

for at reducere disse tilsvarende. Der tales derfor om freeriding, når et land lader de andre om at 

bære omkostningerne ved at reducere udledningen af drivhusgasser. En form for straf over for 
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sådanne freeriders kan være at udelukke dem fra handelssamarbejder, hvorved de går glip af ge-

vinsterne, der kan være ved handelssamarbejde. Det internationale klimasamarbejde kompliceres 

tillige af, at det er vanskeligt at nå til enighed om fordeling af ansvar for den eksisterende behold-

ning af drivhusgasser i atmosfæren (Mortensen m.fl.:2009:35). I udformningen af effektive regule-

ringssystemer skal økonomiske overvejelser med i vurderingen af forskellige virkemidlers egen-

skaber. Det handler om at minimere den byrde, der kan opstå som følge af reguleringer, hvilket 

betyder, at der skal skabes økonomiske incitamenter for opnåelse af de ønskede ændringer. I den 

forbindelse er det vigtigt at kunne adskille spørgsmålet om, hvor reduktionerne skal foregå, og 

spørgsmålet om fordelingen af de økonomiske byrder. Tidsperspektivet spiller dog en væsentlig 

rolle, idet det kan være svært for politikere at binde nationer og deres efterfølgere så langt frem i 

tiden, som kunne være ønskværdigt for at sikre en klimaaftale. Troværdighed er derfor et væsent-

ligt tema for skabelsen af en langsigtet politik, der giver virksomhederne de rette incitamenter for 

teknologiudvikling og omstillinger. Der opstår tillige en vis usikkerhed, da nuværende og kommen-

de regeringer kan have divergerende holdninger til klimapolitikken (Amundsen m.fl.:2009:23). 

 

2.2 Politiske styringsmidler  

Som skitseret i det ovenstående er der en række forhold, der nødvendiggør en reguleringsmæssig 

reaktion. Forholdene kan identificeres som enorme temperaturstigninger, der vil overstige mål-

sætningen om, at globale gennemsnitstemperaturer ikke må overstige 2 °C samt uoverskuelige 

økonomiske omkostninger i håndteringen af klimaforandringernes følger. Det vil derfor være nød-

vendigt at sætte en pris på udledninger af drivhusgasser. Hertil identificeres tre forskellige politi-

ske styringsmidler; beskatning, kvotehandel og regulering. De anvendes i mere eller mindre grad i 

dag og har hver især deres fordele og ulemper (Bowen & Rydge:2011:73). Det bærende element i 

EU’s klimapolitik er det såkaldte kvotehandelssystem, som sætter en pris på CO2. Herefter er det 

muligt for virksomheder at handle med kvoter på tværs af landegrænser og sektorer. I følgende 

kapitel vil det klarlægges, hvordan dette kommer til udtryk i praksis.       

 

KAPITEL 3 – Klimaet på den europæiske agenda  
 

Det er vanskeligt at betragte den europæiske klimapolitik isoleret, da den i høj grad udvikler sig i 

et samspil med det internationale klimasamarbejde i FN. Det overordnede mål for det internatio-

nale klimasamarbejde er, at holde globale temperaturstigninger på 2 °C eller derunder i forhold til 

førindustrielt niveau. På nuværende tidspunkt udgør Kyoto-protokollen den klimapolitiske ramme 

på internationalt plan, og heri fastsættes for første gang mål for de industrialiserede lande om at 

begrænse og reducere deres drivhusgasemissioner. Lande, der har ratificeret protokollen, har ind-

gået reduktionsforpligtelser, der er tilpasset økonomiske forhold og udviklingsniveau. Kyoto-

protokollens tilblivelse kan i høj grad tilskrives EU, som markerede sit lederskab i kampen mod 

klimaforandringerne i Kyoto.  
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Fra at have været et marginalt politisk område er klimaforandringerne blevet et allestedsnærvæ-

rende og uundgåeligt område, der involverer aktører i både den offentlige og den private sektor. 

Mens Kyoto-aftalen er den eneste globale juridiske ramme, har EU på sin hjemlige bane vedtaget 

en række politikker og initiativer på klimaområdet, der skal være med til at reducere drivhusgas-

emissioner og fremme omstillingen til en kulstoffattig økonomi. EU’s klima- og energipakke fra 

2008 medførte en række ændringer af den daværende klimapolitik. Med pakken vil der sigtes på 

en integreret tilgang til klima- og energipolitikken (Kommissionen:2010). Ændringerne som denne 

afhandling vil behandle nærmere er: 

 Revidering af kvotehandelssystemet 

 Indførelsen af 2020-målene 

 

I foråret 2011 fulgte Køreplanen for omstilling til en lavemissionsøkonomi, hvori der opstilles mile-

pæle for opnåelsen af klimamålene frem til 2050. 2020-målene vil stadig være en gældende mål-

sætning, og kvotehandelssystemet skal fortsat bidrage hertil. I dette kapitel gøres der rede for 

EU’s klimapolitiske udvikling fra Kyoto-protokollen og frem til den nyligt fremlagte klimakøreplan. 

De klimapolitiske tiltag i bestræbelserne på at nå EU’s reduktionsmål på 8 pct. vil danne baggrund 

for analysen af potentialet for en virkeliggørelse af klimakøreplanen. 

 

3.1 Europæiske styringsmidler i klimapolitikken 

Med sin ratificering af Kyoto-protokollen forpligtede et samlet EU sig til at nedbringe sine CO2-

emissioner med 8 pct. I forhandlingerne lykkedes det EU at få den særlige byrdefordelingsaftale 

igennem, hvilket fordeler reduktionsbyrden mellem medlemslandene. Denne særlige fordeling 

tager højde for nationale udviklingsniveau (Oberthür m.fl.:2010:33ff). Danmark har forpligtet sig til 

at reducere sine udledninger med 21 pct., mens lande som Grækenland og Portugal kan øge deres 

udslip med hhv. 25 pct. og 27 pct. (Nedergaard:2009:145). Kyoto-protokollen er kendetegnet ved 

at den skaber markedsbaserede mekanismer for implementeringen af de fastsatte mål. Således er 

handlen med CO2-kvoter en central del i EU’s bestræbelser på at opnå de indgåede CO2-

reduktionsforpligtelser. The European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) er det første kvo-

tehandelssystem i den størrelsesorden, hvilket er med til at understrege EU’s ambitiøse klimaind-

sats. Det kan hævdes, at kvotesystemet er en udledning af økonomen Arthur C. Pigous tanker om 

eksterne effekter. Pigou var af den opfattelse, at handlinger, der fører til negative eksterne effek-

ter ikke nødvendigvis bør forbydes, men de skal modvirkes ved hjælp af bøder, der reflekterer de 

reelle omkostninger. Ifølge Pigou vil indførelsen af udgifter udligne mislige forhold mellem to par-

ter - eksempelvis en forurenende virksomhed og dens naboer, som lider under forureningen. Vide-

reudvikling af Pigous tanker involverer brugen af markedsincitamenter til reguleringen af et givent 

marked. Således mener også den nobelprismodtagende økonom Paul Krugman, at den rette måde 

at angå klimaforandringerne på er via markedsbaserede løsninger i form af et kvotehandelssystem 

eller skat. Et markedsbaseret system vil skabe decentraliserede incitamenter til at gøre det rette 

for samfundet (Krugman:2010). Sådanne markedsbaserede styringsmidler er kendetegnet ved, at 
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de skaber incitamenter for udvikling af klimavenlig teknologi, og spredning af denne samt mulig-

heder for at håndtere fordelingsspørgsmålet (Mortensen m.fl.:2009:30).      

 

3.2 European Union Emission Trading Scheme (EU ETS)  

EU’s kvotehandelssystem trådte i kraft i 2005 med direktivet om en ordning for handel med kvoter 

for drivhusgasemissioner. Forud for ikrafttrædelsen af ETS fandt en række konsultationsmøder 

sted mellem forskellige interessentgrupper, der udover EU’s institutioner også talte parter fra in-

dustrien og ngo’er. De to sidstnævnte var positiv indstillet over for indførelsen af et marked for 

handel med emissionskvoter (Egenhofer:2009:253). 

    

Som nævnt tidligere fungerer EU ETS som instrument til regulering og reducering af CO2-udledning 

i EU. Opnåelsen af EU’s reduktionsmål skal ske herigennem. Det er et omfattende system, der in-

kluderer mere end 10,000 virksomheder, der samlet set står for omkring 40 pct. af EU’s samlede 

drivhusgasudledning. En CO2-kvote er en rettighed til at udlede et ton CO2. Kvotehandelssystemet 

fungerer ud fra princippet om cap & trade, der angiver et overordnet loft for hvor meget CO2, der 

må udledes i EU. Inden for dette fastsatte loft modtager virksomheder et antal udledningstilladel-

ser baseret på tidligere dokumenterede udledninger. Loftet for antallet af kvoter skal i al sin en-

kelthed svare til, hvad den ønskede, maksimale udledning skal være. Sker det, at virksomheder 

udleder mindre CO2 end tilladt, kan de videresælge deres overskud af udledningstilladelser til an-

dre aktører. Hvis nogle virksomheder udleder mere CO2 end tilladt, har de mulighed for at investe-

re i ny teknologi, eller de kan købe CO2-kvoter fra virksomheder med overskud af udledningstilla-

delser (Nedergaard:2009:146ff samt KEMIN:2010). Kvotehandelssystemet er unikt, idet handlen 

med udledningskvoter er grænseoverskridende og omfatter dermed både lande og virksomheder. 

Indbefattet i ETS er virksomheder inden for elektricitet og varme generering, cementproduktion, 

papirfremstilling, jern- og stålproduktion, glas og keramik (Egenhofer:2009:254). De ikke-

kvoteomfattede sektorer tæller energiproduktion på mindre end 20 MW, mindre industrivirksom-

heder, transport, landbrug og serviceerhverv, affaldsdeponering og spildevand samt husholdnin-

ger (Nedergaard:2009:147).  

 

For at få den fornødne opbakning fra medlemslandene og industrien var Kommissionen nødsaget 

til at komme med indrømmelser i forhold til de oprindelige tanker. For industriens vedkommende 

blev dette indførelsen af gratiskvoter, som i den første fase beløb sig til 95 pct. af kvoterne, mens 

det for anden fase var 90 pct. Tildelingen af kvoterne skulle bl.a. udligne de højere produktions-

omkostninger, virksomhederne ville møde. For at komme de medlemslande i møde, der var tilba-

geholdne ved at centralisere allokeringen af kvoter hos EU, indførtes de nationale allokeringspla-

ner. De nationale allokeringsplaner udgør således grundlaget for de første to faser, der løber fra 

hhv. 2005-07 og 2008-12. Tildelingen af kvoter beror på historiske CO2-udledninger. I første perio-

de var dette op til 95 pct. af kvoterne, mens det i anden fase var 90 pct. (Egenhofer:2009:254).    
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Den første fase af kvotehandelssystemet havde startvanskeligheder, da det viste sig at medlems-

landene havde uddelt for mange gratiskvoter. Det førte til et reelt kollaps af CO2-markedet, hvor 

prisen på CO2-udledningstilladelser faldt til 20-30 euro pr. ton i begyndelsen af 2006, mens det på 

et tidspunkt kun nåede lidt over 0 (Nedergaard:2009:149). Den første periode af ETS var på mange 

måder en prøvelsesfase, hvor både de involverede virksomheder og EU havde mange erfaringer at 

gøre. I anden fase af kvotehandelssystemet så Kommissionen sig derfor nødsaget til at påtale 

overfor medlemslandene, at udledningstilladelserne ikke måtte overstige virksomhedernes egent-

lige behov. Dette bevirkede således også, at prisen for et ton CO2 steg til 20-25 euro (Neder-

gaard:2009:149).    

Forudsætningen for at systemet fungerer efter hensigten er, at det fastlagte loft sørger for en 

knaphed i kvoteforsyningen, uden at det dog lægger urealistiske byrder på de involverede virk-

somheder. Kvotehandelssystemets første periode var derfor ingen succes, da der var tale om 

overallokeringer i hele EU, hvormed hele systemets hensigt blev undermineret. Anden fase kan 

betegnes som mere succesfuldt, da prisen steg, men der er stadig en mulighed for overallokering.   

Erfaringerne fra kvotehandelssystemets første perioder har påvist fællesskabsordningens poten-

tiale, men samtidig stod det klart, at en mere harmoniseret ordning vil kunne udnytte kvotehan-

delssystemets fordele optimalt. Som en følge af klima- og energipakken omlægges det eksisteren-

de kvotehandelssystem derfor fra og med 2013. Det fremtidige kvotesystem vil bære præg af stør-

re harmonisering til gavn for forbrugere og virksomheder, og sikrer lige konkurrencevilkår med-

lemslandene imellem. Dette sker ved indførelsen af et samlet EU-loft for udledningstilladelser, 

som dermed erstatter det hidtidige system bestående af 27 nationale allokeringsplaner. Virksom-

heder omfattet af ETS vil blive afkrævet, at reducere udledninger med 21 pct. i forhold til 2005 i 

2020. Principielt skal handlen med kvoter sikre, at udledningerne formindskes de steder, hvor om-

kostningerne er lavest. Kvoteloftet vil efter 2013 gradvist reduceres, så mængden af kvoter bliver 

mindre år for år indtil målet på 21 pct. er nået. I tredje fase vil 80 pct. af kvoterne til industrien 

uddeles gratis, men vil gradvist falde til 30 pct. i 2020. Det fremtidige kvotesystem vil derfor i høje-

re grad tildele kvoter via auktionering (Oberthür m.fl.:2010:48).  

 

Da den globale indsats på klimaområdet endnu ikke er på højde med EU’s ambitioner, tager om-

lægningen af det eksisterende kvotehandelssystem hensyn til den virkning, de ændrede forhold 

kan få for industriens konkurrenceevne. Et væsentligt aspekt i denne henseende er risikoen for 

CO2-lækage. Tildelingen af gratiskvoter opretholdes indtil 2020 som en foranstaltning mod udflyt-

ning af produktion. I udarbejdelsen af de nye regler omkring kvotehandelssystemet er de forskelli-

ge sektorer blevet involveret i forløbet med udviklingen af de enkelte kvotetildelingskriterier. 

Fremtidigt vil tildelingen af gratiskvoter basere sig på såkaldte benchmarks, som giver industrien 

indikatorer på, hvad der er muligt i de respektive sektorer med hensyn til CO2-fattig produktion, og 

giver dermed de mest kulstofeffektive anlæg en fordel. Hermed erstatter benchmarking den tidli-

gere ordning, som var baseret på historiske udledninger. De såkaldte benchmark er baseret på de 

10 pct. mindst CO2 udledende installationer inden for hver produktkategori (Direktiv 2009/29/EF, 

artikel 10a, stk. 1 og 2). Tildelingen af gratiskvoter vil fra 2013 altså være sektorspecifik, og kvote-
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handelssystemet vil grundlæggende blive underlagt harmoniserede regler. Ydermere vil Kommis-

sionen hvert kunne tilføje en ny sektor eller delsektor, som vurderes til at være eksponeret for 

CO2-lækage. Dette vil afgøres ud fra nøje analyser og overvejelser (Kommissionens afgørelse af 

2011, stk. 3).         

   

3.3 20-20-20 målene   

Med EU’s klima- og energipakke godkendte EU’s ledere en integreret tilgang til klima- og energipo-

litikken, som bl.a. sigter på at modvirke klimaforandringerne samtidig med at europæisk industris 

konkurrenceevne styrkes. For at kunne nå denne målsætning fremsatte EU den såkaldte 20-20-20-

strategi, der forelægger nogle klima- og energimål, der skal nås inden 2020. Målene er en del af en 

vækststrategi med fokus på vedvarende energi. Klima- og energipakken, der trådte i kraft i 2009 

sigter således mod bæredygtig vækst. Målsætningen er for det første, at medlemslandene i 2020 

har gennemført en samlet reduktion i EU’s drivhusgasudledninger med mindst 20 pct. under 1990-

niveauet. Dernæst skal de vedvarende kilders andel i energisammensætningen øges til 20 pct. En 

tredje målsætning er, at energieffektiviteten skal øges med 20 pct. frem til 2020 (Europa-

Kommissionen:2012).  

Med vækststrategien søger EU og medlemslandene at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og 

social samhørighed. Målene omsættes til nationale mål, så de enkelte medlemslande kan se, hvor 

meget de har nærmet sig målene. De fælles mål skal nås gennem et samspil af initiativer på natio-

nalt såvel som på EU-plan. Inden for klima- og energiområdet sigtes der på investeringer i renere 

teknologi, som er medvirkende til bekæmpelse af klimaforandringerne, og bidrager til skabelsen af 

nye forretningsmuligheder og jobs. 2020-strategien løber som navnet indikerer frem mod 2020, 

hvorefter målene bør være nået (Kommissionen:2010b). Allerede nu har EU formuleret et bud på 

en ambitiøs klimaindsats efter 2020 med klimakøreplanen, der blev lanceret i foråret 2011. 

 

3.4 Klimakøreplanen 2050 

Kommissionen fremlagde i foråret 2011 en Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lave-

missionsøkonomi i 2050. Heri præsenteres klimaforandringerne som en af EU’s største udfordrin-

ger, og det understreges i den forbindelse, at klimaændringernes grænseoverskridende karakter 

kræver en sammenhængende EU-indsats på egen bane, men i særlig grad også på globalt plan. 

Køreplanen fremlægger en strategi for, hvordan kan nå målet om at reducere sine drivhusemissio-

ner med 80-95 pct. i 2050. Det overordnede mål er stadig at opnå en stabilisering af drivhusgas-

koncentrationer i atmosfæren, hvorfor den globale gennemsnitstemperatur altså ikke må oversti-

ge 2 °C. Der fortsat sigtes på at nå 2020-målene, som ligeledes indgår i køreplanen (Europa-

Kommissionen:2011b:3). 

  

Klimakøreplanen identificerer de centrale faktorer, der skal være med til at definere EU’s klima-

indsats og dermed bidrage til omstillingen til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050. I 
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denne omstilling er der brug for innovative løsninger, der kan mobilisere investeringer i energi, 

transport, industri og informations- og kommunikationsteknologi. Indeholdt i køreplanen er en 

række milepæle til vurdering af, om EU er på ret kurs i omstillingen. Kommissionen skelner i sit 

forslag mellem de forskellige brancher, da de antageligvis vil have forskellige hastigheder for den 

teknologiske innovation og forskellige priser på fossilt brændstof. Europæiske industrivirksomhe-

der vurderes til at have en bærende rolle i denne omstilling, som dog vil være præget af den usik-

kerhed og uforudsigelighed som klimaforandringerne medfører. Til opnåelsen af målene vil kvote-

handelssystemet være en del af fundamentet, men innovative løsninger skal være med til at dan-

ne baggrund for mobiliseringen af investeringer inden for alle sektorer Samtidig klarlægges de 

strategiske udfordringer, investeringsbehov og muligheder forbundet hermed, da reduktionsmålet 

i høj grad skal nås på egen hånd (Kommissionen:2011b:3-4). 

Ifølge Kommissionens analyse vil industrien således være i stand til at nedsætte udledningen af 

klimagasser med 83-87 pct. i 2050. Dette vurderes til at kunne fuldføres ved hjælp af mere avance-

rede ressource- og energieffektive industriprocesser og -anlæg, øget genanvendelse og emissions-

reducerende teknologier for andet end CO2. Da løsningerne vil være sektorspecifikke skal særlige 

køreplaner udarbejde i samspil med de pågældende sektorer. Der vil være behov for investeringer 

i størrelsesordenen EUR 10 mia. årligt, hvilket bl.a. skal bruges på at opfange og lagre CO2 i stort 

omfang fra industriprocesser i særdeleshed. Kommissionen anerkender, at køreplanen er ambitiøs 

i forhold til den globale klimaindsats, der betegnes som værende fragmenteret. Forud for klimakø-

replanen er der blevet foretaget en helhedsanalyse af globale og EU-baserede modeller og scena-

rier for, hvordan EU på en hensigtsmæssig måde kan omstille sin økonomi til lav CO2-intensitet i 

tiden frem til 2050. Indsatsen vil i tiden frem gradvis øges i takt med, at omkostningseffektive tek-

nologier bliver mere tilgængelige. (Kommissionen:2011b:9ff).  

Idet der til stadighed ikke foreligger en global klimaaftale, kan det vække bekymring hos de euro-

pæiske industrivirksomheder, hvis de underlægges strengere krav end deres globale konkurrenter. 

Herved opstår den omtalte risiko for CO2-lækage, der finder sted når produktioner flyttes til lande 

uden for EU med en lempeligere klimapolitik. Konsekvenserne deraf vil være, at den ønskede kli-

maeffekt mistes ligesom EU vil tabe investeringer og arbejdspladser. Unionen er opmærksom på 

denne problematik, og har derfor dette med i overvejelserne om, hvordan de hermed forbundne 

omkostninger skal gribes an. På nuværende tidspunkt overvåges det løbende om den aktuelle be-

skyttelse er forsvarlig i forhold til globale aktørers indsats (Kommissionen:2010a:10ff). Således 

negligeres den ambitiøse klimaindsats betydning for europæisk industris globale konkurrenceevne 

ikke. Endvidere må det forventes, at der fra international side vil etableres en global klimaaftale. 

Forhandlingernes gang indtil nu tyder dog ikke på, at en sådan vil nå samme ambitiøse højder som 

EU’s klimaindsats ligesom perspektiverne for en sådan er usikre.      

 

I skrivende stund har Polen to gange nedlagt veto mod Klimakøreplanen, der derfor ikke kan virke-

liggøres i sin nuværende form. Der søges som regel konsensus blandt medlemslandene, men det 

kan tænkes, at Polen får en særaftale i stand, der giver fordele i forhold til omstillingen til en la-

vemissionsøkonomi (Petersen:2012). Det lader til at Polen står alene med sit synspunkt, da køre-
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planen har fået støtte fra Parlamentet, der mener at det vil være nødvendigt at foretage en omstil-

ling til en lavemissionsøkonomi for at kunne følge med udviklingen. I den sammenhæng påpeger 

Parlamentet, at Kina er førende i verden, hvad angår installeret vindkraftkapacitet. Samtidig op-

fordres der til, at EU fortsat tager en ledende rolle i de internationale klimaforhandlinger (Europa-

Parlamentet:2012).  

   

 

KAPITEL 4 – Klima i et forretningsperspektiv  
 

I de tidligere kapitler har fokus ligget på det politiske aspekt af klimaforandringerne, men det for-

retningsmæssige aspekt er mindst lige så vigtigt. Klimaforandringerne er som nævnt et resultat af 

industrialiseringens drivhusgasudledninger, som har ført til klimatiske ændringer i form af smel-

tende gletsjere og stigende vandstande. Ligesom den politiske og offentlige mening om klimafor-

andringerne har været delt, har heller ikke alle virksomheder været enige om, hvorvidt de klimati-

ske ændringer reelt udgør en trussel. Den private sektor er dog gradvist begyndt at få øjnene op 

for de konsekvenser, klimaforandringerne vil få for deres virke i form af stigende omkostninger på 

råmaterialer grundet ressourceknaphed og ændrede krav fra kunder, blandt flere. Men mange der 

ligger også mange muligheder i klimaproblemerne. Dette tydeliggjordes bl.a. ved COP15 i Køben-

havn, hvor direktører fra nogle af verdens største virksomheder kom for at diskutere bæredygtige 

løsninger og grøn vækst. Siden 2005 er klimaet blevet et emne på direktørniveau i virksomheder 

som Pepsi, Nestlé, Vestas og General Electric. Fælles for dem er, at de med deres tilstedeværelse 

vil lægge et pres på politikerne for at gøre forurening med CO2 dyrere, samtidig med at det gøres 

mere attraktivt at innovere og skabe nye, rene teknologier. Fra den private sektors side, er virk-

somhederne klar til at investere milliardbeløb i nye og grønne løsninger, hvis der skabes politisk 

enighed om en klimaaftale (Meilstrup:2010:115). Der er altså grobund for, at reguleringer på kli-

maområdet kan føres ud i livet. Dette kapitel vil behandle klimaforandringerne som et forretnings-

spørgsmål. 

 

4.1 Når klimaforandringerne dikterer forretningsgangen  

Klimaforandringerne er blevet et højt prioriteret tema på den forretningsmæssige agenda. Dette 

skyldes ikke mindst det stigende antal reguleringer på klima- og miljøområdet, som den private 

sektor skal efterkomme, men de fysiske konsekvenser af klimaændringerne vil ligeledes påvirke 

forretningsgangen. De klimatiske ændringer viser sig i form af tørke og stigende vandstande og 

udgør en forretningsmæssig udfordring for virksomhederne, da deres hidtidige virke begrænses. 

Hvis ikke der gøres noget ved klimaforandringerne, kan de forårsage betydelig direkte økonomisk 

skade i form af ødelæggelse af globale landbrugsmarkeder, ødelægge vigtig infrastruktur og trans-

port samt hindre strømmen af varer og services. Derudover vil energimarkedet blive mere ustabil 
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og uforudsigelig, bl.a. på grund af stormskader på elinstallationer (Karbassi m.fl.:2011:15). Det er 

svært at sætte præcise tal på klimaforandringernes omkostninger, men som nævnt tidligere esti-

merer Stern-rapporten fra 2006, at de overordnede omkostninger ved klimaforandringerne, så-

fremt de ikke bliver håndteret, kan komme til at koste op mod 5-20 % af BNP per år 

(Stern:2007:xv) Virksomheder vil derfor komme til at indtage en central rolle i håndteringen af 

klimaforandringerne, da de vil skulle tilpasse sig de klimatiske ændringer, men også udvikle nye 

processer og teknologier. Omkostningerne er altså blevet synligere og mere målbare end de no-

gensinde har været.   

 

I en undersøgelse foretaget af Mandag Morgen og energiselskabet DONG Energy i 2010 bekræftes 

denne tendens. Kommunikations- og omdømmedirektør hos Danfoss Ole Daugbjerg mener, at 

erhvervslivet bør forholde sig proaktivt til de skærpede klimakrav, da verdenssamfundet er i fuld 

gang med en udvikling mod en mere bæredygtig økonomi. Han siger videre, at det er en markeds-

drevet tendens, som derfor vil fortsætte (Wiegand:2010:15). Undersøgelsen viser endvidere, at 

erkendelsen af en ny markedsdrevet klimaøkonomi, hvor aktivt klimaansvar bliver en væsentlig 

konkurrenceparameter, er ved at nå den brede del af erhvervslivet. På verdensplan mærkes en 

række nye tendenser også. Hvor klimaforandringerne førhen blev forbundet med risici, begynder 

flere og flere virksomheder at få øje på de muligheder, der i stigende grad byder sig. Et større antal 

virksomheder begynder at tilpasse deres virksomhedsstruktur til de ændrede klimatiske forhold. I 

den forbindelse ses der også en markant fremkomst af klimarelaterede services, der tilbydes af 

konsulenthuse, hvilket skal ses i lyset af det voksende behov for, at virksomhederne dokumenterer 

deres CO2-fodaftryk. Et stigende antal virksomheder retter også opmærksomhed mod udviklingen 

af CO2-venlige produkter til forbrugerne, der også i højere grad bliver klimabevidste og derfor ef-

terspørger produkter, der bidrager til denne indsats. Som nævnt i kapitlets indledning, blander 

flere virksomheder sig også aktivt i den klimapolitiske diskussion. Flere og flere virksomheder del-

tager således på FN’s klimatopmøder, hvor de plæderer for politisk ansvar (Wiegand:2010:16). På 

trods af den tiltagende klimabevidsthed, er der endnu langt til at omsætte denne til konkret hand-

ling, hvilket til dels kan tillægges manglen på en fremtidig klimaaftale.      

 

4.2 Da den private sektor indtog COP 

På særligt de sidste års COP-møder har der sideløbende med den politiske proces under klima-

topmøderne fundet et industrispor sted. Forskellige sammenslutninger af virksomheder organise-

rer sig i grupper, hvor de forsøger at påvirke den politiske proces. Den ledende organisation er 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), som blev grundlagt i forbindelse 

med topmødet i Rio de Janeiro i 1992. Organisationen er global funderet med 200 medlemmer fra 

35 lande og 20 store industrisektorer. Sammenslutningen er ledet af administrerende direktører 

fra hovedsageligt europæiske virksomheder, og medlemskab kan kun opnås gennem invitation fra 

den ledende komite. I sammenslutninger som denne kan virksomheder fremme deres klimaprofil i 

globale sammenhænge, mens de kan være med til at lægge et pres på de politiske forhandlinger. 
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Sammen står virksomhederne stærkere, når de tager del i politikudviklingen for at være med til at 

sikre de rette rammebetingelser, der gør at de stadig er i stand til at operere, innovere og vokse. 

WBCSD danner en platform, hvor ligesindede forretningsledere kan drøfte forretningsmuligheder 

og løsninger (Grant:2011:201).     

WBCSD har i lighed med EU’s klimakøreplan udarbejdet rapporten Vision 2050, der skal ses som en 

platform for dialog om fremtidens muligheder. Bag rapporten står 29 globale virksomheder re-

præsenterende 14 forskellige industrier (se bilag 6 for liste af virksomheder). Rapporten adresse-

rer det fremtidige problem, at verden i 2050 vil rumme omkring 30 pct. flere mennesker end i dag. 

Rapporten skal tjene som en vejledning til ledere fra virksomheder, regeringer og det civile sam-

fund, så verdenssamfundet undgår at begå fortidens fejl. Beslutninger skal ikke træffes i isolation, 

så de får vidtrækkende konsekvenser for mennesker, miljøet og jorden. Omstillingen til et ver-

denssamfund med en stor befolkningsforøgelse vil indebære en række muligheder for mange for-

skellige forretningssegmenter i takt med, at globale udfordringer som vækst, urbanisering, res-

source knaphed og klimaforandringer bliver en primær strategisk drivkraft for virksomheder. Der-

for vil klimaforandringerne ikke skulle anskues som et miljømæssigt spørgsmål, men derimod ses 

som et spørgsmål om økonomi. Forretningsledere verden over vil kunne drage fordel af omstillin-

gen ved i højere grad at fokusere på investeringsmuligheder frem for at betragte omkostningerne 

isoleret set. Der vil ske et stort skifte i forhold til reguleringer, markeder, forbrugerpræferencer, 

priser på input og målingen af profit og tab, hvilket alt sammen er noget, der vil påvirke virksom-

heder. Virksomheder skal i højere grad tage del i omstillingen og lede den i stedet for blot at følge 

den fra sidelinjen. I den sammenhæng er det oplagt, at virksomheder gør det som de gør bedst; at 

skabe omkostningseffektive, kreative løsninger, som forbrugerne efterspørger. Fremtidigt skal 

samarbejdet mellem virksomheder, lovgivere og forbrugere styrkes, hvorved de gennem innovati-

on vil gør det muligt at opnå en bæredygtig verden (WBCSD:2010:executive summary).  

Virksomhederne bag rapporten er alle af den opfattelse, at verden allerede besidder den viden, 

teknologi, de evner og finansielle ressourcer, der er brug for, for at kunne opnå Vision 2050, men 

fundamentet for de nødvendigheder, der er brug for skal accelereres i det næste årti. Rapporten 

sætter endvidere fokus på nogle af de vanskelige spørgsmål, der er forbundet med omstillingen og 

tilpasningen til det forandrede verdenssamfund. Hvem vil (eller skal) være first mover – befolknin-

ger, regeringer eller virksomheder? Rapporten foreslår at alle rykker på samme tid. Andre vigtige 

spørgsmål, der knytter sig hertil er, hvem skal finansiere omstillingen? (WBCSD:2010:11).    

Konklusionen på rapporten er, at ingen dele af samfundet vil kunne lede denne omstilling alene. 

Virksomhederne vil komme til at spille en afgørende rolle i omstillingen, men det vil ligeledes kræ-

ve en stor indsats fra regeringer, fra det civile samfund og fra offentligheden i det hele taget. Som 

det understreges, vil forsinket handling gøre de i forvejen ambitiøse mål vanskeligere at nå 

(WBCS:2010:64). Der lægges således op til videre i dialog, og rapporten kan i vid udstrækning ses 

som et klart tegn på, at virksomhederne efterlyser politisk respons og handling.  
 

Der er altså fra den private sektors side et klart ønske om at imødegå politiske reguleringer, men 

de er tilbageholdne grundet de ustabile politiske udsigter, hvor der synes at være et langt stykke til 
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enighed. Hvis ikke den offentlige sektor er i stand til at udvikle de passende rammer, kan den pri-

vate sektor vise sig at tage føringen i klimasamarbejdet. Den øgede tilstedeværelse vidner om, at 

virksomhederne efterlyser politisk handling, som kan sikre deres investeringer i grøn teknologi. 

Dette underbygges af den danske vindpioner Vestas, hvor Group Senior Vice President Peter C. 

Brun forklarer, at deres tilstedeværelse er med til at øge opmærksomheden mod behovet for klare 

politiske rammeforhold, hvor virksomhederne spiller en af hovedrollerne, da de kan levere mid-

lerne til at skabe vedvarende og positive klimaforandringer. COP17 er én blandt flere platforme, 

hvor Vestas viser deres engagement på klimaområdet i bestræbelserne på at skabe en mere bæ-

redygtig verden (Dansk Industri:2011a).   

 

Virksomhedernes tilstedeværelse kan være med til at påvirke de politiske forhandlinger, og er med 

til at sende et signal om, at virksomhederne er en del af løsningen. Klimaforandringernes karakter 

bevirker også, at det kan være svært at forudsige, hvordan de klimatiske forandringer kommer til 

udtryk. Kompleksiteten til trods, indeholder klimaforandringerne også muligheder for en positiv 

økonomisk transformation, og det er denne, som virksomhederne er rede til at udnytte. En under-

søgelse fra Climate Policy Initiative påpeger, at den private sektor i dag bidrager med cirka 55 mia. 

USD af den samlede globale klimafinansiering på 97 mia. USD. Det er tre gange mere end bidraget 

fra den offentlige sektor. Rapporten viser også, at den private sektor kan generere 150 – 340 mia. 

USD i 2020, hvis erhvervslivet får de rette politiske og lovgivningsmæssige rammer. Erhvervslivet 

er derfor i høj grad en del af løsningen, og mange virksomheder har allerede løsningerne, der kan 

bidrage væsentligt til omstillingen til en grønnere økonomi. Derfor er der behov for at fortælle 

omverdenen om disse kompetencer (Dansk Industri:2011b samt Bruchner m.fl.:2011:iii).  

 

Virksomhederne er på mange måder med til at øge presset på de politiske beslutningstagere. Hvor 

den politiske proces omkring klimasamarbejdet har stået i stampe gennem de seneste år, så er 

erhvervslivets engagement kun taget til. De danske branche- og erhvervsorganisationer Dansk 

Industri (DI) og Dansk Erhverv bekræfter ligeledes tendensen, men siger samtidig at udfordringen 

ligger i at operationalisere den gode vilje til konkrete handlinger. Underdirektør i DI Lars Ladefo-

ged siger, at det gør det svært, når der ikke findes nogen standardløsning for hvordan man tager 

klimaansvar. Derfor skal virksomhederne støttes ved at tilbydes instrumenter, der kan bistå dem i 

dette. DI har i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udviklet det såkaldte Klimakompas, 

der hjælper virksomheder med at klarlægge deres carbon footprint. Herefter identificeres et ind-

satsområde, sættes der nogle mål og en handlingsplan for at opnå disse udarbejdes. Globalise-

ringschef hos Dansk Erhverv, Ole Schmidt, taler om lignende tendens, og fremhæver, at nogle virk-

somheder sågar anlægger en mere proaktiv strategi end kravene efterlyser. At tage et klimaansvar 

handler ifølge Ole Schmidt om, at gøre sig bevidst om, hvor i ens almindelige virksomhedsdrift, der 

ligger klimarelevante problemstillinger, og derefter vurdere, hvilke af disse man reelt kan gøre 

noget ved (Wiegand:2010:16ff).       

Ligesom på det politiske område synes klimaforandringerne at være et område, der kan samle den 

brede del af den private sektor. Virksomheder har som beskrevet organiseret sig på effektiv vis på 
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globalt plan, hvor virksomhedsledere indgår i dialog med regeringsledere. Kvotehandelssystemet 

er den mest effektive regionale system på nuværende tidspunkt, og virksomheder føler sig derfor 

tvunget til at følge det. Europæiske virksomheder følger EU’s ledende rolle, og således tæller de 

europæiske virksomheder også som dem, der går forrest i bestræbelserne på at finde effektive 

løsninger på klimaforandringerne (Grant:2011:209).   

 

Der lægges således et enormt pres på det internationale klimasamarbejde fra virksomheders side 

om, at blive enig om nogle politiske rammer, hvori den private sektor kan udvikle de løsninger, der 

mere eller mindre allerede er i støbeskeen. Muligheder og risici er to væsentlige faktorer i klima-

samarbejdet, der i tiltagende grad involverer virksomhederne. Europa er en region, hvor klimapoli-

tikken har høj prioritet, både i EU, men også de europæiske virksomheder må engagerer sig i kli-

maforandringspolitikken grundet Unionens ambitiøse tilgang. Udviklingen af en international kli-

maaftale skal ske i FN-regi, hvor 193 lande skal komme til enighed om en aftale, der tilgodeser 

både i- og ulandene. Som nævnt tidligere markerede Kyoto-protokollen EU’s lederskab, og siden 

da er flere ambitiøse politikker og initiativer blevet udviklet, hvorfor efterfølgende kapitel vil se 

nærmere på dette engagement og på virkningerne heraf.  

 

KAPITEL 5 – Internationale forhandlinger 
 

Politisk vilje er en fornybare ressource 

- Al Gore i en tale på COP13 på Bali (Meilstrup:2010:86) 

 

Hvor udenrigspolitiske områder tidligere har været kilde til uoverensstemmelser i EU, synes klima-

et at kunne samle medlemslandene. Hertil kan der ligge flere grunde. Flere rapporter6 har fastslå-

et, at klimaforandringerne ikke kun er et miljøproblem, men i høj grad udgør en alvorlig økono-

misk udfordring. Tidligere var international politisk magt repræsenteret ved USA og militære 

magtmidler, men i dag er EU’s mere samarbejdsprægede lederskab mere fremherskende (McCor-

mick:2007:14). I følgende kapitel diskuteres EU’s klimapolitiske lederrolle med udgangspunkt i 

Joseph S. Nyes begreber om soft power og smart power. Målet hermed er, at vurdere konsekven-

serne af EU’s lederskab for den europæiske industris konkurrenceevne i forhold til klimakørepla-

nen og de nuværende instrumenter i klimapolitikken.  

 

5.1 Begrebsafklaring – en politisk leder 

EU har udnævnt sig selv til leder i det internationale politiske klimasamarbejde, og betegnelsen 

politisk leder dækker over en stat eller gruppe af stater, der er i stand til direkte eller indirekte på 

                                                           
6
 Stern-rapporten som omtalt tidligere samt IPCC’s vurderingsrapporter 
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afgørende vis at yde indflydelse på andre aktører (Nedergaard:2009:136). Nye definerer en leder, 

som én der guider eller leder andre, hvorfor lederskab forudsætter tilhængere, der bevæger sig i 

samme retning (Nye:2008:18). Udøvelsen af den magt et lederskab fører med sig, kan udmønte sig 

på forskellig vis. Nye introducerede begrebet soft power, som står i kontrast til den hårdere magt, 

der kendetegnes ved militærkapacitet, økonomisk styrke og tvang. Lederskabet kan udføres på 

forskellig vis og kan indebære alt fra at optræde som efterlignelsesværdig model med et sæt legale 

værktøjer til fri afbenyttelse og til at være den, der påtager sig de tungeste byrder (Neder-

gaard:2009:136). Når et land eller en gruppe af lande påtager sig lederskabet i internationale poli-

tiske sammenhænge skyldes det, at der er flere fordele forbundet hermed end ulemper. EU har 

proklameret sin ledende rolle på baggrund af klimaforandringernes alvorlige trussel, men også 

fordi klimaforandringerne rejser en række nye muligheder i omstillingen til dem (Jørgen-

sen:2010:151).      

 

5.2 Udfordringer i det internationale klimasamarbejde 

Inden diskussionen om EU’s lederskab i det internationale klimasamarbejde påbegyndes, finder 

jeg det væsentligt igen at fremhæve de udfordringer og problemstillinger, der er i det internatio-

nale klimasamarbejde. Den første udfordring vedrører de økonomiske aspekter af klimaforandrin-

gerne. Som det blev fastslået i kapitel 2 udgør drivhusgasser en negativ ekstern effekt, som ram-

mer uproportionelt. Samtidig er kampen mod klimaforandringerne et globalt offentligt gode, da 

intet land kan udelukkes fra at drage nytte af klimabeskyttelse, uanset om det er med i en aftale 

eller ej. Disse aspekter afføder muligheden for at freeride, hvilket vil sige, at et land lader andre 

lande om at bære omkostningerne ved reduktion af drivhusgasser, da det i sidste ende kommer 

alle til gode. Frygten for konsekvenserne for økonomien kan dermed afholde nogle lande fra at 

underskrive en aftale. Denne problematik åbner tillige muligheden for CO2-lækage fra lande, der 

har forpligtet sig, til lande der ikke har forpligtet sig, hvilket underminerer indgåede aftaler 

(Amundsen m.fl.:2009:23). Usikkerhed for tiden efter 2020 er en anden vedkommende udfordring. 

På internationalt plan er der endnu ikke fundet og vedtaget en efterfølger til Kyoto-protokollen, 

hvorfor den er blevet midlertidig forlænget med henblik på at indgå forhandlinger om en aftale af 

juridisk karakter inden 2015. Dette blev resultatet ved klimatopmødet i Durban i 2011 

(UNEP:2011).  

 

5.3 Kompetencefordelingen i EU’s lederskab 

EU’s karakter af at være en overnational organisation med statslige karaktertræk medfører en vis 

kompleksitet i internationale forhandlinger. Der er grundlæggende to mulige forhandlere i EU, 

Kommissionen (EU) og det roterende Formandskab. Beslutningen om, hvilken af de to parter, der 

skal være forhandlingsleder i internationale klimaforhandlinger, afhænger af området, der er til 

forhandling. Uanset, hvilken af de to parter, der er ledende forhandler, vil der være en række ko-
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ordineringsmøder under forhandlingerne. Medlemsstaterne beslutter via konsensus og det rote-

rende Formandskab er EU’s hovedtalsperson, typisk er det pågældende lands klima- eller miljømi-

nister chefforhandler. I de mest betydningsfulde bilaterale forhandlinger assisteres Formandska-

bet af Kommissionen og det efterfølgende formandskabsland, også kaldet trojkaen. Medlemssta-

terne og Kommissionen fastlægger således i fællesskab EU’s position i de internationale forhand-

linger, hvorefter Ministerrådet vedtager dette. Alle spørgsmål, der måtte opstå i forhandlingssitua-

tioner, skal diskuteres i koordinering med EU, og hvilket som helst medlemsland kan blokere frem-

gangen (Schaik:2010:260ff). For at Unionen skal kunne udøve sin lederrolle kræver det altså, at der 

en fuldstændig klar linje. Formandskabslandet skal i sin natur være neutral, men der foreligger den 

risiko, at et land bevidst eller ubevidst varetager egeninteresser i de internationale forhandlinger 

frem for Unionens. Ydermere er der en vis bureaukratisk byrde på forhandlingsprocessen, da for-

handlingslederen ikke kan træffe spontane beslutninger, men skal koordinere EU’s position med 

de øvrige instanser. Kompleksiteten af EU's politiske system for internationale forhandlinger be-

grænser selvsagt muligheden for spontanitet og fleksibilitet. Kompleksiteten til trods, er det gen-

nem årene lykkedes EU at sætte sit tydelige præg på det internationale klimasamarbejde, hvilket 

vil blive gjort rede for i det følgende.   

 

 

5.4 Det internationale klimasamarbejde 

International klimapolitik er et nyere område, der har udviklet sig gennem de sidste to årtier. I 

perioden fra 1995-2001 blev der formuleret og vedtaget politiske rammer for det internationale 

klimasamarbejde. Kyoto-protokollen trådte som det første internationale politiske redskab i kraft i 

løbet af 2000erne, hvor den i EU efter ratificeringen implementeredes i form af kvotehandelssy-

stemet, som trådte i kraft i 2005 (Oberthür m.fl.:2010:28). Navnlig de internationale forhandlinger 

omkring Kyoto-protokollen har været med til at markere EU’s lederposition. Mens der i EU var 

interne diskussioner om, hvor store reduktionsforpligtelser medlemslandene skulle indgå, var de 

øvrige industrialiserede lande mere tilbageholdne. Medlemslandene nåede frem til en samlet re-

duktionsforpligtelse på 8 pct. i perioden 2008-2012 (Oberthür m.fl.:2010:33ff). EU anlagde således 

fra begyndelsen en ambitiøs kurs, og har presset på for at nå den internationale målsætning om, 

at den gennemsnitlige temperatur ikke må overstige 2 °C i forhold til førindustrielt niveau. Dette 

kan betegnes som lederskab ved det gode eksempel, da EU har indgået den højeste reduktions-

forpligtelse blandt de industrialiserede lande for perioden 2008-2012. Dette er en variant af det 

som Nye kalder soft power, hvor EU får andre aktører til at ændre adfærd ved at gå forrest.     

Mens EU førte an i de internationale forhandlinger om Kyoto-protokollens udformning, har der 

været en mere tilbageholdende holdning i USA, eksemplificeret ved Bush-administrationens be-

kendtgørelse i foråret 2001 om ikke at ratificere protokollen. Da mindst 55 lande repræsenterende 

minimum 55 pct. af verdens udledninger af drivhusgasser var påkrævet, for at Kyoto-protokollen 

overhovedet kunne træde i kraft, var fremtidsperspektiverne dystre. Men EU var ihærdig i be-

stræbelserne på at få en aftale i stand om protokollens implementering på trods af manglende 
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deltagelse fra en af verdens største CO2-udledere. Størstedelen af de industrialiserede lande rati-

ficerede protokollen inden udgangen af 2002 på nær Rusland. I bestræbelserne på at få Kyoto-

protokollen ratificeret gjorde EU brug af økonomiske instrumenter, da Rusland viste sig at være 

afgørende for realiseringen af Kyoto-protokollen. Europæisk støtte til russisk optagelse i WTO og 

forbedring af handelsbetingelser i forbindelse med indføringen af russisk gas på det indre marked 

var midlerne, der blev taget i brug for at få Rusland med i en aftale (Nedergaard:2009:140). Uden 

Ruslands deltagelse kunne protokollen ikke virkeliggøres, hvorfor EU heller ikke ville have kunnet 

gennemføre sine reduktionsforpligtelser. Det var derfor af afgørende betydning for EU’s lederrolle, 

at russerne også tog protokollen til sig. Den typiske europæiske anvendelse af blødere, diplomati-

ske magtmidler suppleredes med truslen om økonomiske sanktioner i form af adgangen til det 

attraktive indre marked. Dermed var EU således i stand til at påvirke Ruslands beslutning gennem 

politiske virkemidler. Dette kan betegnes som værende anvendelsen af smart power, der er en 

kombination mellem blødere og hårdere magtmidler.    

 

Jo flere lande der er med i en international klimaaftale, des bedre er mulighederne for at undvige 

freerider-problematikken. Som fremstillingen af processen oven for viser, indtog EU en lederrolle i 

bestræbelserne på at få etableret Kyoto-protokollen. Ved at gå foran som det gode eksempel med 

høje reduktionsforpligtelser forsøgte EU at anvende sin status som eftertragtelsesværdig model. 

Kyoto-protokollen kan betegnes som en succes for EU’s lederskab, men for at dette kunne realise-

res måtte medlemslandene tage hårdere magtmidler i brug. Ruslands ratificering af Kyoto-

protokollen har således været afgørende for EU’s lederrolle.  

 

På COP15-mødet i København i 2009 var målsætningen at finde en efterfølger til Kyoto-

protokollen, som udløber i 2012. Klimatopmødet kan derfor betegnes som EU’s styrkeprøve, idet 

medlemslandene fik muligheden for at videreføre Kyoto-protokollen, der kun blev til på grund af 

europæisk insisteren. Meget var således sket siden protokollens indførelse og EU’s rolle som leder 

blev udfordret. COP15 markerede på mange måder et skifte i det internationale klimasamarbejde.    

Det lykkedes som bekendt ikke at blive enige om en ny klimaaftale.  

Yvo de Boer satte barren højt, da han indledningsvist hævdede, at ”København kun er en succes, 

hvis den leverer markant og umiddelbar handling, der begynder dagen efter, konferencen ender” 

(Meilstrup:2010:25). Både Danmark og EU havde også høje forventninger til COP15, hvor de i 

hjemlige omgivelser fik mulighed for endnu engang at demonstrere lederskab. EU’s formandskabs-

land på daværende tidspunkt var Sverige, og den svenske formand Frederik Reinfeld ledede et 

rådsmøde for medlemslandenes statsledere, som skulle frembringe et europæisk udspil til for-

handlingerne. Inden mødet var forventningerne, at EU ville tilbyde at reducere sine udledninger 

med 30 pct. i 2020 uden betingelser. Efter mødet meddeler Kommissionen, at EU vil stå fast på 

kravet om, at andre rige lande skal reducere tilsvarende, førend medlemslandene vil binde sig 

yderligere (Meilstrup:2010:111). Klimatopmødet var præget af uoverensstemmelser og forvirring, 

hvilket altså betød, at resultatet kun blev den såkaldte Copenhagen Accord. Aftalen vil formentlig 

betyde, at verden bevæger sig mod en global opvarmning på mellem 3 og 4 °C over det præindu-
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strielle niveau (Meilstrup:2010:255). Aftalen blev efter højlydte diskussioner vedtaget som en afta-

le af ikke-juridisk karakter. I aftalen bliver 2 graders målsætningen anerkendt som et fælles mål i 

stedet for en videnskabelig anbefaling. Derudover forhandler alle industrialiserede lande nu inden 

for en fælles ramme, ligesom udviklingslandene for første gang har indvilget sig i at deltage i ind-

satsen om at mindske de klimatiske ændringer (Meilstrup:2010:258ff).  

 

COP15 kunne ikke levere det resultat, som mange havde ventet og håbet på. Særligt Danmark og 

den danske statsminister måtte lægge ryg til massiv kritik efter klimatopmødet, som af mange 

udenlandske medier blev betegnet som en skuffelse, en uprofessionel håndtering, en reel fiasko 

og katastrofe for bekæmpelsen af klimaforandringerne (Meilstrup:2010:264). Opnåelsen af Co-

penhagen Accord kan i høj grad tillægges den amerikanske præsident Barack Obama, da repræ-

sentanter fra EU slet ikke deltog i det afgørende møde under klimaforhandlingerne. Obama skabte 

med ledere fra Kina, Indien, Sydafrika og Brasilien gennembruddet for den ikke-bindende aftale. 

EU var således ikke den globale klimaleder, som selvopfattelsen berettiger til. I henhold til aftalen 

skal EU udmelde sit frivillige reduktionsmål. Medlemslandene har tidligere åbnet muligheden for 

at EU hæver sit reduktionsmål til 30 pct., forudsat at andre industrialiserede lande øger deres ind-

sats, og dette vil således stadig være udgangspunktet (Vestergaard:2010). Internt i EU var der brug 

for grundig evaluering. Parlamentet udtrykte ærgrelse over de manglende resultat ved COP15, og 

fremhævede mangel på en klar strategi som begrundelse herfor. Lederen af Parlamentets delega-

tion i København Jo Leinen udtalte i den forbindelse, at "vi er nødt til at genvinde vores lederskab i 

kampen mod klimaændringer, og derfor er vi nødt til at alliere os med strategiske partnere i tiden 

op til den næste store klimakonference i Mexico". Derudover understreges det, at medlemslande-

ne er nødt til at tale med én stemme, hvis lederskabet skal bibeholdes og et reelt resultat kan op-

nås (Euopa-Parlamentet:2010). Også Kommissionsformand Manuel Barroso udtrykte skuffelse 

efterfølgende: ”Jeg vil ikke skjule min skuffelse i forhold til karakteren af denne aftale. Den lever 

ikke op til EU’s forventninger” (Jørgensen:2010:87). Der ligger flere årsager bag COP15’s manglen-

de resultat, men EU’s mangel på lederskab var overraskende. Inden forhandlingerne havde EU 

antydet, at medlemslandene var villige til at øge det samlede CO2-reduktionsmål med 10 pct. yder-

ligere, såfremt andre lande fulgte eksemplet, men dette blev som bekendt ikke fuldført. Herefter 

var EU-landene mere eller mindre handlingslammede, og kunne ikke blive enige om den videre 

strategi. Hvor størsteparten af medlemslandene var villige til at gå videre og højne reduktionsfor-

pligtelsen, ville Polen og Tyskland ikke forfølge kursen uden andre landes medvirkende (Jørgen-

sen:2010:91). COP15 var et tegn på, at EU’s lederskab ikke kan eller må tages for givet. At EU-

landene ikke kunne blive enige om en fælles kurs, svækkede den europæiske troværdighed, og 

gjorde EU ude af stand til at lede. Hvor det tidligere er lykkedes EU at anvende sin soft power og gå 

forrest ved det gode eksempel, mistede EU sin ledende rolle ved at afvige fra dette. Tidligere op-

nåede resultater fra Unionens side, som eksempelvis Ruslands accept til at ratificere Kyoto-

protokollen, er netop baseret på enighed og lederskab ved at gå forrest.  
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På COP17 mødet i 2011 i Durban spillede EU igen en af hovedrollerne i de internationale forhand-

linger. EU’s klimakøreplan for omstilling til en lavemissionsøkonomi i 2050, der blev fremlagt i for-

året 2011, skulle stimulere de internationale klimaforhandlinger op til klimatopmødet i Durban 

2011. Klimakøreplanen indgår i en bredere strategi for at nå målet om at holde den globale gen-

nemsnitstemperatur på under 2 °C i forhold til præindustriel niveau. Klimakøreplanen var derfor et 

omdrejningspunkt i de internationale klimaforhandlinger i Durban (Vidal m.fl.:2011).  

Efter europæisk forbillede enedes de delegerede om the Durban Platform for Enhanced Action for 

en ny juridisk ramme i 2015. Hermed sigtes der på, at højne ambitionsniveauet om at reducere 

drivhusgasser. Fra 2013 begynder processen om at arbejde sig hen imod en ny periode fra 2020, 

hvor de nuværende, frivillige forpligtelser løber ud. EU betegner Durban-aftalen som et gennem-

brud i det internationale samarbejde om at bekæmpe klimaforandringerne. Efter to ugers for-

handlinger blev de 195 parter i FN’s klima konvention enige om den køreplan, der skal tegne en 

juridisk ramme senest i 2015 for landes fremtidige klima indsats. Køreplanen blev foreslået af EU, 

som gjorde en fortsættelse af Kyoto-protokollen betinget af, at parterne indvilgede i køreplanen. I 

den forbindelse har EU’s klimakommissær Connie Hedegaard udtalt, at ”EU’s strategy worked. 

When many parties after Cancun said that Durban could only implement decisions taken in Copen-

hagen and Cancun, the EU wanted more ambition […] We would not take a new Kyoto period un-

less we got in return a roadmap for the future where all countries must commit. Where the Kyoto 

divides the world into two categories, we will now get a system that reflects the reality of the to-

day’s mutually interdependent world. And as we are interdependent, what we promise to do must 

have the same legal weight. With the agreement on a roadmap towards a new legal framework by 

2015 that will involve all countries in combating climate change, the EU has achieved its key goal 

for the Durban climate conference’’ (Europa:2011).    
 

Der er dog uenighed om, hvorvidt resultatet af COP17 kan betegnes som en succes for EU’s 

klimapolitiske lederrolle. Hvor EU karakteriserer resultatet som et positivt gennembrud, kalder 

ngo’er og grønne politikere aftalen for uambitiøs og ubrugelig. EU viste på Durban-mødet, at kli-

maforandringerne fortsat er et emne af høj prioritet, men ved samme lejlighed lancerede Unionen 

en ny strategi i bestræbelserne på at løsne tidligere tiders hårdknude. Uden fremtidige reduktions-

forpligtelser ville EU ikke gå med til at forlænge Kyoto-protokollens levetid. EU splittede endvidere 

gruppen af ulande, som Kina og Indien i mange år har domineret. Hermed kom de to udviklings-

økonomier til at fremstå som bremseklods for de mest sårbare ulande. På den måde lykkedes det 

EU at få Indien, Kina og USA med i nogle politiske rammer, hvilket ikke tidligere er set 

(Meilstrup:2011). På sin vis lykkedes det EU at demonstrere lederevner, i og med store emissions-

lande som USA og Kina nu fremtidigt vil tage del i køreplanen med sigte på at indgå forpligtelser 

fra 2020. Men der foreligger stadig ingen bindende aftale, blot en aftale om at starte forhandlinger 

senest i 2015. Ifølge Klimachef John Nordbo fra Verdensnaturfonden var EU COP17’s store tabere, 

således siger han: ”Jeg ser den europæiske linje som værende dybt inspireret af amerikansk tænk-
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ning. Det var USA, der havde været ude at sikre opbakning fra Kina, Brasilien og Sydafrika om at 

skyde en juridisk bindende klimaaftale til efter 2020. Og det, som USA manglede at få hjem, var 

Indien. Og der gik EU så ind som USA’s villige hjælper med en meget barsk forhandlingslinje over 

for Indien” (Marker:2011).  

  

Med EU’s nye noget-for-noget strategi kan det hævdes, at anvendelsen af hard power blev tydeli-

gere i forhold til tidligere, hvor EU hovedsageligt har anvendt blødere magtressourcer. Men som 

anført ovenfor er der ikke enighed om, hvorvidt nytænkningen er en tilbagegang for EU’s klima-

ambitioner. Som Joseph Nye pointerer, er magt og lederskab kontekstafhængig – hvem forholder 

sig til hvem under hvilke omstændigheder? Blød magt hviler mere end hård magt på eksistensen 

af villige fortolkere og modtagere (Nye:2004:16). Med sin egen klimakøreplan for omstilling til en 

konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 entrerede EU således forhandlingerne i Durban 

med et konkret udgangspunkt, som de andre parter skulle forholde sig til. Grunden til tidligere 

tider uoverensstemmelser i klimaforhandlingerne har været uoverensstemmelserne mellem i- og 

ulandene, men i Durban anlagde EU en ny tilgang, som opdelte parterne i de uambitiøse og de 

ambitiøse lande, hvilket har været med til at lægge pres på lande som USA og Kina. Efter det knap 

så udbytterige og succesfulde klimatopmøde i København, hvor forhandlingerne reelt gik i hård-

knude, lader det til at det nye udgangspunkt for EU har været at få gang i forhandlingerne igen. 

Gennem de seneste mange år er det ikke lykkedes at nå til enighed om en global klimaaftale, og 

klimatopmøderne har ikke vist tegn på enighed om en fælles retning. EU’s nye strategi tyder på 

bevidstheden om, at en ny tilgang til bekæmpelsen af klimaforandringerne er nødvendig. Når nog-

le grønne partier og ngo’er mener, at EU slækkede på sine klimaambitioner, skal det ses i lyset af 

de forskellige opfattelser, der hersker mellem den politiske verden og den videnskabelige verden. 

Den videnskabelige verden er præget af en pragmatisk tilgang og håndgribelige facts, mens der i 

den politiske verden er mange andre faktorer at tage højde for (Meilstrup i Deadline:2011). De 

internationale klimaforhandlinger er et magtspil, hvor faktorer som sikkerhed, økonomi og auto-

nomi også spiller ind.  

 

Et tegn på at EU fortsætter sin ledende rolle i bekæmpelsen af klimaforandringerne er, at Unionen 

fortsætter sin ambitiøse klimastrategi på den hjemlige bane. Således har uvisheden om Kyoto-

protokollens fremtid efter 2012 bevirket, at EU’s stats- og regeringschefer i december 2008 fast-

lagde klima- og energipolitikken fra 2013-2020. Energi- og klimapakken skal sikre, at EU reducerer 

sin CO2-udledning med 20 % frem til 2020 i forhold til 1990. Skulle der komme en ambitiøs, global 

klimaaftale med alle de største CO2-udledere, vil EU øge målsætningen til 30 %. EU’s bløde magt, 

hviler således i høj grad på ressourcen ’politiske værdier’, idet EU forfølger sine klimamål nationalt 

og internationalt. Det kan også hævdes, at klimapolitikken som en del af EU’s udenrigspolitik kan 

anvendes som blød magt, da de i høj grad anses for værende legitime og involvere moralsk autori-

tet. Mens EU historisk set har været forbundet med brugen af disse blødere magttyper, viser stra-

tegien ved COP17 en hårdere linje over for parterne. EU gør brug af hårdere magtmidler, når det 

bliver nødvendigt, ligesom da EU ved hjælp af økonomisk pres fik Rusland til at ratificere Kyoto-
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protokollen. Kombinationen af de to magttyper betegner Joseph Nye som klog magt, og kombina-

tionen af blød og hård magt må siges at have været med til at fremme EU’s lederskab 

(Nye:2008:x).  

 

 

5.5 Fremtidens leder 

I international kontekst står EU samlet set kun for 10 pct. af de globale emissioner, hvorfor det står 

klart at EU ikke kan løse klimaproblemet unilateralt (Kommissionen:2011b:13). EU er fuldt ud klar 

over sin rolle som en slags klimaambassadør, der igennem mere end et årti har gennemført en 

række klimapolitiske tiltag. For at kunne holde de globale gennemsnitstemperaturer på under 2 °C 

som er det overordnede mål, kræver det en seriøs indsats fra global side, da den nuværende ind-

sats ikke vil kunne sikre dette mål.    

 

USA’s mere eller mindre frivillige fralæggelse af lederskab i internationale klimasammenhænge, 

har gjort det muligt for EU at træde i karakter og indtage lederrollen. Klimaforandringerne har tilli-

ge været et område, hvor EU har haft succes med at agere som en samlet enhed sammenlignet 

med andre udenrigspolitiske forhold. Det er således blevet et erklæret mål for EU, at sætte dags-

ordenen for klimaforandringspolitikken på internationalt plan. Klimaforandringerne opfattes ikke 

kun som et presserende problem, men ligeledes som en mulighed for at omstille verdenssamfun-

det til en grøn økonomi. Gennem de senere år er der sket en sammensmeltning mellem de to om-

talte magttyper i takt med, at globaliseringen har skabt øget interdependens mellem verdens lan-

de, afgørende for EU’s fremtidige klimaledelse må derfor være, at medlemslandene formår at 

forene disse to typer af magtanvendelse. I det følgende kapitel vil EU’s lederrolle blive analyseret 

ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Hvor dette kapitel slog fast, at EU’s selverklærede leder-

rolle til dels har fundet legitimitet i det internationale klimasamarbejde, vil det efterfølgende kapi-

tel analysere konsekvenserne heraf for europæisk industri, der vil møde resultaterne af Unionens 

ambitiøse lederrolle.    

 

KAPITEL 6 – Analyse af potentialet for virkeliggørelsen af Klimakørepla-

nen 2050 
 

Det europæiske lederskab i det internationale samarbejde har resulteret i, at EU-landene under-

lægges mere ambitiøse reguleringer end deres globale konkurrenter. Disse unilaterale reguleringer 

på klimaområdet kan påvirke europæisk industris konkurrenceevne. Ifølge Michael Porter og hans 

kollega Claas van der Linde behøver der dog ikke at være diskrepans mellem ambitiøse klimaregu-

leringer og konkurrenceevnen. Tværtimod hævder de, at veludformede reguleringer kan medføre 

innovation, der kan give konkurrencemæssige fordele over for globale konkurrenter (Porter & van 

der Linde:1995a:120). Deres synspunkt er senere blevet kendt som Porters hypotese, der bygger 
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på antagelsen om, at veludformede reguleringer kan udløse innovationer, der reducerer et pro-

dukts totale omkostninger eller forbedrer dets værdi. Sådanne innovationer gør det muligt for 

virksomheder at anvende en række input mere produktivt, og dermed opvejes omkostningerne 

ved at tilpasse sig disse reguleringer. Udviklingen af PH bygger på det mislige forhold, der efter 

Porter & van der Lindes opfattelse har været mellem miljø- og klimareguleringer og konkurrence-

evne. De anfægter den statiske opfattelse af klimareguleringer, hvor alt undtagen reguleringer er 

fastlagte. I stedet er opfattelsen, at alle virksomheder opererer i en dynamisk verden, hvor innova-

tion er en central del i håndteringen af udefra kommende pres fra konkurrenter, kunder og lovgi-

vere (Ibid.). Porter og hans kollega vil derfor hævde, at EU med sine unilaterale klimareguleringer 

vil øge presset på industriens evne til at udvikle en mere klimavenlig produktionsproces, som de vil 

kunne drage konkurrencemæssige fordel af over for deres globale konkurrenter (Porter & van der 

Linde:1995b:98).  

I min analyse af potentialet for virkeliggørelsen af EU’s ambitioner i henhold til Klimakøreplanen 

2050 vil jeg inddrage egen empiri i form af interviews med Dansk Industri, BUSINESSEUROEP, Bab-

cock & Wilcox Vølund og Grundfos samt sekundære data i form af artikler og publikationer. For-

målet med min analyse er, at søge svar på afhandlingens problemformulering: Hvordan kan det 

lade sig gøre at forene forretningsmæssige interesser med omstilling til en bæredygtig økonomi?   

 

 

6.1 Klimaforandringerne som et markedsspørgsmål 

Som redegjort for i afhandlingen blev EU’s lederskab i det internationale klimasamarbejde marke-

ret med etableringen af Kyoto-protokollen, der ikke ville eksistere uden EU’s indsats. Nu hvor pro-

tokollen er ved at nå sin ende, er det ikke lykkedes at finde en efterfølger, da forhandlingerne ved 

COP15 brød sammen. Klimaforandringerne er dog stadig til stede. Hos virksomheden Vølund viste 

de første indikatorer på at klimaet var kommet på dagsordenen sig omkring år 2000. Som Ole He-

degaard Madsen udtrykker det, ”så startede det hele nok egentlig med Kyoto-aftalen, men man 

kan så sige, at fra da af og så fremover, kom der en enorm interesse for klima; hvis man havde så-

dan en kurve for klima, og hvilken konsekvens og betydning den har for teknologi og udvikling, så 

vil man kunne se at den er støt stigende fra Kyoto og frem til COP15. Og for Vølund fik det så den 

betydning [at] hele vores forretningsgrundlag fik et enorm boost, det var på alle områder” (Bilag 

3). Ligesom Kyoto-protokollen og COP15 er to markante begivenheder for EU, har de begge påvir-

ket Vølunds forretningsgrundlag. Med etableringen af Kyoto-protokollen fik de lande, der ratifice-

rede den, forskellige reduktionsforpligtelser, hvilket har været med til at øge fokus på energieffek-

tivitet, der udgør et af Vølunds forretningsområder. På klimatopmødet i København lykkedes det 

ikke at få en global aftale i stand, og forhandlingerne var, som gennemgået tidligere, præget af 

store uoverensstemmelser, også blandt medlemslandene, hvilket betød, at de ikke kunne skabe en 

lignende succes, som den i Kyoto år forinden.  

Hos Dansk Industri markeredes klimaforandringernes indtog på agendaen særligt med ikrafttræ-

delsen af kvotehandelssystemet i Danmark. Lars Bach Jensen fremhæver dog også ”2008, hvor EU 

fik lavet en fælles klima- og energipakke. Det fulgte DI rigtig tæt. Og siden den dag [..] har vi fulgt 
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det tæt. Man har også fulgt klimaforhandlingerne tæt, så det er 10 år (i alt)” (Bilag 1). Indførelsen 

af kvotehandelssystemet var som bekendt en konsekvens af Kyoto-protokollen, hvorfor protokol-

len må siges at have været et afgørende punkt for den private sektor. Og klimaforandringerne an-

erkendes i stor grad som et problem, der kræver handling. Således siger Lisbet Bræmer-Jensen fra 

Grundfos, at de som virksomhed ikke ”kan tillade os ikke at agere, for vi er jo verdens største pum-

peleverandør, så vi er nødt til at gøre noget for at undgå at de ting sker”. Lisbet fortsætter med at 

fremhæve de muligheder, der er for at undgå klimaforandringerne. Det indebærer, at man bliver 

mere bæredygtig i den måde, man producerer på, og i det hele taget anlægger en mere energief-

fektiv strategi. Og der er plads til at være endnu bedre, ”for teknologierne er til rådighed. Så vil vi 

jo gerne opfordre politikerne til også lokalt, ikke bare i EU sammenhæng, til at tage at gå ind og se 

hvad vi kan gøre lokalt i Danmark og se hvad der vil passe ind i vores kultur, og vores måde at være 

på. Og så kan vi blive mere energieffektive” (Bilag 5).     

Der er altså en vis enighed om, at klimaforandringerne er et fænomen med mange facetter, der på 

den ene side skaber problemer for rigtig mange mennesker, men samtidig viser der sig nye forret-

ningsmuligheder. Både Vølund og DI nævner Kyoto-protokollen som et vendepunkt, der har været 

med til at skabe grundlaget for, hvor vi er i dag. At der kan være direkte fordele ved omstillingen til 

en mere bæredygtig økonomi understreges tillige i klimakøreplanen, som bl.a. fremhæver beskyt-

telsen mod høje priser på fossile brændstoffer, men slår også fast at investeringer vil skaffe ar-

bejdspladser.  

Man kan hævde, at der er to aspekter i klimaforandringerne, hvor virksomhederne inddrages i 

begge. På den ene side er klimaforandringerne til dels skabt af industrialiseringen gennem vedva-

rende udledninger af CO2 og andre drivhusgasser. Virksomhederne inddrages på den anden side 

også som en del af løsningen på de klimatiske udfordringer, som verden står over for. Lars Bach 

Jensen påpeger, at reguleringer for nogle virksomheder kan medbringe forretningsmæssige forde-

le: ”vi har teknologileverandører, som Vestas, Siemens og Grundfos osv., der producerer, den tek-

nologi, der skal bruges til energieffektiviseringer osv. For dem er klimadiskussionen en ’marketdri-

ver’, helt sikkert. Omvendt vil der være en række virksomheder, som vil stå over for en anden ud-

fordring. Bruno Pedrotti fra BUSINESSEUROPE skitserer problematikken som navnlig de 

energitunge sektorer står over for: “If our competitors move in our direction, so they will go for 

more restrictive environmental legislation, we could gain, if they don’t go that direction they simply 

have less demanding environmental standards where those energy intensive sectors may be disad-

vantaged and eventually move out of Europe, so it very much depend on what other countries de-

cide to do, as if you said they are not bound by legal requirements at international levels so if they 

remain in this position we may have some trouble in a few years” (Bilag 2).  

 

Da EU som følge af Kyoto-protokollen indførte kvotehandelssystemet tydeliggjordes det, at klima-

forandringerne kan betragtes som et markedsspørgsmål. Hermed skabtes der et marked for CO2-

kvoter, der også bistår de energitunge sektorer med at omstille sig, da de mest konkurrenceudsat-

te virksomheder kan modtage gratiskvoter. Dog vil kvoteloftet gradvist nedsættes, sådan at de på 

sigt også bidrager til energieffektivitet på en omkostningseffektiv måde. Kvotehandelssystemet 
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kan betegnes som den bærende søjle i EU’s klimapolitik, og dette markedsbaserede instrument vil 

også kendetegne EU’s fremtidige kurs. Bruno Pedrotti fra BUSINESSEUROPE fremhæver 

kvotehandelssystemet, “because it is the most relevant climate legislation we have and I will say 

the current legislation does take into account the competitiveness of European industry and […..] 

there are special tools to ensure that some sectors that are in direct competition with companies 

outside Europe are supported” (Bilag 2). Kvotehandelssystemet knytter sig særligt til virksomhe-

derne, som kan handle på tværs af lande. Ole Hedegaard Madsen fra Vølund fremhæver også kvo-

tehandelssystemet som et muligt redskab, i og med kvoteloftet bliver mindre år for år, hvilket vil 

sige, at ”prisen jo stiger på certifikaterne, og det betyder igen for industrien, at det er mere attrak-

tivt at investere i besparelser og nytænkning” (Bilag 3). Kvotehandelssystemet er en vigtig del af 

målsætningen om 20 pct. større energieffektivitet, og derfor understreges det i køreplanen, at det 

er vigtigt, at der i tredje fase fastholdes incitamenter til at investere i kulstofsparsommelighed. Et 

passende antal kvoter skal derfor holdes tilbage fra den del, der skal bortauktioneres (Kommissio-

nen:2011).    

Grundfos indtager en meget proaktiv klimaindsats, og har ”en målsætning om at vi ikke vil udslippe 

mere CO2 end vi gjorde i 2008”. Kvotehandelssystemet har ikke nogen egentlig betydning for 

Grundfos, men Lisbet Bræmer-Jensen anerkender, at ”der er virksomheder, hvor det ikke kan lade 

sig gøre at have den holdning, men så må man sætte sig ind i det, og hvordan man bedst muligt 

kan gøre noget anderledes. Men jeg mener godt, man kan være baseret på energieffektiv teknologi 

og være med til at reducere energiforbruget, og det er med til at reducere CO2-udslippet, så det 

ikke bliver nødvendigt at handle med kvoter” (Bilag 5). Formålet med at handle med udlednings-

kvoter er, at det giver mulighed for at gennemføre reduktionstiltag der, hvor reduktionsomkost-

ningerne er lavest, hvorfor reduktionsindsatsen kan betegnes som værende omkostningseffektiv. 

Dette lægger sig til klimaforandringernes karakter af at være et offentligt gode, hvor reduktioner i 

ét område kommer alle til gode. Omvendt vil udledninger i andre lande stadig påvirke andre end 

dem, der forårsager dem.     

  

Porter & van der Linde fremfører synspunktet om, at udledning af skadelige energi grundlæggende 

er en manifestering af økonomisk spild og involverer unødvendig, ineffektiv og ufuldstændig brug 

af ressourcer (1995b:105). For nogle virksomheder kan det lade sig gøre, at lave en forretning ud 

af at udnytte denne energi. Et eksempel på dette er et samarbejde som B&W Vølund havde med 

virksomheden Dalum Papir A/S, hvor det eksisterende produktionsanlæg blev energieffektiviseret. 

Gennem konverteringen til biobrændsel har virksomheden opnået en årlig energibesparelse på 40 

millioner kroner. Derudover er CO2-udledningen faldet fra 420 kg/ton produceret papir til 21 

kg/ton produceret papir, hvilket svarer til en reduktion af CO2-udledningen på 95 %. Derudover 

sælges overskydende varme ligesom overskydende kvoter via kvotehandelssystemet (Bilag 4). For 

virksomheder, der er mindre afhængige af fossile brændstoffer eller har muligheden for, at udnyt-

te et overskudsprodukt, kan det meget hurtigt blive økonomisk fordelagtigt at udnytte dette til 

energiproduktion. For sådanne virksomheder vil EU’s reguleringer i sig selv ikke have ledet dem i 

en innovativ retning, for som Ole Hedegaard Madsen påpeger, er ”det ikke et problem, de vil have, 
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og det er sådan set ligegyldigt om nogle havde opfundet klimakrisen eller ej, så havde de gjort det, 

for det er grundlæggende god forretning” (Bilag 3). Mens omstillingen for virksomheder som Da-

lum Papir A/S, der kan energiudnytte sit affald, kan være økonomisk indbringende, er der som 

nævnt også virksomheder uden denne mulighed. De virksomheder, der selv skal ud og købe deres 

energi på markedet, vil få det sværere end de, som kan udnytte deres affald. EU prøver at kom-

pensere for dette i kvotehandelssystemet ved at uddele gratiskvoter til de energitunge virksom-

heder, der er særligt konkurrenceudsatte. Ole Hedegaard Madsen siger dog, at disse virksomheder 

på sigt også vil kunne drage fordel af, at være mindre energiafhængige: ”På et eller andet tids-

punkt vil det (produktion og vækst) komme i gang igen, og så vil der komme et enormt pres på 

olie- og gaspriserne, og så er det klart, at så vil det jo ramme som en boomerang på de lande, som 

ikke har prøvet at indstille sig på at gøre noget, de vil blive ramt af forsyningsusikkerhed og meget 

høje priser, og det er jo så fordelen ved Europa […] at hvis de har brugt den her lejlighed til at 

komme væk og blive mere uafhængige af fossilt brændstof, så vil de stå bedre i konkurrencen på 

længere sigt (Bilag 3). Tidsrammen er et væsentligt forhold i omstillingen. Nogle virksomheder vil 

mærke fordelene næsten med det samme, og kan altså på kort tid opnå væsentlige fordele. Der-

imod vil en gruppe industrisektorer opleve kortsigtede omkostninger i forbindelse med omstillin-

gen af produktionen, men på langt sigt vil uafhængigheden af olie og gas komme disse virksomhe-

der til fordel i forhold til deres globale konkurrenter, hvilket altså kan øge deres konkurrenceevne.  

Lisbet Bræmer-Jensen fra Grundfos tilkendegiver, at ”når vi ser på EU, så er det rigtig, at de er me-

get ambitiøse, men det er Kina så sandelig også. Og så har vi et amerikansk marked, der har en 

anden holdning til det. Fordi de mener sådan set ikke, der er så meget klimaforandring som man 

oplever i resten af verden. Men det, de ikke kan sige sig fri for, det er at deres energipriser stiger, 

og det vil så sige, at hvis vi går ind og påvirker befolkninger i det hele taget, om du er amerikaner 

eller kineser, på deres pengepung, så kan du absolut adfærdsregulere folk med det samme” (Bilag 

5).  

Ændringen af tildelingen af gratiskvoter bevirker, at der skabes incitamenter til at reducere driv-

husgasudledninger gennem energieffektive tiltag samtidig med, at der tages hensyn til den globale 

konkurrenceevne. Omlægningen af kvotehandelssystemet må dermed siges at være mere ambiti-

øs end det foregående, hvilket understøttes af, at kvoteloftet fremtidigt vil sættes af EU. Hermed 

anerkendes også muligheden for konkurrenceforvridning internt i EU. Lars Bach Jensen fra DI poin-

terer, at designet af en regulering er enormt vigtig, således at ”den tager hånd om de konkurren-

ceevneeffekter der er.” Her nævner han bl.a. gratiskvoter som den oplagte mulighed. For ham at se 

handler det om, at virksomhederne bliver løftet igennem omstillingsprocessen, sådan at de får 

beskyttelse når det er nødvendigt, men ellers arbejder på at blive mere effektive (Bilag 1). Dette 

ligger således i forlængelse af køreplanens hensigter. 

   

Der er altså hos både brancheorganisationerne og fra virksomhedssiden en anerkendelse af, at 

EU’s reguleringer kan være med til at fremme innovationer, der vil reducere produkters omkost-

ninger. Samtidig fremhæver begge parter, at processen for nogle industrier kan være særlig hård 

og kostbar, hvis ikke der tages hånd om konkurrenceeffekten. Dog kan kortsigtede omkostninger 
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være nødvendige for at opnå de tilsigtede klimaeffekter, der også vil resultere i konkurrencemæs-

sige fordele på længere sigt. Det lader til at EU er opmærksom på denne risiko, som håndteres ved 

hjælp af gratiskvoter. Fremtidigt vil omstillingen til en mere CO2-fattig økonomi endvidere betyde, 

at europæiske virksomheder er mindre afhængige af energi, hvilket er en konkurrenceparameter 

over for globale rivaler.   

 

6.2 EU’s klimaambitioner i henhold til Klimakøreplanen 2050 kontra den internationa-

le indsats 

Klimakøreplanen fokuserer i høj grad på at udbygge allerede vedtagne initiativer, og der er en 

sammenhæng mellem kvotehandelssystemet og 20-20-20-målene, der også fastholdes som fort-

satte mål. Målsætningen om 20 pct. større energieffektivitet skal således i stor grad opnås gennem 

EU ETS. Som en del af 2020-strategien sigter målene på, at forene vækst og bæredygtighed i om-

stillingen til en lavkulstof økonomi. Hermed udtrykker EU i lighed med Porter & van der Linde, at 

reguleringer ikke er uforenelige med en grøn økonomi.  

 

Som vist i afhandlingen har EU høje klimaambitioner sammenlignet med eksempelvis USA, hvilket 

understøttes af EU’s villighed til at øge sit reduktionsmål på 20 pct. til 30 pct., såfremt andre lande 

tilsvarende øger deres indsats. Bruno Pedrotti understreger, at BUSINESSEUROPE’s ”official posi-

tion is, that we support the climate policy of the Commission and more importantly, we support the 

emissions trading scheme and the goal of achieving the 20 % emission reduction by 2020 com-

pared to 1990. I forhold til EU’s ambitionsniveau siger han videre, “you may know that currently 

there is a discussion on whether we want to move to a more ambitious target by 2020, [...] beyond 

the 20 % reduction and so far our position is, that we should stick to what was agreed few years 

ago, so we should stick to -20 %, but we should start consider 2030 as a policy horizon, and discuss 

what we can do in the medium long term” (Bilag 2). For BUSINESSEUROPE, der repræsenterer en 

stor del af europæisk industri, er det således vigtigt, at de europæiske klimaambitioner ikke over-

stiger den internationale indsats mere end nødvendigt. Hermed anser BUSINESSEUROPE 2050 for 

et langt tidsperspektiv i forhold til, at den internationale indsats endnu ikke kan måle sig med EU’s. 

Først og fremmest skal målene for 2020 altså nås, inden EU begynder at opsætte yderligere mål-

sætninger. For at sikre investeringsgrundlaget kan 2030 være en mulig tidshorisont.       

Hos Vølund finder Ole Hedegaard også 2050 meget langt ude i fremtiden, og siger samtidigt, ”at 

det er meget risikofrit for en politiker at lave et mål for 2050”. I samme forbindelse påpeger Ole, at 

den nuværende aktivitet ikke indikerer, at der vil stå en masse færdigbyggede, funktionsdygtige 

anlæg i 2020.  Hertil siger han at, ”så skal du jo starte i 2015-2016. Så skal du jo faktisk lave kon-

trakter senest i 2014 eller sådan noget […] Hvis vi kigger i Europa generelt, der hvor Vølund kom-

mer ind i billedet, der hvor vi laver en kontrakt, eller byder på et projekt og laver en kontrakt, til der 

står et færdigt anlæg, der går måske 4 år, afhængig af hvor stort anlæg, men vi ved også, at inden 

Vølund kommer ind i billedet, så er der jo en lang periode, hvor ejeren af anlægget skal have udvik-

let et projekt […] de skal have godkendelser. Så de skal bruge ligeså lang tid […] Så fra Vølund skri-
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ver under til anlægget snurrer og producerer strøm, er der gået 8 år. Det er så 2020, derfor tror 

jeg, at når vi ikke ser noget voldsom aktivitet, for at nå 2020-målet, så betyder 2030 eller 2050 

målet noget mindre. Politisk kan det betyde noget, men industrimæssigt så betyder det ikke noget 

(Bilag 3).  

Noget kunne altså tyde på, at ambitionerne overstiger virkeligheden. Der er altså ingen tegn på at 

2020-målsætningen har igangsat aktivitet, der vil resultere i energieffektive løsninger. Finanskrisen 

har således bremset en del af flere sektorers produktion, hvilket også har bidraget til, at reduk-

tionsmålet på 20 pct. ser ud til at nås. Hvis EU fortsætter den hidtidige kurs, tegner det endda til 

EU vil overopfylde reduktionsmålet på 20 pct., hvilket vil sige at i 2020 vil medlemslandene samlet 

set have opnået en reduktion på 25 pct. i forhold til 1990-niveau. I den sammenhæng nævner Ole 

Hedegaard Madsen også finanskrisen, som et væsentligt aspekt i opnåelsen af reduktionsmålet, og 

at ”den økonomiske krise har overtaget dagsordenen. Folk taler stadigvæk global opvarmning og 

drivhusgasser, og man arbejder stadig på at gøre forskellige ting, men der er slet ikke den samme 

gennemslagskraft politisk. Politisk, er det arbejdspladser, det er vækst, og det er økonomi, det er 

nogle helt andre ting..” (Bilag 3). En stor del af EU’s klimapolitik går netop på at forene økonomisk 

vækst med omstillingen til en mindre CO2-afhængig økonomi.  

Som afhandlingen viser, kan de økonomiske omkostninger af klimaforandringerne vise sig kata-

strofale for verdenssamfundet, men hvor EU ser en sammenhængende løsning mellem de to kri-

ser, lader dette ikke til at være tilfældet globalt set. At det ikke lykkedes, at finde Kyoto-

protokollens efterfølger ved COP15 kan have været en indikator herpå. Senest i 2015 vil der påbe-

gyndes forhandlinger om en juridisk klimaaftale gældende fra 2020. Udsigterne til en international 

klimaaftale er derfor lange, og Lisbet Bræmer-Jensen fra Grundfos mener ikke, at der kommer en 

aftale foreløbig, hvilket hun ”egentlig heller ikke [ser] nogen grund til […] Jeg ser en grund til, at 

man tager mod til at virksomheder, altså nede fra og op, tager et ansvar, bliver motiveret til at 

tage et stort ansvar, fordi de er typisk de store energisyndere” (Bilag 5).  

 

I EU’s klimakøreplan lægges der op til, at virksomheder tager et større ansvar og inddrages i ud-

formningen af køreplaner for de enkelte sektorer. Samtidig anerkendes de forskellige tempi, hvori 

de forskellige sektorer kan tilpasse sig. Som set i afhandlingen er engagementet fra den private 

sektor steget gradvist, hvilket kan ses som et tegn på, at virksomhederne har identificeret de trus-

ler og muligheder, som klimaforandringerne fører med sig. Den politiske proces har været præget 

af træghed og uoverensstemmelser, men det voksende engagement fra den private sektor kan 

være med til at lægge et pres på politikerne. Det er samtidig et udtryk for, at virksomhederne er 

rede til at foretage den omstilling som EU står i spidsen for, men de mangler de politiske rammer.    

 DI’s medlemmer, der bl.a. omfatter nogle af Danmarks største industrivirksomheder, giver således 

udtryk for ønsker, om hvad der skal ske efter 2020. Som Lars Bach Jensen udtrykker det, ”det at vi 

ikke har en EU-politik efter 2020, det er et kæmpeproblem i forhold til, hvordan vi planlægger vores 

investeringer. Så vi er gået ind med fuldt skrald og sagt, at vi skal løfte diskussionen omkring low-

carbon og særligt frem til 2030”. I den sammenhæng er navnlig stabilitet og forudsigelighed nøg-

leord, og ”både dem der er i energisektoren og dem der er i andre sektorer, de siger, jamen 2020 
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det er altså lige om 10 sekunder, og hvis vi skal investere i et eller andet udstyr, så gør vi det fordi, 

at det skal køre de næste 20-30 år..” (Bilag 1).  

  

Det lader til, at politikerne er mere ambitiøse i ord end i handlinger. Klimakøreplanen lægger op 

til, at industrien i højere grad inddrages i processen, hvor de berørte sektorer bl.a. skal være med 

til at udarbejde de specifikke køreplaner. Med de lange udsigter til en global klimaaftale vil indu-

strien skulle påtage sig et større ansvar. Hvis omstillingen foretages nede fra og op, vil det i højere 

grad være virksomhederne selv, der er med til at sætte standarderne. På sin vis kan man hævde, 

at EU’s ambitiøse lederskab har skabt et behov for langsigtede planer, idet der vil være en latent 

forventning om, at der på et eller andet tidspunkt vil komme reguleringer, der vil påvirke industri-

en. Hvis industrien derimod selv tager føringen, kan de være med til at sætte standarderne. Klima-

køreplan antyder til dels, at dette kan være den fremadrettede tilgang, da den globale vilje på nu-

værende tidspunkt ligger på et lille sted.  

 

6.3 Den europæiske konkurrenceevne og innovationsmuligheder 

Porter & van der Linde mener, at forurening skal ses som ineffektivitet, men som nævnt er der stor 

forskel på, hvordan de forskellige sektorer responderer på klimaforandringerne og hvordan de kan 

håndtere ineffektivitet. Ressourceineffektivitet er ikke kun det mest oplagte tilfælde, som eksem-

plet med Dalum Papir A/S, der kunne gøre anvendelse af deres affald. Der ligger, ifølge Porter & 

van der Linde, flere skjulte omkostninger i et produkts livscyklus, som må tages med i overvejel-

serne. Forpakninger, der bliver smidt væk af distributører eller forbrugere er ressourcespild, der 

tilføjer omkostninger. Ressourcer mistes således, når produkter, der indeholder brugbare materia-

ler smides bort, og når forbrugere, direkte eller indirekte, betaler for produktets bortskaffelse 

(1995a:122). Til dette mener Porter & van der Linde, at reguleringer vil bidrage til at gøre virksom-

heder opmærksomme på dette spild. Muligheden for innovationer er imidlertid ikke lige stor i alle 

sektorer, hvilket Bruno Pedrotti fra BUSINESSEUROPE udtrykker således: “some other members 

are from energy intensive sectors, like the chemical sector, steel and so on, for them of course, the 

ambitious climate policies can come as a very high cost (Bilag 2).          

Et eksempel på ressourceineffektivitet, der ikke umiddelbart er synligt, er mange af de gamle 

pumper, som anvendes i dag. Lisbet Bræmer-Jensen fra Grundfos siger, at ”pumper er en af ver-

dens største syndere, for 10 % af alt verdens elektricitetforbrug går til pumper. Og det kan du redu-

cere med 4 %, hvis du skifter til mere højeffektive pumper. Slukker pumperne i et samfund, så sluk-

ker du hele samfundet. Du kan ikke få vand, du kan ikke producere, du kan ikke varme, du kan ikke 

køle. Så du er meget afhængig af det, så hvorfor ikke kigge på de ting, hvor der en masse low-

hanging fruit.” Derfor ser Lisbet motivation, som en anden væsentlig faktor, der kan være med til 

at fremme innovation (Bilag 5). Reguleringer kan derfor med fordel suppleres af motiverende fak-

torer, der betyder, at den enkelte kan spare på energiregningen. I forbindelse med støtte ordnin-

ger vil dette også kunne bidrage til grønne investeringer, der ville føre nye arbejdspladser med sig i 

forbindelse med montering af de nye pumper.    
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Som nævnt tidligere tager kvotehandelssystemet hensyn til de energiintensive sektorer, der er 

særlig konkurrenceudsatte over for konkurrenter i tredjelande, der ikke er underlagt lignende re-

striktioner. Dermed anerkendes risikoen for CO2-lækage, som kan kompromittere både europæisk 

industris konkurrenceevne og den tilsigtede klimaeffekt. Denne omstændighed taler således imod 

en styrkelse af konkurrenceevnen gennem innovationer. Dette kan Lars Bach Jensen fra DI bekræf-

te: ”..så opnår man ikke den klimaeffekt man gerne vil have og så taber man på produktion og ar-

bejdspladser i Europa” (Bilag 1). EU’s klimalederskab vil tillige miste en del af sin integritet, da det 

kan opfattes som en slækkelse af de høje klimaambitioner. Kvotehandelssystemet tager dog højde 

herfor, og fastholder således klimaambitionerne, idet antallet af gratiskvoter vil falde i tredje fase 

og gradvist fases ud. Den internationale indsats overvåges dog nøje, for at kunne vurdere hvor 

mange gratiskvoter de konkurrenceudsatte sektorer vil have brug for. Porter & van der Linde un-

derstreger vigtigheden af, at lovgivere tager industrien med på råd, når der udvikles reguleringer. 

Således er der større chance for, at de vil blive accepteret (1995b:113). Dette understøttes af sam-

arbejdet mellem Kommissionen og de interesserede parter i industrien ved fastlæggelsen af de 

nye benchmarks i omlægningen af kvotehandelssystemet. Endvidere lægger klimakøreplanen op 

til mere koordinering af reguleringer inden for industrien, idet løsningerne anerkendes som væ-

rende sektorspecifikke, hvorfor der skal udarbejdes køreplaner for og med de forskellige sektorer.    

  

På den ene side mødes virksomhederne altså med reguleringer, der i mere eller mindre grad på-

tvinger dem restriktioner, der kan få utilsigtede virkninger for deres konkurrenceevne. Samtidig 

går de selv samme virksomheder en usikker fremtid i møde med hensyn til, hvordan de skal plan-

lægge deres investeringer. De ved, at der utvivlsomt vil komme yderligere reguleringer i fremtiden 

i forhold til at reducere drivhusgasemissioner, men hvor høje kravene er, og hvornår de kommer 

vides endnu ikke. Som Porter & van der Linde fremfører, kan reguleringer lægge et pres på virk-

somhederne, der således opfordres til omstilling af produktionen via innovation. Sådan en effekt 

er dog betinget af, at de pågældende reguleringer er veludformede. Næste kapitel vil derfor ind-

drage Porters & van der Lindes kriterier for veludformede reguleringer for at vurdere om EU’s kli-

makøreplan kan udløse innovationer, der kan fremme europæisk industris konkurrenceevne.               

 

KAPITEL 7 - I hvor høj grad kan klimakøreplanen anses for at være velud-

formet? 
 

Porter & van der Linde opstiller nogle kriterier for, hvordan veludformede reguleringer bør se ud. 

På baggrund af disse kriterier vil dette kapitel samle op på foregående kapitels analyse af potentia-

let for virkeliggørelsen af klimakøreplanen, og ud fra kriterierne vurdere om klimakøreplanen er 

veludformet (1995a:124).    
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1. Ambitiøse reguleringer skal fremme innovation, men være fleksible med hensyn til midlerne 

Målsætningen om 20 pct. mere energieffektivitet skal opnås via kvotehandelssystemet, som af 

både DI og BUSINESSEUROPE fremhæves som den bærende søjle i EU’s klimapolitik. Handlen med 

kvoter er et markedsbaseret instrument, der gør det muligt for virksomheder at købe sig retten til 

at udlede mere CO2 hvis nødvendigt. Hensigten er, at virksomhederne gennem systemet opmun-

tres til at investere i og udvikle rene og grønne teknologier, hvormed de kan sælge overskydende 

kvoter. Dette forudsætter dog at prisen på kvoterne er høj nok til, at det for virksomhederne kan 

betale sig at investere i grønne teknologier. Første periode af EU ETS medførte som bekendt over-

allokeringer, hvilket betød at kvoteprisen på et tidspunkt nærmede sig 0. Dette gav således ikke 

incitament til at skabe nye teknologier. Jo højere prisen er, jo større er incitamentet for at skabe 

nye teknologier gennem innovationer. Hvor de første to perioder af kvotehandelssystemet opere-

rede med nationale allokeringsplaner, bliver der fra 2013 et fælles EU kvoteloft. Dette blev bl.a. 

besluttet på baggrund af, at der ikke er blevet skabt tilstrækkelig incitament for investering i grøn-

ne teknologier. Som Ole Hedegaard Madsen fra Vølund nævner, så har finanskrisen også haft en 

indvirkning, da produktionen ikke har været på sit maksimale, hvilket igen har resulteret i at ud-

buddet af kvoter har oversteget efterspørgslen. Prisen er altså afgørende for om, der skabes de 

rette incitamenter. Med revideringen af EU ETS vil nationale forskelle udlignes, hvilket er med til at 

undgå nationale overallokeringer. Ligeledes indskærpes tildelingen af gratiskvoter, som dog opret-

holdes i det omfang, at det vurderes nødvendig for at undgå CO2-lækage. Mens det for nogle virk-

somheder kan være en måde, at købe sig til god samvittighed, kan det for andre være en hen-

sigtsmæssig måde at omstille sig på. Finanskrisen har været med til at sænke kvoteprisen, hvorfor 

mange virksomheder vil ligge inde med ubrugte kvoter, hvoraf de kan tage en del af dem med i EU 

ETS’ næste periode. Dette betyder dermed, at udledningen af CO2 sandsynligvis vil stige når krisen 

er ovre.   

Eksemplerne som nævnt ovenfor viser, at EU ETS’ midler er fleksible i en sådan grad, at de til dels 

underminerer tilskyndelsen til innovationer. Revideringen af systemet vil stramme op på dette ved 

at indføre de såkaldte benchmarks og gradvist udfase tildelingen af gratiskvoter, som vil være til 

rådighed for en mindre gruppe sektorer end tidligere. Auktionering vil i stedet blive det nye princip 

i hensynet til de konkurrenceudsatte sektorer. For at øge tilskyndelsen til innovationer kunne kvo-

teloftet gøres mindre, hvilket vil øge prisen på kvoterne. Næste fase vil være mere ambitiøs end 

de tidligere, men det faktum, at uudnyttede kvoter fra anden periode kan medtages til tredje pe-

riode, vil igen underminere incitamentet til innovation.  

 

En anden mulighed, der kunne bistå ambitiøse reguleringer med at fremme innovationer er bru-

gen af støtteordninger eller andre finansieringsmuligheder, der belønner de virksomheder og sek-

torer, der bidrager til grønne teknologier og innovationer. Derved rammes de virksomheder, der 

har vanskeligst ved omstillingen heller ikke unødigt hård, mens de virksomheder, der har de mest 

oplagte muligheder opnår en belønning, der vil kunne skubbe dem yderligere i den rigtige retning. 

På den måde vil reduceringer kunne opnås på områder, hvor det er mest omkostningseffektivt. 

Dette ville således også være en fleksibel ordning.         
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2. Fokus på ønskede miljømæssige resultater, ikke særlige teknologier 

Det overordnede mål for klimasamarbejdet er at holde globale gennemsnitstemperaturer på un-

der 2 °C i forhold til førindustriel niveau, hvilket også fremadrettet vil være målsætningen i klima-

køreplanen. Men manglen på bindende aftaler og business-as-usual bevirker, at målet bliver svæ-

rere at nå. I den forbindelse har EU på baggrund af analyser fastsat nogle reduktionsmål, som skal 

bidrage til at holde gennemsnitstemperaturen nede. Fokus på bestemte teknologier, vil ifølge Por-

ter & van der Linde modvirke evnen til innovationer. Set i forhold til de forskellige industrisektorer 

vil det heller ikke give meget mening med bestemte teknologier for øje, da sektorerne opererer 

med forskellige forudsætninger. Som anvist i denne afhandling vil nogle virksomheder have lettere 

ved omstillingen til en CO2-fattig økonomi end andre. Lisbet Bræmer-Jensen fra Grundfos påpeger 

også, at det er virksomhederne, som besidder den nødvendige viden og ekspertise, mens politi-

kerne af indlysende grunde ikke har samme kendskab. Det må derfor forventes, at virksomheder-

ne er i en bedre position til at kunne forudse og identificere de teknologier eller løsninger, de 

bedst vil kunne forfølge i henhold til de eksisterende reguleringer. Den private sektors stigende 

tilstedeværelse på de internationale klimatopmøder, og de delegeredes deltagelse i møder med 

virksomhedsledere indikerer da også, at politikerne er sig bevidste om dette aspekt.    

 

EU vil ikke umiddelbart være i stand til at foretage sådanne vurderinger på virksomheders vegne, 

hvorfor opgaven går ud på, at fastsætte rammerne inden for hvilke virksomhederne er i stand til at 

innovere. Der er altså tale om adskilte roller, der dog kræver en vis koordinering for at kunne opnå 

det mest optimale resultat for begge parter.  EU’s skelnen i klimakøreplanen mellem de forskellige 

brancher og sektorer vidner om anerkendelsen af forskellige omstillingsmuligheder og tempi. Det 

vil endvidere være svært for Unionen, at fastlægge en best practice når tidsperspektivet i klima-

forandringerne er så usikker.  

 

3. Anvendelsen af markedsincitamenter til at fremme vedvarende klimavenlige forbedringer 

Både økonomer, virksomheder og brancheorganisationerne bifalder anvendelsen af markedsbase-

rede instrumenter i bestræbelserne på at reducere CO2-udledninger. Som det er blevet vist i af-

handlingen, anser EU også dette som værende det mest optimale instrument. EU ETS har fået 

skabt et marked for CO2, men det kræver nogle justeringer, førend det kan bidrage til at fremme 

klimavenlige forbedringer. Muligheden for at opnå økonomiske gevinster som led i omstillingen til 

en lavemissionsøkonomi, fungerer således for nogle virksomheder. For de energiintensive sektorer 

er instrumentet også det mest optimale, såfremt der fortsat vil blive taget hensyn til deres konkur-

rencevene. Det kan dog være en driver for dem, at de på sigt vil komme til at stå stærkere end 

deres konkurrenter, i og med de ikke vil være så følsomme over for stigende energipriser. Ligesom 

resten af den private sektor er de også bevidste om, at de nødvendigvis må tilpasse deres virke til 

de klimatiske forandringer, som blot vil forværres, hvis ikke der gøres noget.     



 

44 
 

 

Der ligger tillige et markedsincitament i, at nogle virksomheder kan blive first movers inden for 

deres segment, hvilket vil forbedre deres internationale position. Derved kan der opnås konkur-

rencemæssige fordele over for globale konkurrenter, ligesom de kan eksportere deres løsninger til 

andre dele af verden. Virksomheder, der er på forkant med loven, vil således have en væsentlig 

fordel sammenlignet med konkurrenter, der vil møde høje energipriser, og senere mere eller min-

dre tvinges til at omstille produktioner til en mere kulstoffattig økonomi.      

 

Anvendelsen af markedsincitamenter til at fremme vedvarende klimavenlige forbedringer vil fort-

sat være en del af EU’s klimapolitik, hvis klimakøreplanen vedtages. Dog er der som nævnt mulig-

hed for at dette system undergraves, hvis ikke kvoteloftet sættes lavt nok.  

 

4. Stabile og forudsigelige reguleringsprocesser fremmer muligheden for langsigtet planlægning 

Realiseringen af klimakøreplanen 2050 er blevet udskudt, idet Polen to gange har nedlagt veto 

mod den. Køreplanen var ellers Kommissionens bud på, hvordan tiden efter 2020 skal håndteres. 

Som set i afhandlingen har der været megen debat omkring EU’s rolle i klimaforandringspolitikken. 

Her er det vigtigt at skelne mellem det internationale spor og EU-sporet. På globalt plan har pro-

cessen om at opnå en global klimaaftale været præget af uforudsigelighed og uoverensstemmel-

ser. I den kontekst må EU’s klimareguleringsproces siges at have været mere stabil. Den kan også 

betegnes som værende forudsigelig, idet EU på intet tidspunkt har lagt skjul på sit lederskab i det 

internationale klimasamarbejde, hvilket har afspejlet sig i Unionens mange klimainitiativer. Klima-

køreplanen kunne derfor ses som en naturlig følge af de hidtidige politikker, der har lagt klare 

rammer frem til 2020. Med Polens veto bremses de langsigtede planer, der sigter mod milepæle 

frem til 2050.       

 

Det kan ses som et forsøg på at skabe nogle stabile rammer, som virksomhederne har mulighed 

for at planlægge inden for. For nogle virksomheder og brancher kan 2050 virke som meget langt 

ude i fremtiden, og det nævnes også, at nuværende politikere forholdsvist risikofrit kan planlægge 

så langt frem i tiden. 2050 er også langt ude i fremtiden i forhold til, at den globale klimaindsats er 

så fragmenteret, som den er. Derved distancerer EU sig yderligere i sine klimaambitioner over for 

de øvrige parter. EU leder ved at gå foran som det gode eksempel, men der er også grænser for, 

hvor længe EU kan have råd til at lede uden at de andre bevæger sig. En løsning herpå kunne være 

at beholde 2030 som mål, og derefter vurdere, hvordan det internationale klimasamarbejde skri-

der frem.    

 

5. Anvendelse af gradvise perioder for at gøre virksomheder i stand til at innovere i overens-

stemmelse med kapitale investeringscirkler 

Kvotehandelssystemet giver virksomhederne mulighed for at opnå økonomiske gevinster ved at 

fremme innovative teknologier og løsninger, der kan nedsætte udledningen af CO2. Omstillingen 

skal altså ikke ske øjeblikkeligt, men giver virksomhederne mulighed for gradvist at tilpasse deres 
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produktion og investeringer til de krav, som stilles. Det vil altså sige, at Klimakøreplanens gradvise 

perioder opmuntrer til gradvits at tilpasse sig ved hjælp af innovative løsninger.       

 

Det kan hævdes, at kvotesystemets fleksibilitet bevirker, at virksomhederne selv kan administrere 

deres innovationsproces i overensstemmelse med kapitale investeringer. De forskellige faser i kvo-

tehandelssystemet sætter dog nogle rammer herfor, men det vil således være muligt at medtage 

uudnyttede kvoter i den efterfølgende fase.   

 

6. Fremme reduktion ved kilden gennem input substitution, produktændring ved ændring af 

sammensætning eller opdaterede processer 

Kvotehandelssystemet er kun forbeholdt CO2, som vurderes til at være den største kilde til de kli-

maforandringer vi oplever i dag. Som vist i opgaven kan det for nogle virksomheder betale sig, at 

ændre på tidligere processer, som vil reducere CO2-udledningen. Dette gøres dog ikke udelukken-

de grundet reguleringer, men i højere grad fordi det er grundlæggende god forretning. 

Som nævnt er det muligt at udligne energiineffektivitet ved at udskifte gamle pumper med nye 

højeffektive pumper. Herved fremmes reduktion også ved kilden. Det kan dog føre kortsigtede 

omkostninger med sig, hvorfor dette med fordel kan støttes gennem offentlige midler, hvorved, 

der også vil kunne skabes grønne arbejdspladser.  

  

På sigt kan kvotehandelssystemet dog vise sig at fremme reduktioner ved kilden i større grad, idet 

kvoteloftet gradvist nedsættes, hvorfor virksomhederne følgelig indirekte opmuntres til at omstille 

deres hidtidige produktion. Formålet med EU’s reguleringer og kvotehandelssystemet i særdeles-

hed er at opnå CO2-reduktioner, der hvor det er mest omkostningseffektivt. Med bevarelsen af 

kvotehandelssystemet sigtes der således på at fremme reduktion ved kilden.  

 

Forslag fra Kommissionens side går på, at mere avancerede ressource- og energieffektive industri-

processer og -anlæg, øget genanvendelse og emissionsreducerende teknologier for andet en CO2 

vil kunne yde et væsentligt bidrag, der muliggør det for de energitunge virksomheder at omstille 

sig. Klimakøreplanen opfordrer dermed direkte til at, reduktioner fremmes ved kilden gennem 

ændrede produktionsforhold.            

 

Tiden har ændret sig siden Porter hypotesen første gang blev fremlagt. Således er viden om klima-

forandringerne blevet større, og virksomhederne er også i stigende grad nået til erkendelsen om, 

at business-as-usual ikke kan fortsætte. Hvor spørgsmålet på daværende tidspunkt var, hvordan 

samfundets ønske om miljøbeskyttelse balanceres med den økonomiske byrde på industrien, er 

situationen en anden i dag. Den private sektor er sidenhen blevet mere bevidst omkring de øko-

nomiske byrder, den vil konfronteres med, hvis ikke de klimatiske ændringer modvirkes. Proble-

matikken skærpes, i og med EU’s indsats i kampen mod klimaforandringerne er mere ambitiøs end 

de øvrige industrialiserede lande. Ud fra Porter & van der Lindes kriterier til veludformede regule-

ringer har det altså vist sig at EU til en vis grad formår at kombinere klimatiske hensyn med hensy-
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net til europæisk industris konkurrenceevne. Der er dog stadig punkter, der skal forbedres for at 

kunne karakterisere den som veludformet. Det, at udbuddet af CO2-kvoter overstiger efterspørgs-

len, hæmmer innovationer, da der ikke er noget incitament til at reducere sine udledninger. Porter 

& van der Linde har haft sigte på en nation, men på den front adskiller EU sig i væsentlig grad i sin 

funktion som en overstatslig organisation med 27 medlemslande. Det vil ikke på samme måde 

være muligt at indføre ambitiøse reguleringer, idet der er mange nationale interesser, der spiller 

ind. Polens veto mod klimakøreplanen er et tydeligt eksempel herpå. Endvidere er der også store 

forskelle inden for de forskellige sektorer, som der skal tages højde for, idet den europæiske kon-

kurrenceevne kan lide skade.  

 

EU har taget lederrollen i det globale klimasamarbejde, da virkningerne af de klimatiske ændringer 

kan have enorme økonomiske følger, hvis ikke de håndteres i tide. Dette viste Stern-rapporten 

med al tydelighed. Medlemslandene ser derfor økonomiske muligheder i omstillingen til en min-

dre energiafhængig økonomi, men er ligeledes klar over at det vil kræve en global indsats for en 

fyldestgørende effekt. Hvis restriktionerne bliver for ambitiøse, kan det tvinge de energiintensive 

sektorer ud af Europa til lande med en lempeligere klimapolitik. Det er derfor en fin balancegang 

for EU, der skal opretholde ambitiøse reguleringer for at opnå sit reduktionsmål, men samtidig kan 

risikere at skræmme tungindustrier ud af Europa, hvor de vil fortsætte med at udlede. Dette for-

søger EU at balancere med sine reguleringer med forbehold. Der er ingen tvivl om, at hvis der 

kommer en global klimaaftale, vil EU være foran det øvrige samfund og opnå væsentlige konkur-

rencemæssige fordele. En sådan vil dog tidligst komme i 2020.         
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KAPITEL 8 – Konklusion 

Denne kandidatafhandling har undersøgt, hvordan det kan lade sig gøre at forene forretnings-

mæssige interesser med omstillingen til en bæredygtig økonomi. For at kunne afklare dette har 

afhandlingens analyse taget afsæt i Dansk Industri og BUSINESSEUROPE samt virksomhederne 

B&W Vølund og Grundfos, der forventes at efterleve de reguleringer, der stilles dem i udsigt af EU. 

Klimakøreplanen for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050, der blev 

fremlagt af Kommissionen i foråret 2011 er ikke blevet vedtaget, men en række af dens elementer 

bygger på allerede eksisterende klimapolitik. Den lægger op til, at omstillingen vil kunne kombine-

res med en styrket konkurrenceevne. I en verden med en global klimaindsats vil det ikke umiddel-

bart give problemer, men da reguleringerne er unilaterale, vil de påvirke europæisk industris kon-

kurrenceevne. 

 

På baggrund af analysen kan det udledes, at klimaforandringerne har fået større betydning for den 

private sektor, hvilket har udviklet sig parallelt med de juridiske rammer. Med Kyoto-protokollen 

blev der skabt fokus omkring klimaforandringerne, og samtidig blev der sendt et signal om, at CO2-

udledningen ikke kunne fortsætte som hidtil. Som følge heraf etablerede EU egne klimapolitikker 

ud fra sin reduktionsforpligtelse i henhold til Kyoto-protokollen, hvor kvotehandelssystemet har en 

særlig status, da det for første gang prissatte udledningen af CO2. EU’s 2020-mål indikerer, at øko-

nomisk vækst skal baseres på vedvarende energikilder samt øget energieffektivitet. EU’s samlede 

drivhusgasemissioner skal endvidere nedsættes med 20 pct. i forhold til 1990 med mulighed for at 

øge denne målsætning, hvis andre ilande gør tilsvarende. Ud fra afhandlingen står det klart, at 

EU’s klimaindsats som følge af den ledende rolle overstiger den internationale indsats.  

 

Afhandlingen viser endvidere en bevidsthed om, at kortsigtede omkostninger kan være nødvendi-

ge for at opnå langsigtede konkurrencefordele. For at undgå, at de sektorer, der har vanskeligst 

ved omstillingen rammes unødigt hårdt, skal de støttes i processen. Hertil er kvotehandelssyste-

met det mest optimale redskab, som tilgodeser deres omstillingstempo. Tredje fase af ETS vil være 

mere ambitiøst, men hensynet til de energitunge sektorer opretholdes om end tildelingen af gra-

tiskvoter gradvist vil falde. Dette er en indikation på, at alle skal bidrage til opnåelsen af reduk-

tionsmålet på den mest omkostningseffektive måde.  

Det kan således konkluderes, at både virksomhederne og brancheorganisationerne bifalder ETS, 

som er særligt egnet for de energitunge sektorer. Hermed antydes det også, at et lavere kvoteloft 

for de øvrige sektorer med fordel vil kunne indføres for, at tilskyndelsen til innovation bevares. 

Hvis loftet er for højt vil de blot fastholdes i et energiineffektivt system.  

 

Det argumenteres i afhandlingen således for, at den private sektor skal inddrages i reguleringspro-

cessen. Hvis omstillingen til en lavemissionsøkonomi sker nede fra og op, er der større sandsynlig-

hed for, at den vil blive vellykket. Som vist i specialet lægger den private sektor stort pres på den 

offentlige sektor med sin tilstedeværelse på de internationale klimatopmøder. Dermed sendes der 
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et tydeligt signal om, at virksomhederne er rede til at investere tid og penge i grønne teknologier. 

Hvad der efterlyses af politikerne er nogle rammer, som muliggør partnerskaber mellem den pri-

vate og den offentlige sektor. Mange teknologier er klar til at blive implementeret, men kræver 

således en politisk vilje til tage dem skridtet videre. De politiske stridigheder om en global klimaaf-

tale kan ende med, at den private sektor vil tage føringen i klimasamarbejdet. Det virker paradok-

salt, at i- og ulandene strides om skyldsspørgsmålet i stedet for at tage fat om problemets kerne. 

Dette er den tydelige forskel mellem virksomhederne, hvis overlevelse afhænger af, at de er profi-

table, og med Stern-rapporten tydeliggjordes de enorme økonomiske omkostninger klimaforan-

dringerne kan beløbe sig til, hvis ikke de håndteres i tide. Politikerne og de delegerede ved FN’s 

klimatopmøder er i højere grad styret af det politiske magtspil, der udspiller sig i disse sammen-

hænge.          

 

EU er bevidst omkring de unilaterale reguleringers konsekvenser for særligt de energitunge sekto-

rers vedkommende. Afhandlingen viser, at EU har taget en række forholdsregler, der tager højde 

for risikoen for CO2-lækage, men den tredje fase af kvotehandelssystemet lægger op til, at også de 

konkurrenceudsatte sektorer yder et bidrag, hvilket understreges med skærpelsen af tildelingen af 

kvoter. Dette vil forberede disse sektorer på en omstilling til en lavemissionsøkonomi, og hvis der 

kommer en global klimaaftale kan europæisk industri vinde betydelige konkurrencemæssige for-

dele. Det er på sin vis ironisk, at for ambitiøse reguleringer kan skubbe europæisk industri til lande 

med en lempeligere klimapolitik, hvor der ingen begrænsninger er, hvormed udledningerne blot 

fortsætter.    

 

Afhandlingen argumenterer således for, at EU’s klimaambitioner må afstemmes med de involve-

rede virksomheder, således at de som umiddelbart kan vinde på en omstilling tilskyndes yderligere 

hertil, mens de konkurrenceudsatte sektorer fortsat understøttes med gratiskvoter. Hvor industri-

en førhen hovedsageligt blev anset som klimasynder, bliver den i højere grad inddraget som en del 

af løsningen på klimaforandringerne.  

 

På baggrund af analysen blev det gennem en vurdering af EU’s klimapolitik klargjort, at EU’s klima-

køreplan til dels kan betegnes som veludformet. De adspurgte brancheorganisationer og virksom-

heder tilkendegiver, at der er behov for reguleringer, som kan skabe incitament til innovation og 

udvikling af rene, energieffektive teknologier. Reguleringerne skal dog både kunne tage hensyn til 

de mest udsatte, men samtidig være ambitiøse nok til, at der reelt tilskyndes til innovation. Bran-

cheorganisationerne, der repræsenterer et bredt udsnit af europæisk industri, understreger, at 

det er vigtigt at EU holder øje med den globale indsats. Lisbet Bræmer-Jensen fra Grundfos mener 

ikke, at der foreløbigt vil komme en global klimaaftale, men hun appellerer derimod til at virksom-

heder tager større ansvar. Det er dog en fin balancegang, da industrien således kan deles op i to 

grupper med forskellige muligheder for omstilling. Derfor vil begge parter skulle med i et samar-

bejde om udarbejdelsen af de politiske rammer.     
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Den bærende søjle i EU’s klimapolitik er kvotehandelssystemet, som var en følge af Kyoto-

protokollen. Hermed dannes der et marked for CO2-kvoter, som skal sikre at reduceringen sker på 

den mest omkostningseffektive måde. Dette instrument fremhæves af de to brancheorganisatio-

ner, som den vigtigste og mest relevante regulering på nuværende tidspunkt, da der tages hensyn 

til de energitunge virksomheder, som vil have størst vanskeligheder ved at reducere sine udled-

ninger. Det kan dog konkluderes, at systemet ikke har tilvejebragt tilstrækkelige incitamenter til 

innovationer grundet svingende priser på CO2-kvoter.  

 

Afhandlingen afspejler også et ønske fra virksomhedernes side om støtteordninger og offentlige 

og private partnerskaber, der kan være med til at øge udviklingen af rene teknologier. Derved 

rammes de virksomheder, der har vanskeligst ved omstillingen heller ikke unødigt hård, mens de 

virksomheder, der har de mest oplagte muligheder opnår en belønning, der vil kunne skubbe dem 

yderligere i den rigtige retning. Reduceringen af CO2-udledninger vil fortsat foregå de steder, hvor 

det kan gøres mest omkostningseffektivt.          

 

EU’s lederskab i det internationale klimasamarbejde påvirker navnlig europæisk industri, som 

umiddelbart vil stilles svagere over for globale konkurrenter. Med klimakøreplanen cementerer EU 

ønsket om at gå forrest i kampen mod klimaforandringerne. På trods af, at der ikke er udsigter til 

en global klimaaftale foreløbig, fortsætter EU sin ambitiøse indsats. Den private sektors stigende 

tilstedeværelse på klimatopmøderne kan vise sig at være en hjælpende hånd til EU i forsøget på at 

lægge et pres på de øvrige parter. Vedtagelsen af en global klimaaftale er udsat på ubestemt tid, 

hvilket for virksomhedernes vedkommende medfører en vis uforudsigelighed angående deres in-

vesteringer, der som regel bliver foretaget med mange år for øje.  

 

Trods det, at Porters hypotese blev udarbejdet for 20 år siden, finder den stadig relevans den dag i 

dag. Argumentet om, at ambitiøse reguleringer er med til at fremme innovationer, er mere rele-

vant end nogensinde. Klimaforandringerne er blevet mere udtalte, og omkostningerne heraf er 

tydeligere end nogensinde. PH hævder, at veludformede reguleringer sender signaler om ressour-

ceineffektivitet og påpeger muligheden for teknologiske forbedringer. Ud fra afhandlingen kan det 

konkluderes, at den private sektor i overvejende grad erklærer sig enig med PH’s antagelser om, at 

veludformede reguleringer kan være med til at fremme innovationer. Virksomheders tilstedevæ-

relse ved de internationale klimatopmøder er taget til i takt med, at udsigterne for en global kli-

maaftale er forringes. For at kunne adressere klimaforandringerne med udvikling af nye teknologi-

er efterspørger den private sektor stabile, langsigtede signaler, effektive reguleringer, opmuntren-

de markedsbetingelser og prissætning af kulstof. Det er altså den private sektor, der kræver poli-

tisk handling gennem stabile reguleringsprocesser. Dermed bekræftes det fra den private sektors 

side, at reguleringer kan fremme innovationer, hvis de udvikles på en hensigtsmæssig måde, der 

understøtter virksomhederne i processen. For at virksomhederne kan udvikle nye CO2-fattige tek-

nologier, er de nødt til at have sikkerhed for at der er en efterspørgsel herpå. I den sammenhæng 

spiller politikker en væsentlig rolle, da de ved at fjerne opmuntringen til at udlede CO2 og forure-
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ne, kan skabe et markedspotentiale for nye, rene teknologier. ETS forsøger, at adressere dette ved 

at prissætte udledningen af CO2, men som afhandlingen har vist, har kvoteprisen været noget 

ustabil, hvilket ikke har skabt det tiltænkte incitament.  

 

Klimakøreplanen lægger op til en omstilling til en lavemissionsøkonomi ved at opstille mål og del-

mål for, hvor meget emissionerne i EU skal reduceres med i hhv. 2030 og 2050. Ole Hedegaard 

Madsen fra Vølund mener, at målene er langt ude i fremtiden, hvilket skal ses i lyset af, at der på 

nuværende tidspunkt ikke er den aktivitet, som peger på, at målene for 2020 nås på baggrund af 

innovationer, men snarere som følge af finanskrisen.  

Med sit varige lederskab i det internationale klimasamarbejde og sine ambitiøse nationale klima-

politikker signalerer EU, at der sigtes på en bæredygtig økonomi, hvor det fremtidige marked er 

baseret på rene teknologier. Afgørende er det, at der skabes incitamenter, som kan være af poli-

tisk eller økonomisk karakter. Reguleringer kan således være med til at gøre det mere bekosteligt 

at udlede CO2, men de virksomheder, der gennem innovationer skaber nye teknologiske løsninger 

skal tilsvarende belønnes for denne indsats. Samarbejde mellem den private og den offentlige 

sektor er en måde, hvorpå investeringer kan komme til udtryk.  

 

Svaret på afhandlingens hypotese vil derfor være, at for at EU’s klimakøreplan for omstilling til en 

konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050 kan virkeliggøres kræver det at alle berørte sekto-

rer tilgodeses i denne. Det vil sige, at det for nogle virksomheder vil være en fordel at omstille sig 

til lavemissionsøkonomi, og de skal således i stor grad støttes og opmuntres til yderligere udvik-

ling. For de sektorer, der vil have vanskeligere ved omstillingsprocessen, skal der fortsat tages fo-

rebyggende foranstaltninger, der støtter dem i processen i deres egen hastighed. Derudover skal 

samarbejdet med den private sektor udbygges, i og med de har ekspertisen og den viden, der kan 

sikre den mest omkostningseffektive omstilling. Hvis flere interessenter yder en indsats, vil lang-

sigtede mål kunne være en løsning, for der er generelt brug for langsigtede mål, for at sikre, at der 

er et fremtidigt marked.   

Det kan ud fra afhandlingen også konkluderes, at konkurrenceevne skal anskues ud fra flere fakto-

rer. Således skal konkurrenceevnen ikke kun vurderes ud fra kortsigtede omkostninger, derimod 

må de langsigtede gevinster, som first mover-fordelen vil medføre også medtages. Fremtidigt vil 

markedet basere sig på grønne teknologier, der er mere energieffektive, fordi der ikke er andre 

muligheder.      
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KAPITEL 9 – Perspektivering 

Da kandidatafhandlingen har belyst de forretningsmæssige konsekvenser af EU’s unilaterale regu-

leringer, vil denne perspektivering behandle nogle af de mulige fremtidsscenarier, der knytter sig 

til klimaforandringerne og det internationale samarbejde. Ved at inddrage nedenstående perspek-

tiver er det målet, at klarlægge nogle af de områder, der efter min opfattelse vil komme til at få 

stor betydning for EU’s lederrolle og virkningerne heraf på europæisk industris konkurrenceevne 

over for globale konkurrenter.   

Klimaforandringerne er et område, der er under varig udvikling både grundet den uforudsigelige 

fysiske karakter, men også den politiske udvikling forandrer sig hele tiden. I 15 år har landene i FN 

forsøgt at etablere en global klimaaftale, men uden succes. Perspektiverne for en fremtidig global 

klimaaftale kan synes noget dystre fortiden taget i betragtning, men i og med USA og Kina nu har 

indgået en aftale om forhandlinger med start i 2015, kan det være starten på en ny klimaæra. Det-

te vil formentlig bestyrkes ved at forretningsmæssige muligheder begynder at vise sig i løbet af de 

næste år. Kineserne er som regel hurtige til at opfatte nye teknologier og har udviklet sig til en 

enorm konkurrent for både europæiske og amerikanske virksomheder. Reagerer Europa som de 

har gjort nu og fortsætter denne udvikling, kan det tænkes, at de europæiske virksomheder får et 

tilpas stort forspring til de kinesiske konkurrenter, som uden tvivl vil reagere, hvis der er forret-

ningsmæssige fordele at hente. 

Et andet interessant aspekt er, hvordan EU vil fortsætte sit klimaarbejde. Indtil nu har EU haft en 

hovedrolle i klimaforhandlingerne og er gået forrest ved det gode eksempel med hensyn til at ud-

vikle ambitiøse politikker. Ved COP17 i Durban satte EU dog foden i, og forlangte at andre lande 

begynder at rykke sig i deres klimaforpligtelser, førend EU-landene vil fortsætte deres ambitiøse 

kurs. Da forhandlingerne, om en fortsætter til Kyoto-protokollen, først påbegyndes senest i 2015 

med mål om en aftale i 2020, er det endnu usikkert, om denne hårdere, europæiske linje vil bære 

frugt. Mange faktorer kan i den forbindelse få vidt forskellige udfald for en fremtidig, global klima-

aftale. Den amerikanske Obama-ledede regering har grundlæggende været mere positiv indstillet 

over for klimasamarbejdet end den tidligere. Men grundet fremtidige amerikanske valg er det der-

for meget usikkert, om en fremtidig regering vil have samme opfattelse af klimaet.  

Hvis den private sektor fastholder sit pres på det politiske klimasamarbejde, kan det være med til 

at fremme perspektiverne for en global klimaaftale. Noget kunne også tyde på, at dette vil det 

fremtidige scenarie, da perspektiverne lige nu er meget dystre. Det vil gøre indtryk på politikerne, 

at store globale virksomheder faktisk ønsker nogle politiske rammer, som de har mulighed for at 

handle inden for. Jeg vil vurdere, at dette ikke kan negligeres af den offentlige sektor meget mere.  

Den af Kommissionen fremlagte Klimakøreplan har generelt modtager rosende ord, og stort set 

alle medlemslande ville være klar til at vedtage den. Polen har som det eneste land stemt imod 

den, og grundet princippet om konsensus, kan den derfor ikke gennemføres. Spørgsmålet er der-
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for om Polen på et tidspunkt ikke kan holde sig uden for en aftale eller om der vil ske fundamenta-

le ændringer af Klimakøreplanen, der bevirker, at Polen kan godtage den.  

En vigtig faktor, som kan vise sig at få konsekvenser for det globale klimasamarbejde er finanskri-

sens endeligt. Under finanskrisen er væksten som bekendt gået mere eller mindre i stå, hvilket 

betyder mindre produktion, og mindre produktion producerer også færre drivhusgasser. At EU når 

sine klimamål kan derfor til dels tillægges finanskrisen, hvorfor der kan være tale om en stigning i 

udslippet af drivhusgasser, når væksten igen kommer i gang. Det kan være svært at spå om, men 

fakta er, at man så en tydelig reduktion i drivhusgasudledningen, da finanskrisen for alvor fik fat. 

Spørgsmålet er, hvordan markederne vil reagere, når der igen kommer gang i væksten. Finanskri-

sen kan have skabt momentum for en grøn økonomi, men dette vil først vise sig, når produktio-

nerne igen kører som inden krisens udbrud.     

Et sidste punkt, der kan få afgørende betydning for det fremtidige klimasamarbejde på alle fron-

ter, er udviklingen i de klimatiske forandringer. Ifølge videnskaben skal der handles nu for at undgå 

enorme klimatiske udsving, der vil få katastrofale følger for hele verdenssamfundet. Naturkata-

strofer som følge af de smeltende gletsjere og stigende vandstande, kan gå hen og tvinge verdens 

ledere til at reagere, men der kan det altså vise sig at være for sent. Som Connie Hedegaard har 

udtalt, kan man tvinge hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke7. Ud fra videnskabens 

prognoser kan klimaforandringerne i sig selv måske vise sig at være den tvingende faktor, der får 

alle hestene til at tømme truget.          

 

  

                                                           
7
 http://jp.dk/indland/indland_politik/article1925969.ece 

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1925969.ece


 

53 
 

10. Litteraturliste 
 

Amundsen, E. S., Mortensen, J. B., Fristrup, P., Andersen, P. (2009). Klimaproblemet i et samfunds-

økonomisk perspektiv. I Peter Nedergaard og Peter Fristrup (Eds.), Klimapolitik – dansk, euro-

pæisk, globalt (pp. 11-25). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.   

 

Bowen, A. & Rydge, J. (2011). The Economics of Climate Change. I Davis Held, Angus Fance-Hervey 

& Marika Theros (Eds.), The Governance of Climate Change: Science, Economics, Politics and 

Ethics (pp. 68-88). Cambridge: Polity Press.    

 

Buchner, B. K., Falconer, A., Hervé-Mignucci, M., Trabacchi, C. & Brinkman, M.  (2011). The land-

scape of climate finance. Climate Policy Initiative.  

 

Dansk Industri, (2011a). Én blandt flere platforme. Retrieved May 9 from 

http://di.dk/Opinion/KlimatopmodetCOP17/danskevirksomhedercop17/Pages/%C3%89nblan

dtflereplatforme.aspx  

 

Dansk Industri, (2011b). Når politikerne ikke kan takle klimaudfordringen kan erhvervslivet. 

Retrievede April 26 from 

http://di.dk/Virksomhed/Miljoe/klima/klimapolitik/cop17/Pages/Naarpolitikerneikkekantakle

klimaudfordringenkanerhvervslivet.aspx 

 

DIREKTIV 2009/29/EF, EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS. (2009). Retrieved May 20 from 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:da:PDF 

 

Egenhofer, C. (2009). The New EU Emissions Trading Scheme: A Blueprint for the Global Carbon 

Market? I Harris, J. M. & Goodwin, N. R. (Eds.), Twenty-first century macroeconomics: Re-

sponding to the climate challenge (pp. 250-268). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.   

 

EU, (2011). Emissionshandel: Kommissionen vedtager en afgørelse om, hvordan de gratis kvoter 

bør tildeles fra 2013. Online: EU, pressemeddelelse.  

 

Europa, (2011). Durban conference delivers breakthrough for climate. Retrieved May 26, 2012, 

from http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/895  

 

EUROPA-KOMISSIONEN, (2010a). Analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissioner 

ud over 20 % og vurderingen af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (Meddelelse. 

Bruxelles: EUROPA-KOMMISSIONEN).Retrieved May 12, 2012 from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0265:FIN:DA:PDF   

http://di.dk/Opinion/KlimatopmodetCOP17/danskevirksomhedercop17/Pages/%C3%89nblandtflereplatforme.aspx
http://di.dk/Opinion/KlimatopmodetCOP17/danskevirksomhedercop17/Pages/%C3%89nblandtflereplatforme.aspx
http://di.dk/Virksomhed/Miljoe/klima/klimapolitik/cop17/Pages/Naarpolitikerneikkekantakleklimaudfordringenkanerhvervslivet.aspx
http://di.dk/Virksomhed/Miljoe/klima/klimapolitik/cop17/Pages/Naarpolitikerneikkekantakleklimaudfordringenkanerhvervslivet.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:da:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/895
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0265:FIN:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0265:FIN:DA:PDF


 

54 
 

 

EUROPA-KOMISSIONEN, (2010b). The EU climate and energy package. Retrieved May 15, 2012, 

from http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm  

 

EUROPA-KOMMISSIONEN, (2011a). KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11. november 2011 om æn-

dring af afgørelse 2010/2/EU og 2011/278/EU med hensyn til sektorer og delsektorer, der an-

ses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage. Retreived May 10, 2012, from, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0009:0012:DA:PDF 

 

EUROPA-KOMISSIONEN, (2011b). Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsø-

konomi i 2050 (Meddelelse. Bruxelles: EUROPA-KOMMISSIONEN).   

 

EUROPA-KOMISSIONEN, (2012). Bæredygtig vækst - for en mere ressourceeffektiv, grønnere og 

mere konkurrencedygtig økonomi. Retrieved May 10, 2012, from 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-

growth/index_da.htm  

 

Europa-Parlamentet, (2010). Stor skuffelse over de manglende resultater ved COP15. Retrieved 

May 25 from http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20100115STO67372+0+DOC+XML+V0//DA  

 

Europa-Parlamentet, (2012). Parliament calls for low-carbon economy by 2050. Retrieved May 22, 

2012, from 

http://www.europarl.europa.eu/news/da/pressroom/content/20120315IPR40876/html/Parli

ament-calls-for-low-carbon-economy-by-2050  

 

European Union, (2010). DG Environment. Retrieved May 27, 2012 from 

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/dg_environment.pdf 

 

Friedman, T. L. (2009). Klimaets tidsalder, hvorfor verden har brug for en grøn revolution [Hot, Flat 

and Crowded - why we need a green revolution - and how it can renew America] (J. B. May 

Trans.). København: Børsens Forlag.  

 

Grant, W. (2011). Business: the elephant in the room? In Wurzel, R. K. W. & Connelly, J. (Eds.), The 

European Union as a Leader in International Climate Change Politics. London: Routledge.  

 

Hedegaard, C. (2011). Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 

2050. Retrieved May 2, 2011, from http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/hedegaard/headlines/topics/roadmap_da.htm  

http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0009:0012:DA:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_da.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_da.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100115STO67372+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100115STO67372+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/news/da/pressroom/content/20120315IPR40876/html/Parliament-calls-for-low-carbon-economy-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/da/pressroom/content/20120315IPR40876/html/Parliament-calls-for-low-carbon-economy-by-2050
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/dg_environment.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/topics/roadmap_da.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/topics/roadmap_da.htm


 

55 
 

 

Hedegaard, C. (2012). Economic growth 2.0. Retrieved April 27, 2012, from 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/articles/2012-02-

03_01_da.htm  

 

Holm, A. B. (2011). Videnskab i virkeligheden, en grundbog i videnskabsteori. Frederiksberg: Sam-

fundslitteratur.  

 

Jørgensen, D. (2010). Grønt håb, klimapolitik. Rødovre: Sohn.  

 

Karbassi, L., Kasten, T., Munang, R., Coleman, H., Putt del Pino, S., Metzger, E., et al. (2011). Adapt-

ing for a green economy: COMPANIES, COMMUNITIES AND CLIMATE CHANGE. A caring for 

climate report.UN Global Compact, UN Environment Programme, Oxfam & the World Re-

sources Institute.  

 

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 24. september 2009 om opstilling af en liste over, hvilke sektorer 

og delsektorer der anses for at være udsat for en betydelig risiko for carbon leakage, i over-

ensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/87/EF. Retreived May 10, 

2012 from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:DA:PDF 

 

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11. november 2011 om ændring af afgørelse 2010/2/EU og 

2011/278/EU med hensyn til sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en bety-

delig risiko for carbon leakage. Retrieved May 28 from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0009:0012:DA:PDF 

 

Krugman, P. (2010, April 7). Building a green economy. The New York Times Magazine. Retrieved 

May 10 from http://www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Economy-

t.html?_r=1&pagewanted=all  

 

Krugman, P. (Marts/april 1994). Competitiveness - a dangerous obsession. Foreign Affairs, 73.   

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). InterView - introduktion til et håndværk [InterViews] (B. Nake 

Trans.). (2. udgave, 1. oplag ed.). København: Hans Reitzels Forlag.  

 

Linde, C. v. d., & Porter, M. E. (1995a). Green and competitive, ending the stalemate. The Dynam-

ics of the Eco-Efficient Economy,  

 

Linde, C. v. d., & Porter, M. E. (1995b). Toward a new conception of the environment-

competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives / Vol.9, Nr.4,  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/articles/2012-02-03_01_da.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/articles/2012-02-03_01_da.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:0018:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0009:0012:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:299:0009:0012:DA:PDF
http://www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Economy-t.html?_r=1&pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Economy-t.html?_r=1&pagewanted=all


 

56 
 

 

Marker, L. (2011). John Nordbo: EU var COP17's store taber. RÆSON. Retrieved May 15 from 

http://raeson.dk/2011/john-nordbo-eu-var-cop17%E2%80%99s-store-taber/  

 
McCormick, J. (2007). The European Superpower. New York: Palgrave Macmillan.  

 

Meilstrup, P. i Deadline 28.11.11 http://www.youtube.com/watch?v=U57aqGoq5t0  

 

Meilstrup, P. (2011). Durban: Det muliges succes. Mandag Morgen. Retrieved May 22 from 

https://www.mm.dk/blog/durban-det-muliges-succes  

 

Meilstrup, P. (2010). Kampen om klimaet, historien om et topmøde, der løb løbsk. København: 

People's Press.  

 

Mortensen, J.B., Amundsen, E.S., Fristrup, P., Andersen, P. (2009). Virkemidler i klimapolitikken. I 

Peter Nedergaard og Peter Fristrup (Eds.), Klimapolitik – dansk, europæisk, globalt (pp. 27-

42). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.   

 

Nedergaard, P. (2009). Hvem skal lede verdens klimapolitik? I Peter Nedergaard og Peter Fristrup 

(Eds.), Klimapolitik – dansk, europæisk, globalt (pp. 135-155). København: Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag. 

 

Nye, J. S. (2004). SOFT POWER - the means to success in world politics (First ed.). USA: 

PublicAffairs, New York.  

 

Nye, J. S. (2002). The paradox of American power, why the world's only superpower can't go it 

alone. Oxford New York; Oxford: Oxford University Press.  

 

Nye, J. S. (2008). The powers to lead. Oxford New York: Oxford University Press.  

 

Oberthür, S. & Pallemaerts, M. (2010). The EU’s Internal and External Climate Policies: an Histori-

cal Overview. I Oberthür, S. & Pallemaerts, M. (Eds.), The New Climate Policies of the Europe-

an Union: Internal Legislation and Climate Diplomacy (pp. 27-63). Bruxelles: VUBPRESS Brus-

sels University Press.    

 

Petersen, V. K. S. (2012). EU's klimapolitik: Derfor er polen skurken. RÆSON. Retrieved April 17 

from http://raeson.dk/2012/eu%E2%80%99s-klimapolitik-derfor-er-polen-skurken/ 

 

http://raeson.dk/2011/john-nordbo-eu-var-cop17%E2%80%99s-store-taber/
http://www.youtube.com/watch?v=U57aqGoq5t0
https://www.mm.dk/blog/durban-det-muliges-succes
http://raeson.dk/2012/eu%E2%80%99s-klimapolitik-derfor-er-polen-skurken/


 

57 
 

Schaik, Louise v. (2010). The Sustainability of the EU’s Model for Climate Diplomacy. I Oberthür, S. 

& Pallemaerts, M. (Eds.), The New Climate Policies of the European Union: Internal Legislation 

and Climate Diplomacy (pp. 27-63). Bruxelles: VUBPRESS Brussels University Press.    

 

Stern, N. (2007). The economics of climate change. The Stern Review (First ed.). United Kingdom: 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.  

 

UNEP News Centre. (2011). Climate talks end with hope for a new more comprehensive legally-

binding agreement. Retrieved April 15, 2011, from 

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2661&ArticleID=8984&l=en  

 

Vestergaard, F. (2010). COP15 blev en brat opvågnen for EU. Ugebrev fra Europa-Kommissionen.  

 

Vidal, J., & Harvey, F. (2011). COP17 climate talks: Durban text follows EU roadmap for new global 

deal. The Guardian, Online publication. Retrieved May 23 from 

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/09/un-climate-talks-durban-text  

 

WBCSD, (2010). Vision 2050: The new agenda for business. WBCSD.  

 

Wiegand, B. (26. september 2010). Klimapresset på erhvervslivet vokser. Mandag Morgen.   

 

  

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2661&ArticleID=8984&l=en
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/09/un-climate-talks-durban-text


 

58 
 

BILAG 1: Interview med Dansk Industri 
Interview med konsulent Lars Bach Jensen fra Dansk Industri, foretaget den 8. maj 2012 kl. 12:45 

 

Tak, fordi du vil lade dig interviewe her. Først og fremmest vil jeg gøre dig opmærksom på, at 

samtalen her vil blive optaget. Er du, Lars Bach Jensen, indforstået med det? Ja, det er jeg. 

Interviewet finder sted i forbindelse med min kandidatafhandling, som omhandler EU’s regule-

ringer på klimaområdet og følgerne heraf. Særligt er det EU Kommissionens Klimakøreplan, der 

blev fremlagt sidste år, og som stiller krav til virksomhederne.  

 

1. KLIMAET PÅ AGENDAEN 

Kan du fortælle mig noget om, hvornår klimaet kom på Dansk Industris dagsorden?  

Uha ja, det er længe siden. Vi har jo en miljø-, energi- og klimaafdeling, der går lang tid tilbage. 

Men det har været på helt tilbage fra [..] kan man sige, man begyndte at bruge EU’s kvotehandels-

system i Danmark. Måske også endda før det. Men altså, det er klart der er 2008, hvor EU fik lavet 

en fælles klima- og energipakke. Det fulgte DI rigtig tæt. Og siden den dag, til den tid, har vi fulgt 

det tæt. Man har også fulgt klimaforhandlingerne tæt, så det er 10 år, vil jeg tro altså, noget i den 

stil der. Siden begyndelsen med kvotehandelssystemet. Det går lang tid tilbage. 

 

Hvor stor en betydning vurderer du klimaet til at have fået for jeres medlemmer? 

Det betyder meget, det betyder rigtig meget. Det betyder meget på forskellige måder kan man 

sige, for virksomhederne. Vi har jo i DI den store glæde, at vi har virksomheder næsten i alle mulige 

sektorer, du kan forestille dig. Vi har teknologileverandører, som Vestas og Siemens, Grundfos osv., 

der producerer, den teknologi, der skal bruges til energieffektiviseringer osv. For dem er klimadis-

kussionen en ’marketdriver’, helt sikkert. Så har vi jo virksomhederne, der er rådgivende, som 

Rambøll og COWI, der rådgiver om klimaløsninger, og de har også glæde af denne her diskussion. 

Og så har vi de energiforbrugende virksomheder, som vi også passer på. De skal hjælpes med den 

omstilling, der handler om, at de skal hjælpes med at vi i DK har nogle konkurrencevilkår, der tåler 

sammenligning med, ikke bare med Kina og med Asien, men også alle mulige lande der ligger lige 

omkring Danmark. Danmark har de højeste energiafgifter i Europa. Det er ikke fordi de virksomhe-

der ikke gerne vil omstille sig, de skal bare have en mulighed for at gøre det. Det betyder rigtig me-

get for mange medlemmer, men på lidt forskellige måder.  

 

Vil du sige, at det at være ”grøn” er en modsætning til det at være konkurrencedygtig? Her tæn-

ker jeg på europæiske virksomheder i forhold til globale konkurrenter, der måske ikke er under-

lagt de samme reguleringer, som europæiske... 
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Jah, altså hvis man har princippet af omkostningen i EU eller Danmark man ikke deler med andre, 

der kan ligge lige på den anden side af europæiske grænser og producere præcis det samme som 

så bliver importeret til Europa bagefter, ja så har man en konkurrenceforvridning, det er der ingen 

tvivl om. Hvis altså alt andet lige, man producerer på samme måde osv. Én af de ting der er, når 

man taler om energiforbruget og industriproduktionen, det vi passer på at man ikke får det vi kal-

der carbon leakage eller industrial leakage, sådan at vi ser nogle mål og reguleringer oppe i Euro-

pa, der ligesom bare gør at man flytter nogle investeringer ud af Europa, fordi så opnår man ikke 

den klimaeffekt man gerne vil have og så taber man på produktion og arbejdspladser i Europa. Så 

det er en side af fortælling af klima- og energipolitikken, som vi er opmærksomme på. 

 

 

2. EU REGULERINGER 

Synes du EU’s nuværende reguleringer på klima- og miljøområdet tager nok højde for konkur-

renceevnen? 

Øh ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det gør den. Hvis vi tager sådan den bærende 

søjle i Europas klimapolitik, det europæiske kvotehandelssystem, så er der faktisk en mulighed for 

at bruge gratiskvoter på forskellige måder, og det har man gjort ud fra an analyse af hvad for nog-

le virksomheder og sektorer, der er særligt konkurrenceudsatte. Det har man gjort og på den måde 

er det et rigtigt fint instrument. Og det mener vi faktisk rammer det godt ind. Og så arbejder man 

også i EU med at lave fælles regler for internt i EU for energibeskatning osv., det er lidt sværere for 

EU at få vedtaget det. Men altså, der er EU, den konkurrenceforvridning og så er der den interne 

forvridning i EU … Men kvotesystemet fungerer fint med at have nogle instrumenter, der tager sig 

af konkurrenceforvridningen.   

Hvorvidt er du enig i, at reguleringer fremmer innovationsevnen og dermed konkurrencedygtig-

heden for europæiske virksomheder?  

Jooo, altså.. Ja og nej. Det kommer helt an på, hvordan man designer det, altså man kan godt lave 

en regulering, der er rigtig ambitiøs på klima, som er designet på en måde og det kan virksomhe-

der ikke holde til konkurrencemæssigt. Man kan også prøve at vælge at designe den, sådan at den 

tager hånd om de konkurrenceevneeffekter der er, et eller andet ligesom gratiskvoter. Det kommer 

an på, hvordan man har konstrueret dem, så hvis man konstruerer dem på en rigtig måde, og så 

man kan få løftet virksomhederne igennem den der omstillingsproces, det er, sådan at de lige får 

lidt beskyttelse når det er nødvendigt, men så i øvrigt sørger for at blive mere effektive… Hvis det 

kan lade sig gøre at konstruere sådan en model, så kan det godt lade sig gøre at have en stram, 

eller ambitiøs klimapolitik, energipolitik og samtidig hjælpe de virksomheder til at få ny vækst og 

produktion. Det kan godt lade sig gøre, men det kræver, kan man sige, at man får designet tingene 

rigtigt. 
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Og hvordan er DI’s holdning til Klimakøreplanen? 

Den har vi været meget positive overfor, fordi vores medlemmer er det, det er jo dem der sætter 

rammen for hvad vi synes. Både dem der er i energisektoren og dem der er i andre sektorer, de 

siger, jamen 2020 det er altså lige om 10 sekunder, og hvis vi skal investere i et eller andet udstyr, 

så gør vi det fordi, at det skal køre de næste 20-30 år, og hvis vi tager energi, … det kører måske 

tre-fire årtier. Så det, at vi ikke har en EU-politik efter 2020 det er et kæmpeproblem i forhold til, 

hvordan vi planlægger vores investeringer. Så vi er gået ind med fuldt skrald og sagt at vi skal løfte 

diskussionen omkring low-carbon og særligt frem til 2030. Så vi er jo også kede af, at den nu to 

gange er blevet væltet ned. Det var ikke det vi havde håbet, det kan vi overhovedet ikke sige, men 

vi giver ikke op af den grund. Vi mener stadigvæk, man skal diskutere de ting, der sker efter 2020. 

Men det ville have været skønt, hvis man kunne have fået kørt den her klimakøreplan igennem i 

nogenlunde god behold. Det er jo en analyse kan man sige, det er ikke reguleringer. Der kommer 

en masse svære diskussioner. Men som sådan en analyse, der skulle hjælpe med at få en bedre 

diskussion af tiden efter 2020, der var den rigtig fin.   

 

Og det er en holdning jeres medlemmer deler? 

Ja, det er det. Det er det helt sikkert. Det er noget alle de støtter. Det er ikke sikkert at alle med-

lemmer støtter alle de enkelte forslag i Roadmap, men man har diskussionen om, hvad der skal ske 

ved 2020. Det er alle ligesom rørende enige om, det er den eneste rigtige diskussion. 

 

Så alle er enige om, at der skal være noget efter..? 

Det er.. Og de har brug for at vide noget, for de sidder også med lommeregner og regner ud, hvad 

kommer der i 2018 og 2020.. Men hvad kommer der så efter 2020, og det kan de ikke rigtig se for 

sig, fordi der simpelthen ikke er rullet noget konkret tapet ud endnu, der er ingen reguleringer, der 

er ikke nogen rammer, hvor er EU på vej hen. Det er rimelig stor opfattelse, at det skal man. 

 

Også selvom det kun bliver fra EU’s side og ikke på international plan? 

Njah.. Der er jo også i Klimakøreplanen et afsnit, der handler om at man jo også skal forsøge at 

kigge på, hvordan det gå med de internationale klimaforhandlinger. Nu går det så med dem, at nu 

har man så sagt i Durban, hvor vi også var nede, at man forsøger at lave nye køreplaner, nye afta-

ler for de internationale klimaforhandlinger, der skal være senest færdige i 2015 og så træder de i 

effekt fra 2020, så dvs. at efter 2020 vil der ske et eller andet formentlig. Det passer meget godt 

med at man også i EU går i gang med at diskutere, hvad der skal ske efter 2020. 

 

Til sidst vil jeg gerne afrunde emnet med at spørge dig om, du har yderligere kommentarer? 

Nej, det er en rigtig spændende opgave du tager fat i og det er nogle gode spørgsmål, de er helt 

relevante. Det er bl.a. det Danmark har brugt deres EU-formandskab på de sidste 4 måneder altså, 
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plus de har jo også forberedt sig i god tid så... Der prøver vi jo også på at hjælpe til med de her for-

skellige ting, der kører, så det er nogle gode diskussioner, og det handler jo dybest set om, hvordan 

vi kan bevare velstanden i EU og få vækst og have konkurrencestærke erhvervsliv på tværs af sek-

torer, det er en rigtig spændende diskussion, der handler om dig og mig og de børn vi nu måtte få.  

 

Jeg vil hermed afslutte samtalen, og takke mange gange for din tid og dit bidrag. 

  



 

62 
 

E-mailkorrespondance som dokumentation 

 

  



 

63 
 

BILAG 2: Interview med BUSINESSEUROPE 
Interview med rådgiver Bruno Pedrotti fra Research & Innovation, Climate Change, foretaget 

mandag den 14. maj 2012 kl. 15:00 

Thank you very much for your help regarding my thesis dealing with EU climate change regula-

tions and their effects on European industry.  

The questions that I have will take approx. 15 minutes. I will make it shortly and just jump right 

to the questions. First, I would ask your permission to tape this conversation – are you OK with 

this? Yes, of course.    

 

As you know climate change is an area of great importance for a number of different stake hold-

ers. The political awareness of climate change is also increasing, especially in Europe, which has 

led to climate regulations affecting the European industry.    

So I would start asking you... 

 

1. How great do you value the importance of climate change for your members? 

As a general position at BUSINESSEUROPE, you know that our members are national businesses. 

Our official position is, that we support the climate policy of the commission and more importantly 

we support the emissions trading scheme and the goal of achieving the 20 % emission reduction by 

2020 compared to 1990. In short that’s our position and of course our members follow the same 

line in value this. Of course we can go a little more in details on how to achieve that in the coali-

tion.  

In general terms we support that the whole matter, how we can achieve these emission reductions. 

And we would like a legislation that allows us for industry’s competitiveness in Europe while 

achieving the climate goals. You may know that currently there is a discussion on whether we want 

to move to a more ambitious target by 2020, so beyond the 20 % reduction and so far our position 

is that we should stick to what was agreed few years ago, so we should stick to -20 %, but we 

should start consider 2030 as a policy horizon, and discuss what we can do in the medium long 

term.       

 

2. Is there a discrepancy between being “green” and being competitive for the European indus-

try?   

We present companies that are in very different sectors, so some specialise in low-carbon tech-

nologies for example but of course they have a clear business plan that must be supported by 

strong climate policy. The higher the carbon price, the more we develop a market for these tech-

nologies that are better for them.   

Some other members are from energy intensive sectors, like the chemical sector, steel and so on, 

for them of course, the ambitious climate policies can come as a very high cost. So to a extent there 

is a trade-off between their competitiveness and climate legislation. This doesn’t mean they 

shouldn’t comply with climate legislation, but they have to go through a transformation of their 
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production to reach their reduction and so on and this may hurt the competitiveness.  We may 

make all that we can to make sure possible transformation in this sector. 

 

3. Are regulations taking business competitiveness into account at the moment? 

Well, I will refer specifically to the ETS, which you may know, because it is the most relevant cli-

mate legislation we have and I will say the current legislation does take into account the competi-

tiveness of European industry and as you may know there are special tools to ensure that some 

sectors that are in direct competition with companies outside Europe are supported. And one of 

these measures is free allocation. This is a way for us to ensure that we keep the competitiveness 

of our companies while reducing emissions. Also, the way benchmarks are set for emissions reduc-

tions have been made with European industry competitiveness in mind.  

 

4. Would you say that EU regulations within climate change policy are preparing the European 

Industry for the future business environment? – And thus involving a competitive advantage? 

Well, vís-a-vís the rest of the world, or? Yes, compared to USA or China that doesn’t have the 

Kyoto. Well it is difficult to say, let’s say for some sectors definitely yes. For the high-tech sector 

will be definitely had supported by European climate legislation, possibly also the renewable sec-

tor. So those sectors will probably receive a further push of support and they will be more competi-

tive and therefore we should gain a competitive advantage compared with for example similar 

companies in the US. However, other sectors, again energy intensive sectors or sectors that will 

have to use a lot of energy, therefore they pollute a lot. It is more difficult, referring to these sec-

tors, it is more difficult to say whether they will have a competitive advantage or not in the future. 

If our competitors move in our direction so they will go for more restrictive environmental legisla-

tion we could gain, if they don’t go that direction they simply have less demanding environmental 

standards where those energy intensive sectors may be disadvantaged and eventually move out of 

Europe, so it very much depend on what other countries decide to do, as if you said they are not 

bound by legal requirements at international levels so if they remain in this position we may have 

some trouble in a few years.        

  

5. Are the current regulations promoting business innovations? 

Yes, I think answered this question. As I told you, yes especially some sectors.  

Yes, so you could say that it is sector-depended. I think, this ETS gives a signal and promote inno-

vation across all sectors. I am not sure all sectors will take this opportunity; some may just have an 

increased cost due to legislation, reduce their margins of profits and carrying on or may slowly dis-

appear. So if we manage to get the legislation right, then we will have the requirements but also 

the means to innovate.  

 

- do you consider the ETS to be the most effective? 

Yes, at EU level definitely.  
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6. Are EU unilateral regulations producing possibilities or risks? 

Well, it depends how you want to look at it. Continuous unilateralism over many decades will defi-

nitely be a risk, so there has to come a point where we need a global agreement. As we say in Brus-

sels, we may lead for a while, but we cannot lead forever if the others don’t move.  

 

I have no further questions – do you have anything that you would like to add?  

Thank you very much for you participation.  

 

 

E-mailkorrespondance som dokumentation 
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BILAG 3 – Interview med B&W Vølund 
Interview med Ole Hedegaard Madsen, direktør teknologi & marketing, foretaget mandag den 21. 

maj 2012 

 

Tak, fordi du vil lade dig interviewe her. Først og fremmest vil jeg gøre dig opmærksom på, at 

samtalen her vil blive optaget. Er du indforstået med det? Ja, det er jeg. 

 

Interviewet finder sted i forbindelse med min kandidatafhandling, som omhandler EU’s regule-

ringer på klimaområdet og følgerne heraf. Fokus er særlig på EU Kommissionens Klimakøreplan, 

der blev fremlagt sidste år, og som stiller krav til virksomhederne.  

 

1. KLIMAET PÅ AGENDAEN 

Kan du fortælle mig noget om, hvornår klimaet kom på jeres dagsorden?  

Der kan man sige at Vølund egentlig har to forretningsområder plus et tredje område, det er bio-

masse og det er affald og så har vi hele serviceforretningen, der servicere begge de ting, altså after 

service sales. Historisk set, så kan man sige at det ældste af dem er affald er det ældste, tror vi 

byggede vores første anlæg i Gentofte kommune i 1930 og dengang var fokus ekstremt meget på 

hygiejne, altså simpelthen at få noget gjort ved det her. Og det var det i rigtig mange år der var det 

primært hygiejne, så reducerede man volumen når man brændte, så kom der efter 1. og 2. oliekri-

se. Det havde sådan en effekt på Vølund, at man kan sige, kunderne, hele det politiske marked blev 

meget fokuseret på, at man så, at man kunne blive meget sårbar på grund af manglen på energi. 

På det tidspunkt havde man jo først lige startet med at udvinde olie fra Nordsøen, så man fik virke-

lig, du ved, bilfrie søndage og sådan. Man fik virkelig syn for, at dette her var et problem, og det 

havde to konsekvenser for Vølund, det ene var inden for forretningsområdet affald. Affald er en 

nationalt brændsel, vi laver det selv. Og så skal vi energiudnytte det bedst muligt, vi skal jo stadig 

destruere det, men nu skal vi energiudnytte det for at have en positiv effekt på vores energiforsyn i 

Danmark. Og den anden konsekvens var specielt den anden oliekrise, og det var at man fik en me-

get generel meget stor interesse for biomasse. Det var der, man begyndte at snakke meget om 

vedvarende energi og der er forsk typer af vedvarende energi, og det er selv vind, sol og så biomas-

sen og også meget andet.. Og Vølund, jeg mener faktisk også vi lavede en vindmølle på et eller 

andet tidspunkt det var sådan på samme bølgetidspunkt som Vestas og andre gjorde det, men 

Vølund gik egentlig væk fra den der vindmølle-tanke. Vi fokuserede egentlig på at udnytte biomas-

se som energikilde, men det startede alt sammen der i det tidspunkt. Så fra 1980 ca. byggede vi 

biomasseanlæg.  

Når vi så kigger frem ad, så var der sådan i 1980erne var der ekstremt meget fokus på energi og 

energiudnyttelse og man skulle væk fra olie og alt det her. Det blev så afløst i 1990erne med meget 

miljøprofil, og nu er vi nok mere ovre i affaldsforbrændingsdelen. Man blev ligesom meget fokuse-

ret på at når man brændte affald, så fik man dannet en masse. Generelt når man afbrænder et 
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eller andet kul, olie eller lignende, så har man nogle røggasser, den røggas kan indeholde mere 

eller mindre giftige komponenter. Men man blev meget fokuseret på at specielt røgen fra affalds-

forbrænding var meget giftig, der var bl.a. dioxin og mange andre ting i. Så op igennem 90erne var 

der meget stor fokus på miljø. Der blev udviklet utrolig meget teknologi til resistente røggasser, til 

bedre forbrændingsproces, det var virkelig omkring processen, rensning af processen. Og det kørte 

vi frem til år 2000. Så kom ligesom de første indikatorer for at folk begyndte at tale klima, og det 

hele startede nok egentlig med Kyoto-aftalen, men man kan så sige at fra den af og så fremover 

kom der en enorm interesse for klima, hvis man havde sådan en kurve for klima, og hvilken konse-

kvens og betydning den har for teknologi og udvikling, så vil man kunne se at den er støt stigende 

fra Kyoto og frem til COP15. Og for Vølund så fik det så den betydning.. Hele vores forretnings-

grundlag fik jo et enorm boost, det var på alle område. Og affald fik også et enormt boost igen, 

fordi at når man udnytter affaldet, så vil man konstatere, at hvis man gik ned og gravede i sin af-

faldsspand, så vil man se at ca. halvdelen af affaldet er egentlig biomasse, altså papir, kartoffel-

skræller, pap, hvorimod den anden halvdel typisk er noget med plast, og det er oliebaseret og fos-

silt. Men det man så fandt ud af, det var at man ved at energiudnytte affaldet, og laver et energi-

regnskab, et CO2-regnskab, så fik man også sådan en positiv effekt ud af det. Der er flere, der har 

påvist fx at hvis man energiudnyttede alt affaldet i Europa, så kunne man opnå en tredjedel af det 

her 20 %-reduktionsmål man har i EU. Bare ved at energiudnytte alt affald, man skulle ikke gøre 

andet, bare energiudnytte. Så vil man simpelthen fortrænge så meget kul og olie ved at gøre det. 

Så det kan man sige fik en meget, meget positiv indflydelse på det forretningsområde også. Så det 

er sådan der hvor vi står i dag. 

Når jeg siger 2008, så gør jeg det lidt med vilje, fordi vi fornemmer helt klart, at den økonomiske 

krise har overtaget dagsordenen.. Folk taler stadigvæk global opvarmning og drivhusgasser, og 

man arbejder stadig på at gøre forskellige ting, men der er slet ikke den samme gennemslagskraft 

politisk. Politisk, er det arbejdspladser, det er vækst, og det er økonomi, det er nogle helt andre 

ting.. Og langt nede, jeg fornemmer, at dengang med COP15 i København, der var det ekstremt 

højt på dagsordenen, måske særligt i DK. Der var det meget højt prioriteret på den politiske liste.        

 

Ja, det kan man sige, at det er gået lidt tilbage efter COP15. Måske også i lyset af, at klimamødet 

af nogen efterfølgende blev betegnet som værende en fiasko. Ligesom der jo heller ikke blev 

opnået en klimaaftale.    

Det er nok en kombination, altså for der var selvfølgelig skuffelser over at man ikke nåede det, og 

så lige pludselig var der noget nyt som kom på dagsordenen, som politikerne er nødt til at forholde 

sig til, altså for det var jo virkelig en alvorlig og dramatisk krise, hvor store selskaber og banker lige 

pludselig begynder at krakke osv. Man kan så sige, at vi havde håbet på, Vølund som firma, havde 

jo håbet på, at da man fik den her store finanskrise, havde brugt den til at øge aktiviteterne inden 

for visse sektor. Ligesom i 1930erne, hvor man fik arbejdsløsheden, hvad gjorde man i både Europa 

og USA? Så begynder man at udbygge infrastruktur, altså veje, broer, for at få folk i arbejde og for 

at få udbygget infrastruktur. Det havde vi også et håb om, at man egentlig siger, jamen, hvis man 

nu skulle gøre noget, så kunne man fx i Europa understøtte udbygningen af nye biomasseanlæg 
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eller forbrændingsanlæg og på den måde så fik man folk i arbejde, man fik økonomisk aktivitet og 

man fik underbygget det her med at man skal gøre noget for klimaet. Men det der er sket i Europa 

i stedet for, specielt i Europa, det er jo at man bare har sparet og sparet, man har ikke puttet no-

gen penge i det.  

Men vil du så sige at omstillingen til en lavkulstof økonomi kunne være en måde, at komme ud 

af finanskrisens kløer på?  

Ja, det tror jeg faktisk, man kunne godt forestille sig, at det kunne være en vej fremad. Typisk hvis 

man nu byggede den her type teknologi, denne type anlæg, så ville det generere rimelig meget 

lokalt arbejde, så man kunne tage et eks. Spanien, hvor der er ekstrem høj arbejdsløshed, hvor der 

kunne være stor behov for at få udbygget deres biomasseanlæg, der kunne være stor behov for 

udbygning af deres forbrændingsanlæg. Altså, de har det problem, at man i EU i 2006 lavede en 

lovgivning, der sagde, at man rent faktisk ikke må deponere brændbart affald, så skulle det energi-

udnyttes først, altså først skal man prøve at re-use eller re-cycle, når man har gjort det, så det der 

er tilbage det skal energiudnyttes, og hvad der så er tilbage, må man komme på lossepladsen. Men 

man må ikke lægge brændbart affald på lossepladsen. Ideen kører lidt tilbage til klimaet for, hvis 

du lægger brændbart affald på en losseplads, dels har du jo ikke udnyttet det til at du kan fortræn-

ge noget kul. Punkt to, hvis det ligger på en losseplads, så får du frigivet CO2 i en komposte-

ringsprocess, det bliver frigivet anyway, så man kan ligeså godt energiudnytte det. Og så punkt 3, 

det største problem ved en losseplads er, at de frigiver enormt mange metan-gasser, fordi det lig-

ger og rådner og metan er jo 22-gange stærkere drivhusgasser. Der er flere analyser på, hvor 

kommer drivhusgasser fra og så er lossepladser på globalt plan en af de kilder man kan spore som 

udleder, og der kan man sige at et land som Spanien, de lever simpelthen ikke op til EU-lovgivning. 

De deponerer rigtig meget brændbart affald, der har de måske 6-8 anlæg, de skulle måske have 4-

5 gange flere for at leve op til EU. Og det er sådan meget typisk, så siger de: ”vi har ingen penge”. 

Og det er, kan man sige, sådan lidt negativt for så kunne man sige at hvis EU’s strukturfonde siger, 

”hvis I bygger ti nye forbrændingsanlæg rundt om i Spanien, så giver vi halvdelen af pengene”, ja-

men så ville de komme i gang med at generere nogle arbejdspladser og de får også løst det miljø-

problem de egentlig skulle leve op til i henhold til vedtagne lovgivning fra Bruxelles.  

Jeg synes egentlig, det kunne være et meget godt eksempel på at man kan gøre det. Det samme 

med støtte inden for biomasse, hvor man, eller vedvarende energi generelt, man kan sige alle ved-

varende energi, det kender vi jo også fra vind, specielt.  

 

Mærker I EU’s reguleringer direkte?   

Jeg vil sige det på den måde, at vi mærker det, fordi der er enorm meget snak om det. Jeg plejer 

gerne at sige det sådan lidt populært, at hvis man ser politikerne i fjernsynet, sådan skåltaler, så 

snakker de stort om det, men hvis du så kører helt ind ad en anden side i en virksomhed som Vø-

lund, så kan vi jo bare se, at de bliver mest ved snakken, det er mest politiker-snak. Jeg vil ikke kal-

de det tom snak, det er forkert at sige, men der sker reelt ikke meget i praksis. Nu har jeg inden du 

kom, siddet og se på nogle monitorer, nogle research-analyser, som vi får sendt fra nogle firmaer, 
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hvor vi kan se hvilke projekter.. Og i forhold til den politiske snak, sker der jo i praksis ikke ret me-

get og det gør der ikke fordi det kræver penge og støtteordninger. Det er jo sådan at EU stiller nog-

le mål op; 20 % skal være vedvarende, så har man egentlig delvist lagt op til at nationale stater 

gennemfører den, men man har jo så denne her del omkring CO2-certifikater, altså man har så 

ligesom den der er certifikat-belagt og den der er national-belagt, og det der knytter sig til certifi-

katerne det er virksomhed, det er på tværs af landene, man kan følge med på børsen, hvor meget 

et CO2 certifikat koster, der vil man jo så blive enormt skuffet, hvis man ser at et CO2 certifikat er 

ekstremt lavt. Det er sådan et paradokst, vi har jo set stort set opfyldt det der 20-20-20-mål, og det 

er fordi vi har haft økonomisk krise, så går produktionen ned, økonomisk aktivitet går ned og så 

går CO2 produktion jo også ned, så vi er jo næsten, hvis ikke vi er på 1990-niveauet. Derfor er pri-

sen for de der CO2 certifikater stort set ingenting, men systemet.. altså forhåbentlig kommer der 

gang i hjulene igen på et tidspunkt, så systemet er jo egentlig godt nok, det her med, at så er der 

en vis kvote og den kvote bliver mindre år for år, og dvs. prisen stiger jo på certifikaterne, og det 

betyder igen for industrien er det mere attraktivt at investere i besparelser og nytænkning. Den 

anden del er styret af staterne, der kan man sige, at der ser man jo meget også nogen der prøver 

at lave nogle nationale støtteordninger og der findes mange eksempler på gode og dårlige. Det 

bliver meget lokalt, fx inden for biomasse, som vi har studeret meget det sidste års tid, det er bio-

massemarkedet generelt i Europa. Jo tættere vi kommer på 2012, så tænker vi på et eller andet 

tidspunkt, må det være slut med skåltalerne, så må der ske noget action, så skal der bygges noget. 

Og der tænker jeg, det er jo klart, jo tættere vi når 2012, så må man forvente der sker noget. Så har 

vi kigget lidt på hvilke markeder, og der kan jo så tydeligt se, at der er meget forskel fra land til 

land, afhængigt at støtteordning og hvordan man støtter. Eksempelvis er England noget vi interes-

serer os meget for, og der har man nogle ordninger, som egentlig betyder, at de projekter vi ser, er 

store projekter, kæmpestore projekter, fordi det er sådan et fast tilskud og det understøtter sådan 

noget ’economics of scale’, så hvis du producerer stort kan du gøre det for billigere penge. Hvis 

man går til Italien, så ser man en anden type støtte, der prøver man at måle en bestemt gastekno-

logi, som Vølund også har, og så laver man noget lokalt, man kan sige at alt det biomasse man 

skal bruge, for at gasserne skal komme inde fra et meget lille geografisk område, det har så den 

konsekvens at der er rigtig mange små projekter, så det er meget forskelligt.  

På den måde kan man argumentere for begge ting, det der er lidt et problem for os som industri, 

det er jo, at det er meget forskelligt den måde vi oplever, at gå ind på det engelske marked, hvor vi 

skal bygge stort anlæg og hvad det nu indebærer af udfordringer til det andet marked, hvor vi skal 

bygge et meget lille anlæg, og hvad det nu indebærer af udfordringer. Så set fra industrien, så er 

det egentlig ikke så ideelt det der med, at det kan blive så meget nationalt og regionalt, fordi at så 

bliver det meget forskelligt, og det er svært for en mellemstor virksomhed, som Vølund, at tilpasse 

sig. Altså, vi kan være gode til de små anlæg, men så ville det være svært at være gode til de store 

anlæg. Så inden for biomasse, er vi egentlig ikke så glade, vi er glade nok for støtteordninger, for vi 

ved det er den eneste måde, der sker noget på, men vi ville egentlig gerne have, når det kommer til 

stykket, at det var en støtte, som var reguleret på et EU-niveau. Det kunne også godt være en indi-

rekte forordning, som man har på affaldssiden, hvor EU siger, og det gælder alle 27 medlemssta-
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ter, man må ikke deponere brandbart affald, ergo skal man energiudnytte det. Man laver en fælles 

platform, dvs. som industrien også er meget glad for så ved vi; ”OK energiudnyttelse og det er den 

type affald, jamen så har vi nogle produkter, der passer til det”, og det samme produkter passer, 

om det er i Spanien, i Italien eller i Sverige. Det er de samme regler og miljøkrav, som de skal leve 

op til. Så jeg håber egentlig, at man kunne sige at den rene biomasse godt kunne have brug for en 

mere fælles platform end det vi ser i dag. 

 

Sådan et mere fælles EU grundlag?                                

Ja, det er mange gode tanker i det der er i dag, det system. Der er dels det problem at de der certi-

fikater stort set ikke er nogen penge værd, og så dels det problem at den nationale støtte er så 

forskelligartet.  

 

Så det ville ikke skabe incitament til at virksomheder nedsætter CO2 reduktioner? 

Altså, jeg vil sige nogle steder gør det jo. Eksempelvis det system de har i England genererer en del 

projekter. Det er nok der hvor det ser mest lovende ud. Der er også nogle aktiviteter i Italien, der 

har også været nogle i Tyskland. Jeg vil sige England er mest interessant lige nu, men det har skif-

tet sådan lidt op og ned. Der har altid været nogle industriprojekter. Fx papirfabrikken i Odense, 

Dalum, eller Junckers nede i Køge, hvor man som industri egentlig har et overskudsprodukt, som er 

biomasse, der kan man meget hurtigt få økonomi i at lave om, og prøve at udnytte dette til energi-

produktion. Så den der type virksomheder, der er relativt energitunge og har et stort forbrug af 

energi og som genererer en hel del, hvad skal man sige, affaldsbiomasse, som de sådan kan udnyt-

te, det er klart, hvis man laver et økonomisk regnestykke, så har de en rigtig god forretning ud af 

det. Det er ikke et problem, de vil have, og det er sådan set ligegyldigt om nogle havde opfundet 

klimakrisen eller ej, så havde de gjort det for de er grundlæggende god forretning. Fordi energipri-

sen stiger og stiger jo også..  

 

Altså, det kan være en god forretning at omstille sig til en lavkulstof økonomi, hvis de politiske 

rammer… 

..hvis der politiske rammer er korrekte ja. Og det tror jeg helt klart, at på alle niveauer, så er alle jo 

nok enige om at det er det fornuftige, men jeg tror nok mere det er hvordan det skal gøres og i 

hvilke tempi.  

 

Men det vil ikke umiddelbart stille de europæiske virksomheder ringere i forhold til konkurren-

cen over for fx amerikanske virksomheder, der ikke har de samme krav? 

Mmhh.. På et eller andet niveau. Du kan sige på det niveau, vil de virksomheder, som er afhængige 

af og som bruger meget energi i deres produktion, og som ikke selv kan energiudnytte. Altså nu 

snakkede vi omkring Dalum Papir og Juncker, som selv kan skaffe biomassen. Men virksomheder, 

der selv skal ud og købe deres energi på markedet, det er klart de vil få det lidt sværere. Men det er 

på en kort sigt, på længere sigt, så er det klart, det man kan sige, at der ser det bedre ud. Hvis nu 

man skiller virksomheder op i Danmark eller Europa i dem som arbejder inden for sektoren clean-
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tech, det er en gruppe og dem der bruger energi og konkurrerer, det er an anden gruppe. Dem der 

konkurrerer og bruger energi, det er klart at de vil, jo, hvis deres udgifter, omkostninger til energien 

stiger i forhold til deres konkurrenter uden for Europa, så vil de selvfølgelig miste konkurrencekraft. 

Og det vil de gøre på kort sigt, lad os sige 1-3 år. Men omvendt, på lidt længere sigt, så sker det vi 

også har set i Danmark, så bliver de industrier bedre til at spare på energien og bliver mere effekti-

ve. Når energiprisen, olieprisen, stiger, og det vil den helt sikkert gøre, grunden til det går nogen-

lunde derud af, det er jo fordi væksten er stoppet, i det øjeblik der kommer gang i væksten igen, lad 

os bare sige 3-5 år. På et eller andet tidspunkt, viser alt erfaring, så har det jo gået op og ned og på 

et eller andet tidspunkt vil det komme i gang igen og så vil der komme et enormt pres på olie- og 

gaspriserne, og så er det klart, at så vil det jo ramme som en boomerang på de lande, som ikke har 

prøvet at indstille sig på at gøre noget, de vil blive ramt af forsyningsusikkerhed og meget høje 

priser, og det er jo så fordelen ved Europa, det er jo, at hvis de har brugt den her lejlighed til at 

komme væk og blive mere uafhængig af fossilt brændstof, så vil de stå bedre i konkurrencen på 

længere sigt. 

 

Så man kan sige, at det at EU også tager højde for nogle af de konkurrenceudsatte sektorer ved 

at give dem gratiskvoter, er en måde at håndtere dette på? 

De kan jo kompensere for det på kort sigt.  

 

I EU’s Klimakøreplan, som blev fremlagt sidste år, opsætter man reduktionsmål for 2030 og 2050 

– kan det være med til at skabe sikkerhed om investeringer fx eller er det for langt ude i fremti-

den? 

2050, det er meget langt ude i fremtiden. Man kan sige lidt ironisk, at det er meget risikofrit for en 

politiker at lave et mål på 2050. Men tanken er jo nok på en eller anden måde, at man ser på en 

eller anden sigtelinje. 2020 det er trods alt ikke så langt væk, og så har man lavet nogle mål ved 

2030 og 2050 for at gå hele vejen ud. På et elle andet led, så er det enhver god lærebog om strate-

gi, at man skal have sådan et forløb, og hvis man holder fast i det arbejde, og reduktionerne af 

drivhusgasser og forbedringer af klimaforhold osv., så tror jeg også det er nødvendigt. Jeg vil sige 

investeringerne for en virksomhed, som Vølund her, det er jeg nok mere tvivlsom omkring, for jeg 

er overrasket over, at det der 2020 mål det kommer. Hvis man skal have bygget en masse anlæg, 

der skal være klar og funktionsdygtige i 2020, så skal du jo starte i 2015-2016. Så skal du jo faktisk 

lave kontrakter senest i 2014 eller sådan noget, og hvis vi kender.. Hvis vi kigger i Europa generelt, 

der hvor Vølund kommer ind i billedet, der hvor vi laver en kontrakt, eller byder på et projekt og 

laver en kontrakt, til der står et færdigt anlæg, der går måske 4 år, afhængig af hvor stort anlæg, 

men vi ved også at inden Vølund kommer ind i billedet, så er der jo en lang periode, hvor ejeren af 

anlægget skal have udviklet et projekt, de skal have udviklet, de skal have godkendelser. Så de skal 

bruge ligeså lang tid, så de skal bruge 4 år. Så fra Vølund skriver under til anlægget snurrer og pro-

ducerer strøm, er der gået 8 år. Så skulle der være nogen, der har travlt allerede, og det kan vi ikke 

rigtig se, og det er det som gør mig sådan lidt ’down-to-earth’, men det vil nok komme, men man 

vil nok komme for sent i gang. Det er det, vi ser med affaldsreglen med at man ikke må deponere 



 

72 
 

affald, i eksempelvis Spanien. De lever jo ikke op til den og alle ved de ikke lever op til den, det er 

lidt det samme, tror jeg, der vil ske med de der 2020-regler. Når vi når 2020 og der er kommet 

gang i økonomien inden, så vil man bare se, at nogle lande leve op til reglen, mens andre ikke vil, 

hvilket er de sædvanlige, der tager reglerne lidt mere nonchalant. Så det bliver en mere blød ud-

fordring, men hvis man virkelig tog det efter bogen, så burde vi se masser af aktivitet nu, og det 

gør vi ikke rigtig. 

Det er så 2020, derfor tror jeg, når vi ikke ser noget, eller ikke voldsom aktivitet, for at nå 2020-

målet, så betyder 2030 eller 2050 målet noget mindre. Politisk kan det betyde noget, men indu-

strimæssigt så betyder det ikke noget.  

 

Kunne man forestille sig, at virksomhederne går ind på egen hånd og begynder at foretage akti-

viteter, der vil nedsætte CO2 reduktioner? Også i forhold til de politiske forhandlinger, der kan 

være usikre.. 

Altså, det tror jeg helt klart.. Desværre er der jo ikke så meget industri tilbage i DK. Og generelt det 

er jo også derfor vi har løst reduktionsmålet, da vores industri er produktion og det der kræver 

energi er faldet de sidste år, bare siden krisen startede. Og inden da har vi jo haft rigtig travlt med 

at eksportere vores produktion ud af landet. Men det betyder at når man outsourcer den tunge del, 

så outsourcer man jo også energiforbruget. Og det er jo sådan lidt af den diskussion der foregår, 

for vi outsourcer jo til Kina, og så vil de jo have et lavere CO2 mål, og det argumenterer de jo for 

eller imod. Men der er jo stadig virksomheder, som bruger relativt meget energi, og der tror jeg 

generelt danske virksomheder har været gode til at lave besparelser og det har været en driver for 

dem. Ja, det tror jeg faktisk. Man kan diskutere det der, når man snakker outsourcing når man 

snakker virksomheder. Jeg tror stadig det primært er lønnen, men man kunne jo godt outsource 

pga. energiforbruget. Hvis man kan få energien meget billigere i Rumænien, jamen så flytter man 

til Rumænien.  

 

Der taler mange jo om det man kalder CO2-lækage, hvor produktioner flytter ud af EU, og man 

så taber arbejdspladser, investeringer og samtidig ikke opnår den tiltænkte klimaeffekt. 

 

Jeg har ikke flere spørgsmål, men vil høre om du har nogle yderligere kommentarer her til sidst? 

Nej, egentlig ikke. Jeg synes vi har været godt omkring.  

Paradokset omkring økonomien, der synes jeg det er et rigtigt godt eksempel, som du siger der 

med lækagen, hvor det er uheldigt hvis vi outsourcer pga. energien og så taber på arbejdspladser 

og klima. Så vil europæiske virksomheder stå rigtig dårligt.  

1) Jeg tror meget på det der med at der kommer vækst igen. 2) der vil komme et pres fra befolk-

ningsvæksten, og pres på ressourcerne fra middelstanden, og der tænker jeg at der vil det være 

godt for Europas industri, at man trods alt er vant til at arbejde med så høje priser og er vant til at 

spare på CO2. Der er et dejligt link mellem om du god til at spare på energien ved at reducere CO2, 

jamen så sparer du jo også på nogle omkostninger. Der er flere former i at holde fast i de her kli-

mamål, udover at vi gerne vil undgår den globale opvarmning, så er der en konkurrenceindstilling i 
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det. Vi skal være bedre på det område, der kan vi være bedre end Rusland, og hvis energipriserne 

stiger i Kina og Brasilien, bliver de jo enormt hårdt ramt.    

 

 

E-mailkorrespondance som dokumentation 
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BILAG 4: B&W Vølunds samarbejde med Dalum Papir A/S 

 

Dalum Papir: From natural gas to wood chips in less than one year 

 

 

In under a year, the paper manufacturer Dalum Papir A/S made the change from natural gas to wood chips. The 

company stands to save 40 million Danish kroner annually, its CO2 emissions have been minimised, and the in-

vestment will pay for itself in less than two years. 

Take a natural gas boiler from 1962. Cut off the bottom, and mount a furnace, a wood chip feeder, a combustion chamber and vibration 

grate. That is all it took to provide Dalum Papir with a much cheaper and CO2-neutral energy supply. It took less than one year from the 

time the idea was conceived to the day on which the first wood chips were burned in the revamped boiler.  

 

"We had been talking about switching fuels for a long time in order to save on our energy costs, which, at that time, were up to 100 million 

DKK a year. Wood chips are, after all, much cheaper than natural gas", recalls Bent Hedebro Hansen, the Project Manager responsible for 

helping Dalum Papir make the switch from natural gas to biofuel.  

 

The original idea of purchasing an all new plant for biofuels proved to be too expensive. Instead, at the end of 2005, Bent met with Niels A. 

Nissen, Senior Service Consultant at B&W Vølund, and together they figured out how the existing boiler could be converted to process 

wood chips.  

One year, three production stops  

"The process, from idea to design and implementation, took very little time. The idea came about at the end of 2005, and we burned our 

first batch of wood chips in December 2006", explains Dalum Papir's Operations Manager, Niels Hedegaard Madsen. 

 

What's more, only three production outages were required to complete the project. The boiler was first stopped for ten days in July, when 

the bottom header and other pieces were fitted with asbestos and reinsulated. The second production stop consisted of a 16-day period in 

August and September, when the temporary base between the boiler and the new furnace was removed, and new refractory lining was 

installed. The third and final stop consisted of a six-day period in December during which the final construction and preparations for wood 

chip burning were carried out. 

 

"The new boiler has run problem-free from the beginning, which was what we were most anxious to see. The greatest challenge, however, 

was feeding the fuel into the silo and getting the slag out the other end", explains Niels Madsen.  

 

The project was a great success: both in terms of the new system for transporting wood chips to the silo, and with the water lock slag 

system capable of transporting diverting slag without affecting the pressure conditions in the furnace.  

 

"The plant has run perfectly since being commissioned in 2006, and we haven't had to replace any parts", comments Bent Hansen, who 

stresses the fact that the project has been an overall good investment.  

 

"Right off the bat we saved 40 million DKK a year on energy, which means the investment will pay for itself in less than two years." 

Utilising all of the heat 
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As part of the conversion from natural gas to wood chips, Dalum Papir opted to implement a flue gas condensation system and to connect 

to the district heating network. As a result, the company can now make use of the excess heat contained in the flue gas, and then sell the 

heat to Fyn District Heating. Most recently, Dalum Papir also added a final heating system to bring the temperature of the district heating 

water from around 60 degrees Celsius to 70-80 degrees. This enables the company to send a majority of the excess heat produced directly 

to the district heating network's input flow, as opposed to using it in the return flow. Furthermore, Dalum Papir is now able to use excess 

heat in its actual paper production. 

 

"All heat is trapped and used here in our operations. This means that no heat is lost in the form of steam", explains Niels. 

The project: Switching to biofuel 

Cost 

The total cost of converting the boiler from natural gas to wood chips, the implementation of flue gas condensation, and connecting to the 

district heating network was 65 million Danish kroner.  

 

Annual energy savings total 40 million DKK. This figure is calculated based on the company's electricity and natural gas expenses before 

converting to wood chips, which totalled 100 million DKK a year.  

The investment paid for itself in less than two years.  

The savings are the result of cheaper fuel, the sale of excess heat to the local district heating plant, the sale of CO2 quotas, and overall 

energy savings. 

In 2011, Dalum Papir sold around 200,000 MWh of energy to the district heating network, which is the equivalent of the heat consumed by 

11,000 households. 

CO2 emissions have dropped from 420 kg/ton to 21 kg/ton of paper produced, for a total reduction in CO2 emissions of 95%. 

Energy 

Dalum Papir uses around 120,000 tonnes of wood chips and produces around 1.3 GJ of energy each year. Of the total energy produced, 

700,000 GJ are sold to the district heating network, while 36,000 GJ are used to heat the company's own buildings.  

The boiler, before: 

Natural gas 

60 tonnes of steam per hour 

60 bars of pressure 

480°C 

 

The boiler, after: 

Wood chips 

45 tonnes of steam per hour 

60 bars of pressure 

480°C 

The boiler output is slightly lower than before conversion project. On the other hand, the new flue gas condensation feature yields 8-10 

MW. Flue gas condensation was integrated into the system when the boiler was converted from natural gas to wood chips. 
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The solution 

A cellar beneath Dalum Papir's natural gas boiler made it possible to install a grate underneath the boiler. The challenge was thus to design 

a grate of precisely the right height to be installed when the base was removed from the boiler. In addition, new air ducts, a new flue gas 

pass, an electrostatic precipitator, as well as flue gas cleansing and flue gas treatment systems were installed. 

Dalum Papir also opted to integrate flue gas condensation and to connect to the local district heating network.  

  

The boiler before the conversion to biomass. 
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The boiler after the conversion to biomass. 

  

  

  

The boiler after connection to the district heating network. 

 

 

Among other features, B&W Vølund installed a special wood chip feeding system, a Volumix®secondary air system, a water-cooled vibrating 

grate, and a silo equipped with feeding screws. 

 

B&W Vølund can provide full solutions, including everything from fuel handling systems to stack installation - in other words, a solution 

that features flue gas treatment and flue gas condensation. Furthermore, B&W Vølund can assess the plant and all associated costs be-

forehand, as well as advise, supply, install, and operate the finished plant. 
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BILAG 5: Interview med Grundfos 
Interview med Corporate Affairs Director, Energy & Climate Lisbet Bræmer-Jensen, foretaget den 

23. maj 

Tak, fordi du vil lade dig interviewe her. Jeg vil lige spørge om du er indforstået med, at samta-

len her vil blive optaget? Ja, det er jeg. 

 

Interviewet finder sted i forbindelse med min kandidatafhandling, der omhandler EU’s regule-

ringer på klimaområdet og følgerne heraf. Fokus er særligt på Kommissionens klimakøreplan, 

der blev fremlagt sidste år, og som stiller krav til virksomhederne. 

 

Hvordan er Grundfos’ holdning til klimaforandringerne? 

Okay, altså hvis vi ikke gør noget, hvis vi bare fortsætter forretningerne som vi plejer, kan man jo 

sige, så vil der i hvert fald blive brug for pumper fordi så vil der være vand mange steder, og der vil 

være brug for det. Vi kan ikke tillade os ikke at agere, for vi er jo verdens største pumpeleverandør, 

så vi er nødt til at gøre noget for at undgå at de ting sker. Og hvordan kan man så undgå noget? 

Jamen det kan man ved at blive mere energieffektiv, man kan være mere bæredygtig i hele den 

måde man producerer på ved noget man kalder vugge-til-grav i selve produktet, i den adfærd vi 

alle udviser og så også sætte nogle målsætninger om, hvor mange CO2-reduktioner man kan bi-

drage med eller hvor meget man i bedste fald kan bidrage med på den konto. Og der vil vi så ger-

ne, at vi skal være endnu bedre, for teknologierne er til rådighed. Så vil vi jo gerne opfordre politi-

kerne til også lokalt, ikke bare i EU sammenhæng, til at tage at gå ind og se hvad vi kan gøre lokalt 

i Danmark og se hvad der vil passe ind i vores kultur, og vores måde at være på og hvad vi har af 

kulstof. Og så kan vi blive mere energieffektive. 

Energieffektivisering er jo enorm vigtig her, fordi hvis vi kan få den samme vare uden at gå ned på 

komfort, vil der blive produceret meget mere med omhu, men på en bæredygtig måde, hvor vi kan 

reducere CO2-udslippet og energiforbruget, så er det jo en fantastisk måde at tænke på, for så kan 

du jo også producere mere samtidig med du gør noget godt for miljøet.       

 

Vil du sige at det at ”grøn” er en modsætning til det at være konkurrencedygtig? 

Det er så et andet spørgsmål synes jeg jo. Det synes jeg. Man kan anskue det på to måder, man 

kan sige ja, og man kan sige nej. For det er klart, at i starten vil det måske kunne medføre en mer-

udgift eller en omkostning i produktionen at omlægge til noget i forhold til det. Og så kan du så 

sige, bliver du så konkurrencedygtig, hvis din største konkurrent ikke har samme adfærd og ikke 

går ind og laver reguleringen, så vil det jo blive en omkostning for virksomheden – på kort sigt. På 

lang sigt med holdning, så vil du jo alligevel vinde på det. Du kan også vælge, at sige at du vil ud-

nytte at du er firstmover og gøre noget. Ja, det bliver lidt dyrere, men sådan er det. Det er dyrere at 

producere og det må kunderne i sidste ende betale for det. Og det er konkurrencemæssig fordel, 

det tror jeg nok på man kan vende det til, hvis man kan få det ind i kommunikationen og sammen 

med politikerne og investorer gå ud og sige, at vi skal, jo, gøre noget. Spørgsmålet er hvordan vi 
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skal gøre noget, om vi kan motivere eller om hvis skal gå ind lovgive og lave straffe og bøde, hvis 

ikke man gør det. Personligt mener jeg, det er en konkurrencemæssig fordel for en virksomhed som 

Grundfos at være bæredygtig, både fordi det er en del af vores værdigrundlag i det hele taget og 

fordi vi i den måde agerer på, er åbne og troværdige, vi ønsker jo ikke at skade andre. Det ønsker vi 

jo ikke som virksomhed.    

 

Så vil jeg gå lidt mere ind på EU’s reguleringer. 

 

Er det noget i mærker i jeres forretningsgang? Her tænker jeg eksempelvis på kvotehandelssy-

stemet? Du tænker at man sælger kvoter? 

Jeg synes jo ikke, man skal købe kvoter eller kvoter andre steder. Det synes jeg er en meget forkert 

holdning, men det kan være nødvendigt at gøre det i nogle sammenhænge. Jeg synes, at man hel-

lere skal finde ud af hvordan man gør mere energieffektive løsninger, så om det påvirker vores 

daglig? Nej, det tror jeg ikke. Vi har jo sat os en målsætning om at vi ikke vil udslippe mere CO2 end 

vi gjorde i 2008.  

Så det vil sige, at det vi ikke skal købe os til en god nattesøvn og så købe os til nogle kvoter, men 

der er virksomheder, hvor det ikke kan lade sig gøre at have den holdning, men så må man sætte 

sig ind i det. Og hvordan man bedst muligt kan gøre noget anderledes. Men jeg mener godt man 

kan være baseret på energieffektiv teknologi og være med til at reducere energiforbruget, og det 

er med til at reducere CO2 udslippet, så det ikke bliver nødvendigt at handle med kvoter. 

 

EU har fremlagt meget ambitiøse klimareguleringer og politikker i forhold til andre lande, hvor-

vidt er du enig i, at ambitiøse reguleringer og klimapolitikker kan være med til at fremme inno-

vationsevnen og i sidste ende styrke konkurrenceevnen? 

Det mener jeg absolut den kan… Jeg mener at man med de her reguleringer vil tvinge virksomheder 

til at være mere miljørigtige og tage et ansvar, men det er jo klart i lovgivningen er der hele det 

politiske magtspil, for vi skal jo ikke have lukket en masse virksomheder, fordi så har vi jo ikke no-

gen arbejdspladser, men hvorfor ikke skabe grønne arbejdspladser?  

Når vi ser på EU, så er det rigtig at de er meget ambitiøse, men det er Kina så sandelig også. Og så 

har vi et amerikansk marked, der har en anden holdning til det. Fordi de mener sådan set ikke der 

er så meget klimaforandring som man oplever i resten af verden. Men det, de ikke kan sige sig fri 

for, det er at deres energipriser stiger, og det vil så sige, at hvis vi går ind og påvirker befolkninger i 

det hele taget, om du er amerikaner eller kineser, på deres pengepung, så kan du absolut adfærds-

regulere folk med det samme. 

 

Så du mener, er at reguleringer vil være den rette måde, at fremme reduktioner af CO2 og andre 

drivhusgasser på? 

Jeg vil sige det er et parameter, jeg vil hellere gøre det ved motivation. Her opfordrer vi folk i Skan-

dinavien til at gå ind og kigge på deres energiforbrug. Hvordan kan vi gå ind og optimere på det 

her? 
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Pumper er en af verdens største syndere, for 10 % af alt verdens elektricitetforbrug går til pumper. 

Og det kan du reducere med 4 %, hvis du skifter til mere højeffektive pumper. Men det er en skjult 

mulighed, fordi det er ikke noget folk tænker over, du kan ikke se det, naboen kan ikke se det. Man 

tænker ikke over at den kører 24/7. Slukker pumperne i et samfund, så slukker du hele samfundet. 

Du kan ikke få vand, du kan ikke producere, du kan ikke varme, du kan ikke køle. Så du er meget 

afhængig af det, så hvorfor ikke kigge på de ting, hvor der en masse low-hanging fruit. Men du kan 

gøre det ved at motivere, og hvis man som alm. forbruger kan sige, at hvis man kan spare en mas-

se penge på min energi regning, for den ved i Danmark i øjeblikket stiger og stiger. Så hvis jeg kan 

spare en masse penge ved at skifte min pumpe og så var det måske en rigtig god idé at gøre, og 

hvis man samtidig kan få tilskud til det, så har man da lyst til at gøre det. På den måde kan du så 

være med til at skabe nogle grønne arbejdspladser, for du får folk ud og lave en investering i noget 

grønt bæredygtigt udstyr, eller i nogle komponenter, som skal udskiftes, du skal have nogle til at 

installere det, osv. Det er bare ét eksempel på, at du skal motivere til det, for det kan man godt 

sige giver mening. Jeg mener, at man kan motivere folk til at gøre noget. 

 

Hvordan påvirker den politiske usikkerhed omkring en global klimaaftale jer som forretning? 

Det er motivationen, men vi går også ind for en skærpelse af reguleringerne.  

Du kan jo så sige, at der er noget usikkerhed om vi kan lave en global klimaaftale. Det tror jeg ikke 

på der kommer foreløbig, og jeg ser egentlig heller ikke nogen grund til det. Jeg ser en grund til, at 

man tager mod til at virksomheder, altså nede fra og op, tager et ansvar, bliver motiveret til at 

tage et stort ansvar, fordi de er typisk de store energisyndere. Vi skal jo kunne kigge hinanden i 

øjnene også i morgen, og også om tyve år.   

Det er også et spørgsmål om at vi lærer at adfærdsregulere… Jeg tror ikke på, one-size fits all. Jeg 

tror på, at vi måske får nogle klimaaftaler, der skal blive regionale, det giver meget mere mening, 

for vi kan jo ikke frelse verden i morgen, fordi der er andre økonomiske perspektiver, der også har 

indflydelse på det her. Hvis der er stor arbejdsløse eller folk har hungersnød, så tænker de altså 

ikke lige på om den her pumpe de står med eller den her løsning vil er bæredygtig. Der er det vi har 

det her forbandede ansvar, som virksomheder. Vi skal simpelthen alle tage ansvar. 

 Så jeg tror ikke på en global aftale lige nu, jeg tror der kommer noget hvor vi regionalvis skal lære 

at være mere ambitiøse og så hvis vi kan hjælpe hinanden og vise et commitment over for EU. Der 

har EU jo den svaghed, at et land kan, jo nedlægge veto hvis man ikke er enige pga. de her økono-

miske perspektiver i det enkelte land. EU skal sætte nogle rammer, og så er det op til de enkelte 

lande, og virksomheder, forbrugere, der skal sætte indholdet.  

 

Det kan man sige knytter sig lidt til næste spørgsmål, der er hvordan I forholder jeg til EU’s nye 

Klimakøreplan, den opsætter jo nogle reduktionsmål for 2030 og 2050. Og den tager højde for 

de forskellige industrier og de forskelle der måtte være. Mener du at det vil være den rigtige 

måde at gøre på? Polen har som du nævnte, nedlagt veto.. 

Nu ville jeg ønske at man tog det ansvar i hvert land, men det som det selvfølgelig handler om, det 

er, hvordan kan vi så motivere dem til at sige ja, hvad skal der så til. Det ville da være vidunderligt 
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hvis vi kunne få dem med, men det er jo bare Europa, hvad så med de lande uden for Europa? Jeg 

vil gerne have, at man går ind og tager et ansvar, alle mennesker har et ansvar, det er ikke kun 

politikerne. Og jeg mener at den her debat er for vigtig til kun at overlade og vente til politikerne 

bliver enige, det tror jeg ikke de gør foreløbigt. Der synes jeg det er meget vigtig at vi som virksom-

heder og privatpersoner går ind og viser et engagement og tager et ansvar uden at det behøver gå 

ned på vores komfort, når vi kan spare penge samme tid med at vi gør noget godt for miljøet. Og 

de muligheder, de eksisterer. 

 

Det var egentlig det jeg havde, og vil afrunde emnet med at spørge om du har nogle yderligere 

kommentarer? 

Jeg synes måske det er for ensidigt kun at kigge på klima på den måde, jeg synes at man meget 

ofte sætter energi og klima lig med hinanden, og det gør man selvfølgelig, fordi det er energi/CO2, 

der har været med til at udbygge vores klimaforandringer.  

 

Jeg tror folk er trætte af at høre klima, jeg vil hellere gå ud og fortælle og motivere om at man kan 

gøre noget. Derfor har jeg opfundet noget jeg kalder Act now – The Movement, hvor vi har en neu-

tral kommunikationsplatform, hvor vi er en masse virksomheder, der er gået sammen og sige, at 

der eksisterer en masse løsninger på kryds og tværs og fortæller politikerne om de muligheder, der 

ligger i det, for det ved vi bedre end dem, for hvor skulle de vide det fra? Derfor vil jeg gerne have 

man går ind og motiverer.. Beslutningen er ikke kun op til politikerne, virksomhederne skal også 

gøre noget.                         
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