
Faktaark 10. december 2020 
  

  

Samlet overblik over aftaler om grøn genstart mv. 

Regeringen har sammen med en række af Folketingets partier i starten af decem-
ber måned indgået fem store politiske aftaler, som samlet bidrager til en grøn gen-
opretning af Danmark.  

Boks 1 viser en oversigt over aftalerne og udvalgte hovedelementer i de enkelte aftaler.   

Boks 1 
Aftaler om grøn genstart mv.  

• Aftale om udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til 
forlængelse af hjælpepakker mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet (2. december 2020) 
- Udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler: ca. 24 mia. kr. efter skat. 
- Eksportpakke: Ca. 1,7 mia. kr. i alt 2021-2023  
- Ramme til mulig forlængelse af hjælpepakker: 2,3 mia. kr. i 2021 

• Aftale om grøn omstilling af vejtransporten mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten (4. december 2020) 
- Løft af antallet af nul- og lavemissionsbiler til 775.000 i 2030 og en ambition om 1 mio. grønne biler i 2030 
- Arbejde for stop for salg af nye fossile biler senest i 2030 
- Nyt CO2-fortrængingskrav for VE-brændstoffer 

• Aftale om finansloven for 2021 mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten 
og Alternativet (6. december 2020) 
- 0,9 mia. kr. i alt i 2021-2024 til mere natur og øget biodiversitet. 
- 1,9 mia. kr. i alt i 2021-2024 til mere omsorg og nærvær i ældreplejen. 
- 1 mia. kr. i alt i 2021-2024 til at fremrykke indfasningen af minimumsnormeringer med et år. 
- 1,7 mia. kr. i alt i 2021-2024 til løft til ungdomsuddannelser og forberedende grunduddannelse (FGU). 

• Aftale om stimuli og grøn genopretning mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten og Alternativet (6. december 2020) 
- Knap 3 mia. kr. til opfølgning på klimapartnerskabernes prioriterede anbefalinger (bl.a. tilskud til udfasning 

af olie- og gasfyr, grønne boligforbedringer mv.). 
- Støtte til oplevelsesøkonomien (750 mio. kr. i 2021). 
- Omstillingsindsatser for 2 mia. kr. 

• Aftale om grøn skattereform mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti (8. december 2020) 
- De første skridt i retningen af en højere og mere ensartet afgift på CO2e-udledninger 
- Der nedsættes en ekspertgruppe, der bl.a. skal udarbejde forslag til udformning af en ensartet CO2e-

regulering i skattereformens anden fase 
- Grønt investeringsvindue til og med 2022 og næsten 700 mio. kr. yderligere i direkte tilskud til grønne 

investeringer. Lempelsen af FoU-fradraget på 130 pct. forlænges til at omfatte 2022. 
 

Tiltagene aftalerne indebærer samlet 

Økonomisk aktivitet 
55 mia. i 

2021 og 2022 

Beskæftigelsen understøttes 
med ca. personer i 
gennemsnit i 

Udledning af drivgasser 
reduceres med 2,8 pct. 

mio. ton 



Side 2 af 2

Aftalerne om en grøn genstart bidrager til at stimulere økonomien, bevare og 
skabe nye jobs samt til at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser, jf. tabel 
1. 

Tabel 1 
Uddybende om nøgletal for aftaler om grøn genstart mv. 

Investeringsomfang, udbeta-
ling af feriemidler, udgiftstil-
tag mv., mia. kr., 2021-niveau1)

Beskæftigelsesvirk-
ning, 1.000 perso-
ner5)

Drivhus-
gasre-
duktio-
ner, mio. 
t. CO2e

2021 2022 2021 2022 2030
Aftale om udbetaling af resterende to ugers in-
defrosne feriemidler, eksportpakke og reserve 
til forlængelse af hjælpepakker

24,9 0,6 6,5 4,1 -

Aftale om grøn omstilling af vejtransporten2) 0,0 0,2 0,2 0,0 -2,1

Aftale om finansloven for 20213) 2,0 2,1 3,5 2,3 -

Aftale om stimuli og grøn genopretning4) 4,5 2,1 2,1 1,9 -0,2

Aftale om grøn skattereform 7,0 11,8 2,2 4,7 -0,5

I alt 38,3 16,8 14,5 12,9 -2,8

Samlet opgørelse 55,1 13.7006) -2,8

 

 
1) Tabellen angiver den umiddelbare virkning i mia. kr. af tiltagene i de indgåede aftaler, svarende til de 

umiddelbare provenuvirkninger, udbetalte feriepenge og afledte investeringsvirkninger.  
2) Initiativerne vedr. cykelpulje og pulje til grøn transport indgår i både Aftale om grøn omstilling af vejtransporten og 

Aftale om stimuli og grøn genopretning. Virkningen er indregnet i førstnævnte i tabellen.  
3) Opgørelsen af virkningen af aftale om finansloven for 2021 omfatter på linje med sædvanlig praksis 

udgiftsloftsårene, dvs. 2021-2024. Beskæftigelsesvirkningen er opgjort inkl. aftale om fordeling af 
forskningsreserven samt natur- og biodiversitetspakken.  

4) Tiltag, der indgår i de offentlige investeringer er indregnet inkl. moms.
5) Opgørelsen afspejler den isolerede virkning af tiltagene i aftalerne. Nettovirkningen ift. den allerede 

forudsatte beregningstekniske virkning af afsatte reserver mv. på FFL21 i august svarer til ca. 10.000 
personer i gennemsnit i 2021 og 2022. Se også særskilt faktaark: 
https://fm.dk/media/18319/faktaark_beskaeftigelsesudvikling-og-beskaeftigelsesvirkning-af-aftaler-om-
finansloven-for-2021-stimuli-og-groen-genopretning-mv.pdf.

6) Opgjort som gennemsnit af beskæftigelsesvirkningen i 2021 og 2022. 
Kilde: Egne beregninger. 
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