Klima- og Energiretsforeningen inviterer hermed medlemmerne til møde om

Den nye klimalov
Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgik den 6. december 2019
Aftale om en klimalov. Det følger af aftalen, at Danmark skal tage lederskab for den grønne
omstilling og arbejde aktivt for Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning nede
på 1,5 grader.
Klima- Energi- og Forsyningsministeriet sendte på den baggrund den 10. januar 2020 forslag til Lov
om klima i høring. Lovforslaget har til formål at udmønte den politiske aftale. Med lovforslaget får
Danmark således en ny klimalov med et mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i
2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralt i senest 2050 og med 1,5 graders
målsætningen for øje.
Regeringen har desuden inviteret dansk erhvervsliv til at deltage i 13 klimapartnerskaber. De skal
udvikle ideer og komme med anbefalinger, der kan kickstarte en kommende klimahandlingsplan,
og som kan gøre Danmark til et foregangsland for resten af verden. Dansk Energi er sekretariat for
klimapartnerskabet for energi og forsyning, der anføres af Ørsteds adm. direktør Henrik Poulsen.
Specialkonsulent i Klima-, Energi og Forsyningsministeriet, Nanna Alberti, fortæller på mødet om
processen i forbindelse med tilblivelsen af klimaloven samt indholdet af lovforslaget.
PA- og kommunikationsdirektør i Dansk Energi, Jesper Gronenbergs oplæg vil koncentrere sig om
de anbefalinger, som klimapartnerskabet har afleveret til regeringen.
Efter de to indlæg vil der være adgang til at stille spørgsmål til indlægsholderne.
Programmet er nærmere som følger (NB: BEMÆRK VENLIGST, AT MØDET STARTER KL. 16.30):
16.30 Velkomst
16.40 Den nye klimalov – tilblivelse og indhold
Specialkonsulent Nanna Alberti, Klima-, Energi-og Forsyningsministeriet
17.10 Klimapartnerskabet for energi- og forsyningssektoren
PA- og kommunikationsdirektør Jesper Gronenberg, Dansk Energi

17.40 Spørgsmål og åben debat
18.00 Reception og netværk
Mødetidspunkt: onsdag, den 18. marts 2020, kl. 16.30 til ca. kl. 18
Mødested: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København
Tilmelding senest onsdag den 11. marts 2020 til Klima- og Energiretsforeningens sekretariat til
ncf@horten.dk med navn og arbejdssted.
Med venlig hilsen
Søren Hornbæk Svendsen
Formand for Klima – og Energiretsforeningen

