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Myte: ”Danskerne er ikke interesseret i klima og grøn omstilling” 

FAKTA: Danskerne mener, at det er vigtigt at gøre noget ved klimaudfordringen 

 
Flere danske politikere lader til at mene, at der ikke blandt vælgerne er opbakning til en ambitiøs klima- og 

energipolitik. Men den vurdering holder ikke. Selv om vi i Danmark indtil videre er mindre ramt af 

klimaforandringerne end mange andre lande og regioner i verden, så er danskerne generelt optaget af 

klimadebatten, og mange mener, at politikerne bør gøre mere. Samtidig er der stigende bevidsthed om, at 

klimaet kræver handling på alle niveauer, og at den enkelte selv kan bidrage ved i sin egen dagligdag at 

være mere klimabevidst i sine valg. Undersøgelser peger på, at der også generelt blandt danskerne er en 

pæn villighed til at betale for omstillingen til mere vedvarende energi.  De seneste års mere ekstreme 

vejrhændelser i Danmark medvirker til at tydeliggøre omkostningerne – også for den enkelte dansker – hvis 

klimaforandringerne får lov til at fortsætte, uden at vi ændrer kurs. 

Danskerne mener, at politikerne bør gøre mere  

Ifølge CONCITOs klimabarometer fra november 2014 ønsker et flertal af de adspurgte vælgere, at deres 

parti gør mere for at bremse klimaforandringerne. Det gælder også for Venstres, DF’s og ikke mindst De 

Konservatives vælgere. Kun blandt Liberal Alliances vælgere er der klar tilbøjelighed til ikke at mene, at 

deres parti skal gøre mere.  

Ønsker vælgerne, at deres parti gør mere for klimaet? 

 

http://concito.dk/files/dokumenter/artikler/klimabarometeret2014.pdf


Hver tredje dansker ønsker grønne forbedringer frem for vækst 

Ifølge en måling foretaget af Norstat på vegne af Altinget i april 2015 ønsker 38 % af danskerne at 

prioritere grønne tiltag frem for vækst. Modsat er det kun 24 % af danskerne, der enten erklærer 

sig delvist uenige eller helt uenige i udsagnet.  

 

 

Danskerne er villige til at bidrage til den grønne omstilling 

Danskerne betaler til den grønne omstilling og forskning i vedvarende energi over den post på elregningen, 

der hedder PSO (Public Service Obligation). I 2014 udgjorde den otte-ni procent af en gennemsnitlig 

husstands elregning, hvilket svarer til 750-900 kroner. Hele 57% af elregningen udgøres derimod af skatter 

og afgifter til staten. 

  

I en spørgeundersøgelse fra Dansk Energi offentliggjort i juni 2014 svarede sammenlagt 53 procent af 

danskerne, at de er parate til at betale mere end 10 procent af elregningen til den grønne omstilling.  

Undersøgelsen viser også, at mange danskere tror, at de allerede i dag betaler betydeligt mere til den 

vedvarende energi, end de rent faktisk gør. Det kan antyde, at den fokus, der i de seneste år har været i 

medierne på, at den vedvarende energi er dyr for danskerne, har givet danskerne det indtryk, at en større 

del af elregningen går til den vedvarende energi, end det er tilfældet. 

 

http://www.altinget.dk/artikel/hver-tredje-dansker-oensker-miljoe-frem-for-vaekst


 

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2014/Juni/14_06_11A.aspx  

 

 

 
DONG Energy 2015: DONG Energy i samfundet 

 

 

 

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2014/Juni/14_06_11A.aspx
http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Sustainability/sustainability_report_da.pdf


Forsikringsudgifterne pga. klimahændelser stiger – og det mærker borgerne 

Ifølge DMI vil den globale opvarmning betyde, at vi kan forvente stadig mere nedbør i Danmark i fremtiden, 

og at tendensen med flere skybrud og kraftigere storme vil fortsætte. Danske huse modstår generelt 

dårligere kraftig storm end fx huse i Frankrig, ganske enkelt fordi mange byggerier er præget af, at 

vejrforholdene traditionelt har været mildere her. Tilsvarende skaber skybruddene store udfordringer for 

bl.a. de danske kloaksystemer, og der vil også i herhjemme være brug for omfattende klimatilpasningstiltag 

mange steder. 

  

Danmarks årsnedbør siden 1874. Værdierne er beregnet landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer. Den fede 

kurve er 9 års Gaussfiltrerede værdier.  

Danmark er mindre ramt af klimaforandringerne end mange andre lande, men også herhjemme er der sket 

en stigning i forsikringsudgifterne. Ifølge Forsikring og Pensions underdirektør Torben Weiss Garne har 

storm- og vandskader kostet forsikringsselskaberne mindst 30 mia. kr. fra 1999 til 2013. Alene de kraftige 

storme Allan og Bodil i 2013 kostede selskaberne 4,2 mia. kr. Regningen for det voldsomme skybrud i 2011 

nåede op på ca. 6,2 mia. kroner på baggrund af 90.000 vandskader. Øgede udgifter til skader pga. ekstremt 

vejr vil i sidste ende lande hos borgerne i form af højere forsikringspræmier eller ændrede vilkår, fx i form 

af øget selvrisiko, mikrotariffering (dvs. differentiering afhængigt af beliggenhed og vurderet risiko) og flere 

krav til kunderne om forebyggende tiltag (se bl.a. http://www.business.dk/forsikring/forsikringen-har-strammet-skruen-

efter-skybrud, 2013). 

 

På globalt plan har Verdensbanken i en rapport fra 2013 opgjort, at udgifterne til at håndtere 

vejrbegivenheder er cirka firedoblet i løbet af de seneste 20 år. Tallene kommer fra forsikringsselskaberne. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/11/22/202255.htm
http://www.business.dk/forsikring/forsikringen-har-strammet-skruen-efter-skybrud
http://www.business.dk/forsikring/forsikringen-har-strammet-skruen-efter-skybrud


Masser af sund fornuft for danskerne i at investere i energiforbedringer af boligen 

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at potentialet for energirenovering i danske boliger er meget stort. En 

stor andel af de danske boliger har energimærke E eller dårligere. Det har boligejerne klar interesse i at 

rette op på. Det har også fået større betydning for de, der skal købe boligen, at der er taget hånd om at 

reducere energiudgifterne. Derfor ses der en tendens i retning af, at det er blevet sværere at sælge boliger 

med de dårligste energimærker. Udover de økonomiske fordele, der kan være ved at energirenovere 

boligen, vil renoveringen indebære komfortforbedringer. 

 

 

 

 

 

Begge grafer: Dansk Byggeri, 2015: 

http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Nyheder%20og%20presse/Presse%20og%20Politik/Klima%20og%20energi/Byggeriet

s%20energianalyse_samlet_net.pdf 

 

 

http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Nyheder%20og%20presse/Presse%20og%20Politik/Klima%20og%20energi/Byggeriets%20energianalyse_samlet_net.pdf
http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Nyheder%20og%20presse/Presse%20og%20Politik/Klima%20og%20energi/Byggeriets%20energianalyse_samlet_net.pdf

