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I Folketingets afslutningsdebat onsdag i
sidste uge brugte regeringen og oppositio-
nen en stor del af tiden på at skændes om,
hvem der var mest grønne. Efter mere end
14 timers slagudveksling var tiden inde til
Socialdemokratiets sidste angreb på stats-
minister Lars Løkke Rasmussen (V). 

»Statsministeren har været meget optaget
af at tale om det grønne og fortælle, at rege-
ringen er den mest grønne regering, der er
set i danmarkshistorien,« indledte politisk
ordfører Nicolai Wammen (S) polemisk.

»Statsministeren har foreslået en vind-
møllepark til havs. Vi foreslår tre. Og derfor
vil jeg gerne høre, når statsministeren siger,
at han er så grøn, er statsministeren så klar

til, at vi i fællesskab laver en ambition om,
at vi skal have tre vindmølleparker til
havs?« fortsatte Wammen.

Men statsminister Lars Løkke Rasmussen
afviste, at regeringen havde lagt sig fast på
én havvindmøllepark.

»Vi siger ikke, at der kun skal bygges én,«
sagde Løkke og fortsatte:

»Hvis det er meget vigtigt for Socialdemo-
kratiet, at vi allerede nu beslutter, at det
ikke kun er én, men noget mere, så lad os
da snakke om det. Forudsætningen er, at
man møder ind med nogle penge. Ellers er
det jo bare grønt bluff.«

Kun overskrifter – ingen tal
Grønt bluff eller ej. Ambitionerne var høje,
og iscenesættelsen effektfuld, da Social-
demokratiet den 3. maj i Kolding præsen-
terede partiets bud på en ny klima-, miljø-
og energipolitik – fi��re mand høj.

500.000 grønne biler i 2030, tre nye hav-
vindmølleparker, mere vedvarende energi
og en grøn forskningsmilliard var nogle af
energiløfterne. 

Partiets fi��nansieringsforslag fyldte der-
imod ikke meget i det 34 sider lange udspil
»trykt på 100 pct. genbrugspapir«. Kun
overskrifter – ingen tal.

Det skortede heller ikke på Socialdemo-
kratiets ambitioner ugen forinden, da
regeringen præsenterede sit udspil til et nyt
energiforlig. 

Her var meldingen fra toppen af Social-
demokratiet og ned i rækkerne, at regerin-

gen »har færre ambitioner på nærmest
samtlige punkter«. 

To ting vil Socialdemokratiet dog ikke
være med til. For det første afviser partiet at
sænke elafgiften og dermed gøre strøm
billigere, fordi partiet mener, at det er en
skjult skattelettelse til danskerne. For det
andet afviser S i øvrigt bakket op af Dansk
Folkeparti at fi��nansiere de grønne ambitio-
ner med penge fra det såkaldte økonomiske
råderum. De penge skal i stedet gå til vel-
færd, lød det onsdag.

»Det går selvfølgelig ikke, at vi betaler et
energiforlig med fremtidens velfærds-
penge,« sagde partiformand Mette Frederik-
sen (S) til TV 2.

Men det giver Socialdemokratiet en ud-
fordring med at fi��nansiere den grønne om-
stilling i årene frem til 2025. Partiet er klar
til at bruge godt 4 mia. kr. fra en omlæggel-
se af PSO-afgiften fra 2016. I perioden fra
2018 til 2025 mangler Socialdemokratiet al-
ligevel at anvise konkret fi��nansiering for
godt 3,5 mia. kr., for at fi��nansiere tiltagene i
regeringens udspil, som S har sagt, man vil
overgå. I regnestykket er end ikke medreg-
net fi��nansiering til Socialdemokratiets over-
bud i form af fl��ere havvindmølleparker, fl��e-
re elbiler, mere vedvarende energi og mere
grøn forskning.

Da Mette Frederiksen onsdag blev spurgt,
hvor pengene skulle komme fra, lød det:

»Det må vi ind i et forhandlingslokale
om. Det er klart, at den grønne omstilling
skal fi��nansieres, så vi må fi��nde pengene

nogle andre steder,« sagde Frederiksen til
Ritzau.

Partiets energiordfører, Jens Joel, peger i
overskriftsform på tre muligheder og aner-
kender samtidig, at der kan være en udfor-
dring frem mod 2025.

»Der er ingen tvivl om, at vi skal anvise
fi��nansiering for alt, hvad vi vil gøre. Og der
skal ikke være tvivl om, at vi har højere
ambitioner end regeringen. På sigt kan man
hæve ambitionerne, hvis man helt dropper
at sænke elafgiften, der ikke har en grøn
effekt,« siger Jens Joel (S).

»De førstkommende år er vi klar til at
kigge på alternativer til regeringens fi��nan-
siering. Kan vi f.eks. lave en hurtigere
indfasning af pso-aftalen?« tilføjer han.

Hvis ikke det skal betyde færre grønne
ambitioner, betyder det fl��ere indtægter fra
en forhøjelse af bundskatten, som erstatter
indtægterne fra pso-afgiften. Aftalen om
pso er dog forligsbelagt.

Dyrere biler
Et andet forslag fra Socialdemokratiet er at
gøre bilerne dyrere, som S og DF i samklang
med et fl��ertal uden om regeringen var tæt
på at vedtage onsdag.

»Vi har peget på det provenu, der er fra
aftalen om registreringsafgiften,« lyder det i
Joels formulering.

Øvelsen handler kort fortalt om, at bil-
købere skal kompenseres mindre, end rege-
ringen har foreslået, når nye EU-regler for
udregning af køretøjers brændstofforbrug
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Socialdemokratiet har 
gentagne gange sagt, at 
partiet har en langt mere 
“ambitiøs” energipolitik, end 
den regeringen har lagt frem. 
Det eneste element i 
regeringens udspil, som 
partiet har kritiseret, er 
sænkelsen af elafgiften. 
På andre områder vil S mere.
Samtidig har partiet kate-
gorisk afvist at bruge penge 
fra det såkaldte økonomiske 
råderum til at �nansiere nye 
energipolitiske initiativer. Men 
dermed mangler partiet 
milliarder for blot at holde 
regeringens ambitionsniveau.
Udover regeringens plan vil 
Socialdemokratiet opføre �ere 
vindmøller, bruge �ere penge 
på grøn forskning og sænke 
afgiften på elbiler.

REGERINGENS ENERGIUDSPIL 2018-2025
men S vil ikke være med til det hele

Regeringens udgift til energiudspil

Heraf sænkelse af elafgiften

Resten af regeringens udspil, som
 S støtter, koster derfor: 

14,1 mia. kr.

4,45 mia. kr.

9,65 mia. kr.

F i n a n s i e r i n g

Overskud fra omlægning af pso-afgiften

Midler fra energiområdet

Midler fra økonomisk råderum

Finansieringen bliver derfor i alt:

Dermed mangler S: 

4,25 mia. kr.

1,81 mia. kr.

7,7 mia. kr.

6,06 mia.kr.

3,59 mia. kr.

Midler fra økonomisk råderum 7,7 mia. kr.

Heraf sænkelse af elafgiften 4,45 mia. kr.

Socialdemokratiet mener ikke, at det er 
grøn politik at sænke elafgiften.

 Socialdemokratiet vil ikke bruge af det økono-
miske råderum. De penge skal bruges på 
velfærd, f.eks. børne- og ældreområdet.
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træder i kraft næste år. Det ville betyde, at
bilisterne i 2021 skal have 430 mio. kr. eks-
tra op af lommen. Dansk Folkeparti såede
dog senere samme onsdag usikkerhed om
denne delfi��nansiering.

Men der er også andre forslag på bordet,
lyder det.

»Vi har også i forhandlingerne med rege-
ringen fremlagt nogle andre modeller for
fi��nansiering. Men det siger sig selv, at vi
fi��nansierer det selvfølgelig,« fortsætter Joel.

Når det kommer til de to ekstra havvind-
mølleparker, mener Jens Joel ikke, at der
skal anvises fi��nansiering, fordi de først
koster penge efter 2025. Finansministeriet
arbejder i dag i de såkaldte mellemfristede
økonomiske planer kun frem til 2025. 

Heller ikke ambitionen om 500.000
grønne biler i 2030 udgør det store pro-
blem, mener Socialdemokratiet. Partiet har
godt nok foreslået lavere registrerings-
afgifter for elbiler.

»Vi har foreslået nogle konkrete initia-
tiver her, og der er nogle af dem, der kræver
fi��nansiering. Her vil det give mening at tage
dem fra registreringsafgiften.«

Er det tilfældigt, at fl��ere af jeres grønne
ambitioner falder efter 2025, og I derfor ikke
skal fi��nansiere dem?

»Nej, det er, fordi de først skal træde i
kraft senere. Det er bare sådan, virkelig-
heden ser ud,« siger Joel.

Men regeringens energiminister er stærkt
kritisk over for Socialdemokratiets grønne

ambitioner og den manglende fi��nansiering.
»Socialdemokratiet taler og taler. Men når

det kommer til stykket, har de ikke den
politiske vilje,« siger energiminister Lars
Christian Lilleholt (V).

»Det er politisk utroværdigt, at man har
en masse ambitioner, men ikke vil pege på
fi��nansieringen. De anviser ingen vej i den
størrelsesorden, som deres såkaldte grønne
ambitioner kræver,« fortsætter energimini-
steren.

De Radikale står derimod klar til at hjælpe
Socialdemokratiet med at fylde hullet.

»Vi er nok det mest fl��eksible parti på
Christiansborg, men der skal selvfølgelig
være fi��nansiering,« siger fi��nansordfører
Martin Lidegaard (R) og understreger, at
også De Radikale er lune på at fi��nde nogle af
pengene til den grønne omstilling ved at
gøre det dyrere at købe ny bil.

Når to og fi��re bliver lige
Kampen om at være mere grøn end grøn
fyldte som nævnt en stor del af afslutnings-
debatten. Inden socialdemokraternes politi-
ske ordfører, Nicolai Wammen, prikkede til
Løkke, havde statsministeren en god times
tid tidligere langet den anden vej.

»Der er noget, der tyder på, at man i Soci-
aldemokratiet tænker: Vi har da vist fået ry
for at være grønne. Så behøver vi ikke gøre
noget ved det,« sagde Løkke og fortsatte:

»Så kan vi bare vende os rundt på maven
og tage en morfar. Lade to og fi��re være lige
og glemme det med pengene.«

I begyndelsen af maj drog fi��re topsocialdemokrater med partiformanden, Mette Frederiksen (S), i spidsen til en skov i Kolding for at præsen-
tere et udspil, der skulle gøre Danmark til en grøn stormagt igen. ARKIVFOTO: MICHAEL DROST-HANSEN/RITZAU SCANPIX

Vi har også i
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med regeringen
fremlagt nogle 
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det siger sig selv, at
vi fi��nansierer det
selvfølgelig.
Jens Joel (S), energiordfører
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