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Udtalelse om anbefalinger fra vækstteam for energi og klima
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 14. marts 2013 af anbefalinger fra vækstteam for energi og klima har Danmarks Vækstråd udarbejdet nærværende
udtalelse:
Danmark ligger langt fremme, når det kommer til udvikling og eksport af energiteknologi
på en lang række områder. Samtidig forventes den globale efterspørgsel efter energi og
energieffektive løsninger at stige fremadrettet. Denne udvikling skaber gode vækstmuligheder for danske virksomheder og nye job inden for sektoren.
Den grønne omstilling af energisystemet rummer således store erhvervsmæssige muligheder, men også udfordringer som kan betyde en belastning for danske virksomheders konkurrenceevne.
Danmarks Vækstråd tilslutter sig anbefalingerne fra vækstteamet for energi og klima. Rådet finder, at med ambitiøse mål for brug af vedvarende energi i Danmark er der behov for
nye løsninger, der gør den grønne omstilling så omkostningseffektiv som mulig, og som
samtidig skaber grundlag for vækst i virksomhederne.
Med mere vedvarende energi skal energisystemet kunne håndtere større og længerevarende udsving i vindmængden. Disse udsving betyder samtidig, at forbrugerne bliver mødt
med mere svingende elpriser. Det er derfor nødvendigt, at se på flere forskellige løsninger,
hvor international infrastruktur, lagring og fleksibelt energiforbrug spiller sammen, herunder tilpasninger i fjernvarmesektoren.
Danmarks Vækstråd pointerer, at der i forhold til integrationen af vindenergi i energisystemet er behov for en europæisk løsning, med fokus på barrierer som finansiering, tilladelser, investeringssikkerhed og god infrastruktur, der kan integrere de store havvindmølleparker. Her er handelsbarrierer, som fx krav om brug af lokale leverandører (local content) en af de store udfordringer, og Danmarks Vækstråd er derfor glade for, at vækstteam
for energi og klima anbefaler, at regeringen arbejder for at fjerne direkte og indirekte krav
om brug af lokale leverandører.
Danmarks Vækstråd deler vækstteam for energi og klimas opfattelse af, at mange rentable
investeringer i energirenovering af bygningsmassen ikke gennemføres. Danmarks Vækstråd opfordrer derfor til, at der ses på ejendomsmarkedets funktion og den finansielle sektors rolle i forbindelse med den type investeringer. Det er i den forbindelse vigtigt at videreudvikle energimærkningsordningen, så den kan fungere som en handlingsplan for energirenovering, der blandt andet kan anvendes i forbindelse med låntagning. Danmarks Vækstråd bakker samtidig op om vækstteam for energi og klimas anbefaling om at indførelse et
energirenoveringsfradrag for husholdninger.
I forhold til energiselskabernes gennemførsel af energibesparelser finder Danmarks Vækstråd, at det er vigtigt, at der er en gennemsigtig proces, således at alle virksomheder kan
byde ind på at levere de ønskede besparelser. Det vil give danske virksomheder de bedste

muligheder for at videreudvikle og eksportere den store erfaring og ekspertise, der ligger i
virksomhederne på området.

Endelig finder Danmarks Vækstråd, at der er et behov for at samle op på tværs af vækstteams, således at de fælles udfordringer der er på tværs, fx inden for uddannelse og efteruddannelse håndteres bedst muligt.
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