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VÆKST, FRIHED OG FART ER VEJEN
MOD EN BÆREDYGTIG FREMTID
Værdien om forvalteransvar hører sammen med menneskets værdighed,
det fælles bedste, frihed og ansvar til KD´s gode kerneværdier. Forvalteransvar er et gammelt ord for det, som vi i dag kender i begrebet om
bæredygtighed. Grundlæggende handler det, om at vi som mennesker er
sat på jorden for at tage os af den planet, vi har fået givet. At vi skal forvalte den godt og sikre, at planeten trives og også kan bringe liv og lykke
til fremtidige
generationer.
De seneste årtier har vi dog ikke været vores forvalteransvar voksent. Vi
har krævet mere af jorden end den kan give. Vi har brugt mere, end der
tilkommer vores generation. Vi har været ligeglade med det aftryk, vi har
efterladt. Det har resulteret i den klimakrise, som er altoverskyggende i
vores tid. En krise, som skal løses i 2020’erne, hvis vi skal have en chance
for, at rette op på vores svigt og skabe bæredygtighed igen. Det stiller
store krav til os alle i dag. Borgere, erhvervsliv, politikere og internationale
aktører må alle løfte et ansvar.
På den baggrund fremlægger KD i dag et bæredygtighedsudspil, som skal
give vores svar på den krise, vi alle skal finde løsninger på.

På vegne af KD,
Isabella Arendt,
Landsformand
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KLIMAKRISENS LØSNINGER SKAL BASERES
PÅ VÆRDIER
Bæredygtighed er et holistisk begreb
En planet i balance handler om langt mere end global opvarmning, omend
det er én af de alvorlige problemer. Bæredygtighed handler også om
vores natur og dyreliv. Det handler om vores ressourceforbrug og det
handler om vores kultur og forståelse af ansvar.
KD foreslår i udspillet en skat på drivhusgasser. Det har flere været ude at
foreslå, bl.a. den bor-gerlige tænketank Cepos. Populært kaldet CO2afgift. En sådan afgift skal være med til at regulere vores produktion, så vi
regner CO2-udledning ind som en udgift i produktionen og dermed som
en prisstigning på klimaskadelige produkter.
For KD er det dog vigtigt at pointere, at løsningen ikke er færdig alene
ved at indføre en afgift på CO2. Forskningen skal fortsat arbejde på også
at kunne medregne andre faktorer for bæredygtighed som eksempelvis
vandforbrug, affaldshåndtering, genbrug og biodiversitet. Faktorer som
ikke medregnes i forslaget om en CO2-afgift.
Når vi alligevel er fortaler for afgiften, er det fordi vi skal bruge handling
nu. Vi må derfor tage fat i de løsninger som allerede findes, uanset hvor
ufærdige eller uperfekte, de er.

Afgifter skal lægges på klimasyndere - ikke på brancher
Afgifter skal bruges til at regulere vores adfærd. Kort sagt, skal det være
dyrere at bidrage til klimaproblemerne, mens det skal være billigere at
bidrage til klimaløsninger.

Bæredygtighedsudspil

Derfor er det vigtigt, at afgifterne laves smart. Når vi vil sikre en bæredygtig transportsektor er det afgørende, at afgifterne lægges på fossilt
brændstof og ikke på transportsektoren som helhed. Ved at sikre, at det
er det fossile brændstof, som gøres dyrere vil det give branchen et incitament til at forske i og omstille til bæredygtige brændstoffer.
Det er denne værdi, som ligger til grund for, at KD er modstander af
punktafgifter på fx. oksekød eller flyrejser. Det skaber et misvisende
billede af, hvor problemerne er og kan føre til symptomløsninger frem
for reelle forandringer.

Den bæredygtige omstilling skal være afgiftsneutral
Det skal ikke blive dyrere at være dansker i 2030.
Når vi vil indføre store ændringer i afgiftssystemet i Danmark skal det fastholdes, at det samlede skatte- og afgiftsniveau ikke må stige, når man ser
på Danmark samlet og frem mod 2030.
1 https://cepos.dk/debat/borgerlige-skal-arbejde-for-en-ensartet-co2-afgift/
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Det forhindrer ikke, at der kan komme enkelte stigninger i de første år af
2020’erne, men det er vigtigt, at afgifterne sænkes tilsvarende igen på
andre områder.
Vi vil sikre, at kampen for en bæredygtig omstilling ikke betales af de
svageste borgere i samfundet.
KD foreslår at hæve bundfradraget som et led i indførelsen af klimaafgifter. Det skal sikre, at især mennesker med de laveste indkomster
oplever at få flere penge udbetalt hver måned, sådan at prisstigninger på
klimaskadelige produkter ikke ødelægger deres mulighed for at forsørge
sig selv.

Klimaforskning skal være fri og teknologineutral
Der er brug for forskning i nye løsninger til fremtidens bæredygtige
samfund. Mange løsninger kender vi ikke endnu eller de er på et stadie,
hvor vi har nogle års forskning endnu, før vi kan tage teknologierne i
brug i fuld skala. Det gælder især Power-2-X og udviklingen af moderne
kerne-kraftværker.
Én af KDs kerneværdier er frihed.
Vi vil fjerne det forskningsforbud, som er på kernekraft i Danmark.
Teknologineutralitet i vores udspil betyder også, at vi ikke har mål om fx
1 mio. el-biler. Vi vil sikre en bæredygtig bilpark i Danmark. Men om det
bliver på el, brint, hybrider eller en teknologi, vi endnu ikke kender - det
skal ikke besluttes på Christiansborg.

Vækst skal drive den grønne omstilling
En hurtig og bæredygtig omstilling af vores samfund over bare 10 år
kræver store investeringer i stort set alle sektorer i Danmark. Klimapartnerskaberne anslår, at det kommer til at koste samfundet 600 mia. kr. frem
mod 2030 . Pengene skal ikke findes alene i skatteborgernes lommer.

Bæredygtighedsudspil

Hvis erhvervslivet skal finansiere store dele af den bæredygtige omstilling
selv, kræver det at gode rammer for at skabe vækst og dermed ledig
kapital til investeringer i klimaløsninger.
En vækstbaseret erhvervspolitik er derfor en uundværlig del af løsningen
på klimaproblemerne.
Det betyder konkret, at de mange gode forslag i erhvervslivets klimapartnerskabsrapporter skal tages alvorligt.
Det betyder, at forskningen skal sættes mere fri.
Og det betyder, at afgiftssystemet i Danmark skal skrues sammen på en
måde, hvor vi beskatter de faktiske årsager til klimaproblemer og ikke
symptombehandler ved symbolske afgifter på hele eller dele af markedet.

2 Køreplan for Finanssektorens klimapartnerskab, Sammenfatning og anbefalinger, marts 2020
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Den bæredygtige omstilling skal være selvfinansierende
Det skal ikke blive en diskussion om, hvilken del af velfærdssystemet, som
skal betale for den grønne omstilling. KDs ideologiske værdi om forvalteransvar kan netop ikke reduceres til klima og miljø alene. Det handler langt
bredere om et samfund i balance. Det betyder, at vi på samme tid skal
sikre en god økonomi, en bæredygtig omstilling af samfundet og et socialt
ansvar samt vores personlige frihed.

Bæredygtighedsudspil

Derfor skal den bæredygtige omstilling være selvfinansierende. Konkret
betyder det, at det er provenuet fra CO2-afgiften skal bruges til at
finansiere vores forslag. I takt med, at omstillingen sker og provenuet fra
CO2-afgiften derfor bliver mindre vil der også være brug for færre
offentlige investeringer i infrastruktur og implementering samt støtte til
forskning og erhvervsliv. Det er målet, at vi hurtigt har gennemgået en
bæredygtig omstilling af vores samfund uden at efterlade en regning hos
hverken vores børn, udsatte, ældre eller syge.
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KDs FORSLAG TIL EN BÆREDYGTIG OMSTILLING
Forslag 1: Indførelse af CO2-afgift
Der skal indføres en afgift på CO2 og andre drivhusgasser, som skal
bidrage til at klimabelastningen af produktion og service regnes med som
udgift.
Forslag 2: Bæredygtighed består af flere elementer, som skal tænkes
sammen
Bæredygtighed kan ikke reduceres til energi og drivhusgasser alene.
Derfor skal flere elementer som vandforbrug, affaldshåndtering, cirkulær
økonomi, natur og biodiversitet på sigt tænkes med i en afgiftsmodel.
Forslag 3: Stop for 8. udbudsrunde af olieudvinding i Nordsøen
Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling. Derfor kan vi ikke sætte
gang i endnu en udbudsrunde af olie.
Forslag 4: Overskudstrøm fra vindmøller skal blive i Danmark og
bl.a. bruges i Power-2-X
Overskudsstrøm produceret i Danmark skal så vidt muligt bruges i
Danmark til produktion af bæredygtige energiformer og brændstoffer.
Brændstofferne kan derefter eksporteres.
Forslag 5: Aktiv inddragelse af erhvervslivets klimapartnerskaber
Erhvervslivet skal spille hovedrollen i den bæredygtige omstilling. Derfor
skal erhvervslivets anbe-falinger i klimapartnerskabernes tages alvorligt.
Forslag 6: Der skal investeres yderligere i forskning i bæredygtige
energiformer
Den bæredygtige omstilling kræver nye teknologier og implementering.
Derfor skal der investeres yderligere i danske støtteordninger som supplement til de gode støtteordninger i EU.

Bæredygtighedsudspil

Forslag 7: Det skal gøres nemt og billigt at lave decentral energi
Privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner skal have langt
nemmere ved at producere energi på egen grund. Det kan fx være fødevarevirksomheder, som selv vil lave biogas af restaffald eller offentlige
bygninger, som skal være selvforsynende med energi gennem solceller på
tagene.
Forslag 8: Bioenergi skal være en fast del af den danske energiforsyning
Der skal lægges en plan for bioenergi som erhvervslivet ved, hvad de kan
regne med. Bioenergi skal være en fast del af dansk energiforsyning fx. i
form af biogas eller flydende brændstoffer lavet af restprodukter.
Forslag 9: Afregningspriser for salg af privat energi til det fælles energinet skal sættes op
Det skal bedre kunne betale sig for private at sælge bæredygtig strøm til
det fælles energinet.
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Forslag 10: Intelligent udnyttelse af sol- og vindstrøm (flexafregning)
For at sikre, at energi-infrastrukturen i Danmark ikke skal udbygges mere
end nødvendigt, skal vi bruge energien bedre og mere ligeligt fordelt over
døgnet.
Forslag 11: Reklamationsretten for produkter i EU skal sættes op
For at tilskynde længere levetid for produkter i EU skal reklamationsretten sættes op. Det skal bidrage til et mindre forbrug af ressourcer til
nye produkter.
Forslag 12: Lavere afgifter på genanvendte råvarer
Det skal kort sagt kunne betale sig at genanvende råvarer. Derfor skal
afgifterne sættes markant ned på fx genbrugt plast eller genanvendelse af
affald.
Forslag 13: Pantsystemet skal udvides
Pantsystemet skal udbygges, så flere produkter samles ind og genanvendes fx. på genbrugspladserne. Forbrugerne skal ikke betale pant, når
produkterne købes men alene belønnes for at aflevere dem til genanvendelse. Det skal skabe motivation for danskerne til at sikre en stabil og god
affaldssortering.
Forslag 14: Mere klimaeffektiv vandsektor med større og mere effektive
spildevandsanlæg
Større og mere effektive anlæg kan bidrage til en reduktion af lattergas.
Derudover sikrer de større anlæg en bedre klimaeffektivitet og bedre
muligheder for produktion af biogas.
Forslag 15: Klimasikring mod stormflod og voldsommere vejr
Dele af provenuet fra CO2-afgiften skal bruges til at hjælpe kommunerne
med at klimasikre mod fx. stormflod og voldsommere vejr.

Bæredygtighedsudspil

Forslag 16: Landbrugs- og skovbrugsjorde skal gives fri til vild natur
Landmænd og andre private jordejere skal kompenseres for at lægge
jorden fri til vild natur. Det skal bidrage til at øge biodiversiteten i
Danmark.
Forslag 17: Der skal stilles midler til rådighed på attraktive vilkår for
landmænd, der indgår i frivillige naturprojekter eller laver miljøskånsom
drift på særligt følsomme arealer
Udover kompensation skal landmændene sikres, at sagsbehandlingen går
hurtigere end i dag, sådan at udbetalingen EU-tilskud ikke forhales.
Forslag 18: Den offentlige transport skal udbygges med bæredygtige
løsninger og gøres billigere at bruge
Offentlig transport skal være bæredygtig både i forhold til drift og brændstoffer. Derudover skal vi sikre, at danskernes behov for transport altid
tænkes bæredygtigt fx. i form af flextrafik i tyndt befolkede områder.
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Forslag 19: Bedre ressourceudnyttelse i dansk landbrug
Fortsat forskning skal sikre, at dansk landbrug stadig er ét af verdens mest
bæredygtige. Derfor skal vi sikre, at foder, produktion, arealudnyttelse og
naturbevaring går hånd i hånd også i fremtiden.
Forslag 20: Uddannelse og efteruddannelse i bæredygtighed
Der skal fortsat være stor fokus på uddannelse og efteruddannelse i
bæredygtighed og planteværn i landbrugssektoren. CO2-afgiften vil
desuden bidrage til, at landbrugssektoren får endnu større incitament til at
omlægge til bæredygtig produktion. Særligt i landbruget er det dog
vigtigt at være opmærksom på, at det ikke går ud over fx fødevaresikkerhed, biodiversitet eller dyrevelfærd.
Forslag 21: Pesticidforbruget skal opgøres ud fra den forbrugte mængde
af aktivt stof og disses miljøpåvirkning
Der skal tages langt mere konkret hensyn til forskellige midlers virkning
på kort og lang sigt. Det skal alene være aktive stoffer og faktisk forbrug,
som opgøres. Det vil bidrage til et mere korrekt billede at landbruges
klimabelastning
Forslag 22: De mest forurenende brændeovne skal udfases og der skal
indføres afgifter på brug af brændeovne og pillefyr
Alle brændeovne som sælges fra år 2022 skal opfylde Svanemærket (2 g.
partikler pr. kg. fyret træ.) Derudover skal brændeovne og pillefyr
pålægges afgifter ud fra det faktiske forbrug, som man kender det fra
afgifter på vand og el.
Forslag 23: Kernekraft kan blive en del af fremtidens energiforsyning
Der skal frit kunne forskes i kernekraft. Moderne kernekraft kan blive en
del af fremtidens energiforsyning forudsat at teknologien er moden og
sikker. Kommunerne skal have vetoret ved placering af kraftværker.

Bæredygtighedsudspil

Særligt på globalt plan er der brug for stabil energi i decentrale kraftværker. Her kan danske saltværker blive vigtige og danne grobund for et
nyt eksporteventyr.
Forslag 24: Bæredygtige boliger
Der skal sikres mere bæredygtige boliger både i det private og offentlige
byggeri. Der skal sikres en ensartet certificering, hvor livscyklusanalyser
tages med. Det offentlige skal gå forrest i bæredygtigt byggeri og
renovering og sætte skub i markedet.
Forslag 25: Håndværkerfradraget skal gøres højere og mere bæredygtigt
Håndværkerfradraget skal sættes op og inkludere flere bæredygtige
renoveringer af danskernes boliger. Fradraget skal kunne bruges til alle
kriterier for bæredygtighed som fx. at mindske vandforbruget, styrke
biodiversiteten eller sikre materialer i byggeriet som er lette at genanvende. Kort sagt skal fradraget følge med forskningen og sikre, at alle nye
bæredygtige teknologier falder ind under fradraget.
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