Aftale mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:
Etablering af en grøn fond
(24. juni 2022)

Grøn fond
Gennem en række store klimaaftaler har regeringen i samarbejde med brede flertal i folketinget truffet beslutning om en række store investeringer i den grønne omstilling af Danmark.
Disse investeringer bidrager til, at Danmark år for år bliver grønnere og bevæger sig tættere
på realiseringen af klimamålene samtidig med at Danmark er et grønt foregangsland.
Regeringen og aftalepartierne er på den baggrund enige om fortsat at styrke arbejdet med
den grønne omstilling og at yderligere investeringer er nødvendige.
Aftalepartierne er enige om at reservere 1½ mia. kr. i 2024 og 3¼ mia. kr. årligt fra 20252040 i det finanspolitiske råderum til etablering af et nyt grøn råderum. Der reserveres således 53½ mia. kr. til den grønne omstilling mod 2040. Heraf afsættes i alt 10,6 mia. kr. mod
2040 til aftale om grøn skattereform jf. afsnit om grøn skattereform. Størrelsen på det grønne
råderum i 2024 afhænger af forhold relateret til følgelovgivning jf. afsnit om finansiering.
Aftalepartierne er enige om, at det grønne råderum skal prioriteres på den klogest mulige
måde og bidrage til den grønne omstilling af Danmark, herunder indfrielse af Danmarks klimamål. Derfor er aftalepartierne enige om, at det grønne råderum skal prioriteres til større og
længerevarende investeringer i klima, grøn energi og miljø som fx følgende (men ikke begrænset til):












Skovrejsning
Udtagning af lavbundsjorder
Udbygning af havvind
Elektrificering og energieffektivisering
Power-to-X
Fangst og lagring af CO2
Pyrolyse og grøn gas
Klimatilpasning
Generationsforureninger
Rent drikkevand og vandteknologi
Nye grønne omstillingsteknologier

Udmøntning af det grønne råderum sker løbende pba. oplæg fra regeringen blandt aftalepartierne. Aftalepartierne indkaldes i efteråret 2022 til drøftelser om den videre udmøntning med
fokus på det grønne råderums første år. Partierne noterer sig, at flere investeringer vil skulle
løbe over en flerårig periode.
Aftalepartierne er i den forbindelse enige om at drøfte en skovplan som et væsentligt element
i den grønne omstilling. Partierne er endvidere enige om, i efteråret 2022, at drøfte opfølgning på at udnytte havvindsressourcer i Nordsøen fuldt ud dog mindst 35 GW.

Grøn skattereform
Aftalepartierne noterer sig, at der i perioden 2024 til og med 2040 afsættes 10,6 mia. kr. af
ovenstående grønne råderum til at finansiere Aftale om grøn skattereform, jf. Aftale om Grøn
skattereform for industri mv. (2022).
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Finansiering
Personer, som har mere end 5 år til året, hvor de opnår ret folkepension, kan efter gældende
regler indbetale op til 5.500 kr. pr. år til en aldersopsparing. Aftalepartierne er enige om at forhøje dette beløb med 3.000 kr. til 8.500 kr.
Det anførte indbetalingsloft er angivet i 2022-niveau og opreguleres hvert år
efter reglerne i personskattelovens § 20. Ændringen træder i kraft 1. januar 2024.
Initiativet skønnes at medføre et provenu på ca. 1½ mia. kr. i 2024 stigende til 3¼ mia. kr.
(2022-niveau) i 2025 herefter faldende til godt 2½ mia. kr. (2022-niveau) i 20401.
Det forventede provenu er afhængigt af, at aldersopsparing udbredes. For at understøtte aldersopsparingens udbredelse og sikre, at den i øget omfang også kan anvendes af arbejdsmarkedspensionsselskaberne, noterer aftalepartierne sig, at Regeringen forpligtiger sig til at
fremsætte forslag til en ændring af regler vedrørende indkomstmodregning i visse sociale
ydelser, så indbetalinger til aldersopsparingen ikke længere giver anledning til modregning i
disse på indbetalingstidspunktet. Forslaget skal fremlægges således, at en ændring kan
træde i kraft senest samtidigt med forhøjelsen af indbetalingsloftet.
Regeringen forpligtiger sig til at gå i dialog med pensionsbranchen og Udbetaling Danmark
med henblik på at afklare, om ovenstående ændringer vedrørende aldersopsparingen kan
implementeres pr. 1. januar 2024.

Aftalens karakter
Partierne er enige om, at aftalen gælder for perioden 2024-40, hvorefter aftalen betragtes
som udløbet.
Justeringen af aldersopsparingen har karakter af en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter
sig til at stemme for de relevante lovforslag og bevillingsmæssige hjemler, der udmønter aftalens indhold og står herefter frit.
Aftalepartierne er enige om, at etableringen af det grønne råderum ikke medfører yderligere
bindinger ift. det eksisterende udgiftsniveau til klima- og energirelaterede initiativer, herunder
fra andre politiske aftaler.
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De provenumæssige konsekvenser vil blive konsolideret i forbindelse med fremsættelse af lovforslag.

