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Intentionerne er fine, og der bliver ikke sparet på krudtet, når regeringen skal 
kommunikere sin nyligt indgåede aftale med Aalborg Portland. Men det er et farligt 
signal at sende og den forkerte vej at gå. 
 
For nok kan Aalborg Portland sætte ambitiøse målsætninger op i aftalen, og dermed 
signalere ejerskab til den grønne omstilling. Og regeringen kan tilsvarende påberåbe sig 
grønt lederskab og villighed til aktivt at virke for, at Aalborg Portland kan opnå sine mål. 
 
Men det er lige præcis dét, der er problemet. For med aftalen er regeringen nu forlovet, 
eller med andre ord tager særlige hensyn til, én specifik aktør.  
Regeringen forpligter sig bl.a. til at indgå i en kontinuerlig dialog om rammevilkår og 
understøtte udviklingen af nye teknologiske løsninger til gavn for Aalborg Portland.  
Det er et farligt og et forkert signal at sende; at enkelte aktører kan forvente en særlig 
behandling. Hvilken virksomhed vil ikke gerne have det særligt, hvis det kan medføre 
lempeligere krav?  
 
Aftalen sender et signal om, at regeringen er fodslæbende og i højere grad vil satse på, 
at vi hen ad vejen kan udvikle teknologier, der vil hjælpe Danmark i mål med 70%-
målsætningen. Det er ikke det, erhvervslivet har brug for nu. Der er brug for handling. 
Handling, der sætter de overordnede rammer, ikke mere diskussion og ikke flere aftaler 
om fremtidige mål. 
 
Der er brug for overordnede rammer, så alle, ikke kun Aalborg Portland, kan se sig selv i 
den grønne omstilling. Virksomheder og investorer skal vide, hvad der kommer til at 
gælde de kommende år, så de hver især kan udvikle forretningsplaner og eksekvere på 
dem i en ny virkelighed, hvor klimabelastning koster, og hvor kunderne tilsvarende 
belønner de virksomheder, der tager de aktive valg og er villige til at løbe en risiko for at 
gøre en forskel. 
 
Vi skal have folkelig opbakning til den grønne omstilling, og vi skal have erhvervslivets 
opbakning. Det får vi ikke, hvis vi ikke skrider til mere konkret handling nu. Det skaber 
usikkerhed om regeringens klimaambitioner og svækker troværdigheden til det politiske 
lederskab. Det er det sidste, vi har brug for nu. 

 


