
Dette kapitel beskriver de økonomiske virkninger af Enhedslistens 

klimaplan. Udgifter og finansiering er som udgangspunkt opgivet 

som de forventede varige årlige virkninger af tiltagene. Klimapla-

nen indeholder en række midlertidige støtteordninger, puljer, af-

giftsændringer mv. frem mod 2030, men de midlertidige tiltag æn-

drer ikke afgørende på opgørelsen af de varige årlige udgifter og 

indtægter. Derfor er provenuvirkningerne opgjort for tre udvalgte 

år.

OMFORDELING TIL DE LAVESTE INDKOMSTER
Det er en hovedpointe i denne plan, at den grønne omstilling ikke 

skal forringe den disponible indkomst for dem, der i forvejen har 

mindst. Derfor er det også et gennemgående greb at føre prove-

nuet fra forbrugsafgifter over i en forhøjelse af den grønne check, 

der direkte kommer pensionister og folk med lave indkomster til 

gode som beskrevet i kapitel 1. Det kan dog ikke garanteres, at in-

gen folk med lave indkomster alligevel kommer i klemme, hvis de af 

den ene eller anden grund fortsætter med at have et højt forbrug 

af noget, der bliver afgiftsbelagt. Derfor er det vigtigt at under-

strege, at Enhedslisten går ind for en markant omfordeling til fordel 

for dem med middel- og lave indkomster. Helt konkret har vi fore-

slået at lave et særligt højt personfradrag, som aftrappes for folk 

med høje indkomster. Det vil give 3.750 kr. mere om året til de ca. 

2,2 millioner danskere med de laveste indkomster. Det er beskrevet 

og finansieret i "100 dage med Enhedslisten" (enhedslisten.dk/100-

dage).

KLIMASTØTTE TIL DE FATTIGSTE LANDE 
Enhedslisten vil øge den samlede klimastøtte til fattige lande til 

fem milliarder kr. i alt. Det sker ved at bygge oven på de allerede 

afsatte 600 mio. kr. i udviklingsbistanden. Derudover vil Enhedsli-

sten omprioritere 1,1 milliarder kr. af den erhvervsrettetede udvik-

lingsbistand til klimabistand, ydermere hæves udviklingsbistanden 

med 3,7 milliarder kr. frem mod 2030 som beskrevet og finansieret i 

"100 dage med Enhedslisten" (enhedslisten.dk/100-dage).

TABEL 1. UDGIFTER TIL MERE KLIMASTØTTE  
TIL DE FATTIGSTE LANDE

Udgifter, miliarder kr. 2021 2025 2030 

Allerede afsat til klima i udviklings- 0,6 0,6 0,6 

bistanden    

Omprioritering af erhvervsstøtte  1,0 1,1 1,1 

til klimastøtte     

Løft af udviklingsbistanden 3,7 3,7 3,7 

Klimastøtte i ulandsbistand, i alt 5,4 5,5 5,4 

TRANSPORT 
Transportdelen af Enhedslistens klimaplan medfører udgifter for lidt 

over 13 milliarder kr. i 2030. I 2030 er Enhedslistens plan overfinansieret 

med næsten ti mia. kr. Dette skyldes dog, at planen i perioden 2020-

2025 er underfinansieret. Fra 2026 og frem til 2030 vil planen derimod 

være markant overfinansieret og dække underskuddet fra de foregå-

ende år. I tilgift indføres og forhøjes afgifter på flytrafik og fossile driv-

midler i persontransporten, hvor provenuet går direkte til at forhøje 

den grønne check til dem med de laveste indkomster.

Nedenstående giver økonomisk overblik over tre udvalgte år. Af 

det tekniske bilag for finansiering af den grønne omstilling af trans-

porten fremgår virkningen på statens finanser år for år. Over hele 

perioden er der et akkumuleret overskud på 6,4 mia. kr. Det vil dog 

skrumpe efter 2030. 

TABEL 2. ÅRLIGE UDGIFTER  
TIL OMSTILLING AF PERSONTRANSPORTEN, 
2021, 2025 OG 2030
Udgifter, miliarder kr. 2021 2025 2030 

Tab af registreringsafgift  6,1  6,1  6,1 

Tab af brændstofafgifter  3,5  3,6  3,9 

Tab af ejerafgift  0,8  0,8  0,8 

30 pct. billigere offentlig transport  1,3  1,3  1,3 

Øgede investeringer i kollektive trafik  1  1  1 

Tilskud til køb af elbiler  4  4  0 

Forhøjet skrotningspræmie  0  0  0 

Gennemførsel af Togfond DK  1,5  1,5  0 

Mere og bedre kollektiv trafik  0,4  0  0  

i yderområderne    

Flere og bedre ladestandere  0,06  0  0 

Bedre gastankningsinfrastruktur  0,05  0  0  

til lastbiler    

Grønne taxi  0,01  0  0 

Bedre cykelinfrastruktur  0,2  0  0,0  

Forskningspulje til grøn transport  0,05 0 0,0 

Oprettelse og drift af roadpricing 0,8 0,6 0 

I alt 19,8  18,9  13,1 

TABEL 3. ÅRLIGE INDTÆGTER TIL FINANSIERING 
AF OMSTILLING AF PERSONTRANSPORT

Indtægter, miliarder kr.  2021  2025  2030 

1,12 pct. fremskudt skat af  7,0  6,3  0 

pensionsformuen    

Bedre skattebase for virksomheder  4,5  4,5  4,5 

Højere registreringsafgifter for benzin-  1,7  0,7  0 

og dieselbiler    

Roadpricing  0  0  18,4 

I alt  13,2  11,5  22,9 

LANDBRUG 
De samlede offentlige udgifter til initiativerne for at reducere landbru-

gets klimabelastende udledning skønnes til otte milliarder kr. om året 

i 2030 inkl. tilskudsmodellen til landbruget, som finansieres direkte af 

afgiftsprovenuet fra CO2-afgiften. Uden den provenuneutrale støtte-

ordning skønnes de offentlige udgifter til 1,8 milliarder kr. om året. 

Det skal bemærkes, at: 

• Provenuet fra CO2-afgiften anvendes fuldt ud som tilskud til 

bæredygtig klimaomstilling i landbruget. 
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• Udtagning og omlægning af landbrugsjord til natur og energiaf-

grøder finansieres via målretning af midler i landdistriktspro-

grammet. 

TABEL 4. UDGIFTER TIL OMSTILLING  
AF LANDBRUGET

Udgifter, miliarder kr. 2021 2025 2030 

Udtagning af 108.000 ha organogene  0,6 0,6 0,6 

jorde til græs/natur    

Udtagning af 100.000 ha landbrugsareal  0,4 0,4 0,4 

til skovrejsning    

Udtagning af 200.000 ha landbrugsjord  0,5 0,5 0,5 

til natur    

Omlægning af 100.000 ha jord til  0,2 0,2 0,2  

energiafgrøder    

Tilskudsmodel til CO2-reduktioner 0,0 0,0 6,2 

Uddannelsespulje  0,00 0,00 0,10 

Klimatjek landbrug  0,02 0,02 0,02 

I alt  1,7 1,7 8,0 

Endvidere foreslås det at finansiere omlægning til energiafgrøder 

samt udtagning af jord til natur ved at omlægge godt 650 millioner 

kr. årligt fra landbrugsstøtte til landdistriktsmidler. 

Enhedslisten foreslår at finansiere de resterende offentlige ud-

gifter ved at rulle elementer fra den nuværende regerings erhverv-

spakker tilbage. 

TABEL 5. FINANSIERING AF OMSTILLING  
AF LANDBRUGET

Indtægter, miliarder kr.  2021  2025  2030 

Genindføre afgift på emballage for  0,1  0,1  0,1  

pantbelagte drikkevarer    

Fjerne aktiesparekonto  0,1  0,1  0,1 

Fjerne investorfradrag  0,1  0,1  0,1 

Genindføre beskatning af  0,4  0,4  0,4  

arbejdsgiverbetalt telefon    

Droppe lempelse i afgift for øl og vin  0,1  0,1  0,1 

Genindføre afgifter på PVC og ftalater  0,03  0,03  0,03 

Genindføre tillægsafgift for  0,04  0,04  0,04  

alkoholsodavand    

Fjerne lempet elvarmeafgift for  0,1  0,1  0,1  

sommerhuse    

Fjerne lempet afgift for forsikringer  0,02  0,02  0,02  

på lystfartøjer    

Genindføre afgift for foderfosfat  0,02  0,02  0,02 

Fjerne lempelser for investerings- 0,06  0,06  0,06  

institutter    

Fjerne bedre vilkår for aktieaflønning  0,03  0,03  0,03 

Målretning af landdistriktsmidler  0,6  0,6  0,6  

(natur, energiafgrøder)    

CO2-afgift  0,0  0,0  6,2 

I alt  1,7  1,7  8,0 

ENERGI
Størstedelen af omstillingen i energisektoren er drevet af virksomhe-

derne via gradvis indfasning af betaling for CO2-udledninger. De til-

bageføres provenuneutralt til virksomhederne til grøn omstilling. Det 

betyder, at der er stor selvfinansiering af initiativerne inden for sek-

toren. I tilgift afsættes en række puljer, der skal støtte virksomheder-

nes omstilling inden for stærkt udgiftskrævende områder og støtte 

indretning af offentlige faciliteter til håndtering af øget genanven-

delse og bæredygtig produktion. Disse tilskudspuljer er midlertidige.

Derudover skal der afsættes støtte til omstilling fra kul, gas og 

biomasse i fjernvarmen samt til yderligere udbygning med vind-

møller grundet det øgede elforbrug i vores plan, der primært kom-

mer fra elbiler. Med prisudviklingen for vedvarende energi er pla-

nen på dette punkt sandsynligvis overfinansieret.

TABEL 6. UDGIFTER TIL OMSTILLING  
AF ENERGISEKTOREN

Udgifter, miliarder kr.  2021  2025  2030 

Tabte indtægter fra flere private sol- 0,07  0,07  0,07 

celler (forenkling af regler for solceller)    

Forøget garantiordning til geotermi  0  0  0 

Etablere 1.600 MW havvind   0,32  0,32  

(støttebeløb til 1-2 parker)     

Udvide og forlænge puljen til udskiftning  0,03  0,05  0  

af oliefyr med varmepumper    

Forøge puljen til energibesparelser  0,1 

i erhverv    

Pulje til omlægning til VE for mindre  0,1  0,1  0,1 

fremstillingsvirksomheder    

Støtte til mindre virksomheder der  0,01  0,01  0,01 

påviser tilbagebetalingstid på +5 år.    

Reduceret elafgift til varmepumper  0,01  0,04  0,07 

ved geotermi    

Klimatjek industri  0,02  0,02  0,02 

Udgifter, i alt  0,3  0,6  0,6 

TABEL 7. FINANSIERING AF OMSTILLING  
AF ENERGISEKTOREN

Indtægter, miliarder kr.  2021  2025  2030 

Reserve til yderligere VE  0  0,4  0,5  

(fra Energiaftale 2017)    

Hæve afgift på momsregistrerede  0,1  0,1  0,1 

virksomheders el til proces    

Gennemføre planlagte indekseringer  0,2  0,2  0,2 

af afgifter    

Indtægter, i alt  0,3  0,7  0,8 
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