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Globale klima-aftaler – og indsatser
• Paris – Aftalen siger at vi skal holde den globale temperaturstigning pænt 

under (well below) 2’C og stræbe mod at begrænse den til 1,5’C i forhold 
til før-industrielt niveau

• Temperaturen er allerede steget ca. 1’C globalt
• Med de nationale planer, som alle lande har lavet til Paris Aftalen i 2015 

forventes temperaturen at stige 3,3’C, hvis I-landene hjælper U-landene
• FN og landene opfordrer hinanden til at øge indsatsen med nye planer i 

2020



• 1,0’C ?
• 1,5’C?
• 2,0’C?
• 3,5’C?
• 4,5’C`?

Hvor varmt vil vi have det?



EUs Klimamål og EU Green Deal
Med Paris Aftalen fra 2015 skal alle lande reducere drivhusgasser fra 2021:
Indsatserne skal reducere den globale temperaturstigning til væsentligt under 2°C og

stræbe mod 1.5°C
Gammmelt EU-mål (fra 2015): mindst 40% reduktion i 2030 i forhold til 1990. 
40 % målet er delt i to :
mål for EUs CO2 kvotehandelssystem, reducere 43% fra 2005 
mål for andre udledninger 30% fra 2005, Danmark 39%

Nye planer for højere klimaambitioner i EU
EU landene besluttede i 2019 at blive drivhusgasneutrale i 2050 (før: mindst 80% reduktion).
EU Kommissionen foreslog i December 2019 en European Green Deal med mere ambitiøs 
klimapolitik.
16. September i år foreslog EU Kommissionen mindst 55% reduktion af drivhusgasser 1990-
2030 (23% reduction 1990-2018)
Vil EU landene støtte det ambitiøse klimamål? De næste måneder vil vise det!
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EU Green Deal: Hvad er der i den?
• En køreplan (a roadmap), hjælp til EU med at nå klimamål. 
• Forslag om regler og støtteordninger for: 

• at begrænse drivhusgasser, 
• at fremme forskning og innovation, samt
• at beskytte EU’s natur og miljø. 

• Indre markeds regler, som EU kan beslutte, EU-støtte og direktiver som landene skal følge
• Væsentlige er EU’s CO2 kvotehandelssystem og “digital transformation af EU” (alt fra

smarte elnet til hjemmearbejde).
• Blandt de første initiativer under Green Deal er:

• EU Klimalov , alle EU politkker skal bidrage til klimaneutralitet i 2050, alle sektorer
skal med. Diskuteres nu blandt lande og i EU Parlamentet, nyt udkast 17/9 2020

• EU Klimapagt, skal engagere borgerne og alle dele af samfundet. Forslag kommer
sidst i 2020.
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https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en


EU Green Deal omfatter:
- Decarbonisering energisektoren  

- Cirkulær Økonomi 
- Bæredygtig mobilitet
- Industri
- Bygninger, energirenovering



Cirkulær Økonomi
Ny handlingsplan, marts 2020. Fremme mere bæredygtige produkter og produktion, bl.a.:

• Gøre bæredygtige produkter til det normale i EU

• Give forbrugerne muligheder for at handle grønt (bedre information og rettigheder)

• Fokusere på de mest ressorceforbrugende sektorer som elektronik, batterier og 
køretøjer, emballange, plastic, tekstiler, mad, vand, gødning, samt byggeri og bygninger

• Reducere affaldsmængden

• Få de cirkulære principper til at virke for borgere, regioner og byer

• EU skal vise globalt lederskab for cikrkulær økonomi
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Cirkulær (økonomi i) byggeri
Byggeriet forbruger 50% af alle mineralske råstoffer i EU, giver 35% af 
alt affald og 5-12% af EU’s drivhusgasser (udover brugen af bygninger). 
80% af emissionerne kan spares ved ressourceeffektivitet og genbrug
• EU Byggevareforordningen skal indeholde bæredygtighedskriterier, 

f.eks. krav til en andel genbrugte materialer i (visse) byggematerialer
• EU vil arbejde for holdbarhed og fleksibilitet af bygninger
• EU vil arbejde for at bygninger får elektroniske logbøger
• EU vil Indføre bæredygtighedsmål for byggeri (systemet “Level”)
• EU vil revidere (øge) genbrugsmål for byggeaffald
• EU vl øge genbrug af jord, der fjernes/flyttes ved byggeri
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Hvor bæredygtigt er byggeri? EU har en plan
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• EU vil i 2020 introducere bæredygtighedsmål med systemet ”Level” til at vurdere 
bygningers bæredygtighed

• Level har 7 hovedkriterier:
1. Drivhusgasser i livscyklus
2. Ressourceeffektivitet og cirkularitet
3. Effektivt brug af vand
4. Sunde og behagelige rum
5. Tilpasning til klimaændringer
6. Livscyklus-optimerede omkostninger
7. Vugge til vugge livscyklusanalyse 



Hvor er EU progressiv og hvor gør EU ikke nok?

• Det overordnede klimamål? (40% - 55% - 65%)
• Krav til byggematerialer?
• Krav til cirkulært byggeri: holdbarhed, fleksibilitet, genbrug m.m.?
• Bæredygtighedskrav til byggeri eller frivillige mål? (som “Level”)
• Krav til vedvarende energi i bygninger?
• EU tilskud til projekter m.m.?
• Andet??
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Vi samler spørgsmål til EU parlamentarikerne

• Hvad skal EU gøre for at sætte skub i den cirkulære økonomi, 
begrænse ressourceforbruget og reducere udledningerne?
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- INFORSE-Europe Debat om EU:
http://www.inforse.org/europe/europa-naevnet.htm

- VedvarendeEnergi:
https://ve.dk/syv-webinarer-om-eu-green-deal/

- Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
http://www.folkecenterevents.net/

http://www.inforse.org/europe/europa-naevnet.htm
https://ve.dk/syv-webinarer-om-eu-green-deal/
http://www.folkecenterevents.net/
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