


Transport
1. Indførsel af (højere) afgifter på CO2 

udledende transport, herunder flyafgifter

2. Bedre elbils lade-infrastruktur i EU og 

mindre afgifter på el-biler

3. Gratis/billigere kollektiv trafik

4. Flere og bedre togforbindelser i EU



1. Indførsel af (højere) afgifter på CO2 udledende 
transport, herunder flyafgifter

”Indfør flyafgifter, så vi bliver vant til og bedre til at 

tage tog, busser med mere, når vi skal rejse. 

Transporten skal være en del af rejsen.”

25-årig kvinde fra Aarhus

2. Bedre elbils lade-infrastruktur i EU og mindre 
afgifter på el-biler

”Gør el-biler mere attraktive for både forbruger og 

sælger/produktion, fx på tværs af landegrænser 

mange lade stationer og fælles kabel”

26-årig kvinde fra Aarhus



”Gør offentlig transport ”svine-billigt” så det ikke kan betale sig at lade være at bruge det!”-

27-årig mand fra Aalborg

3. Gratis/billigere kollektiv trafik
”Gør offentlig transport ”svine-billigt” så det 

ikke kan betale sig at lade være at bruge det!”-
27-årig mand fra Aalborg

4. Flere og bedre togforbindelser i EU

”Jeg tror der kan sikres mere fleksible 
togforbindelser i Europa ved en etablering af 
fælles søgemaskiner for kollektiv transport.”-

Ukendt alder, kvinde fra Høje Taastrup

3. Gratis/billigere kollektiv trafik

”Gør offentlig transport ”svine-billigt” så det ikke kan 

betale sig at lade være at bruge det!”

27-årig mand fra Aalborg

4. Flere og bedre togforbindelser i Europa

”Jeg tror der kan sikres mere fleksible togforbindelser i 

Europa ved en etablering af fælles søgemaskiner for 

kollektiv transport.” 

Ukendt alder, kvinde fra Høje Taastrup



1. Klimamærkning og klimaoplysning for 

produkter

2. Forlæng levetiden på produkter og 

gør dem reparer-bare 

3. Indfør afgifter på CO2 udledende 

produkter

4. Forbud mod meget klimabelastende 

produkter



1. Klimamærkning og klimaoplysning for produkter

”Jeg mener der skal indføres både en mærkningsordning + 

kampagner i forhold til hvor meget et produkt belaster 

klimaet, som kan sikre at forbrugere kan handle på et 

velinformeret grundlag”  -31-årig kvinde fra Aarhus

2. Forlæng levetiden på produkter og gør dem 

reparer-bare

”Forlæng levetiden på produkter, så ”køb + smid væk” 

kulturen nedsættes og genbrug + reparationer bliver 

normal, så virksomheder satser på at udvikle bedre + 

brande sig med det” - 41-årig kvinde fra Aarhus



3. Indfør afgifter på CO2 udledende produkter

”Indfør en transport afstandsafgift på transport 

”syndere”, dette mener jeg kan promovere lokale varer og 

bæredygtige transportmetoder” 

17-årig mand fra Sønderborg

4. Forbud mod meget klimabelastende produkter

”Jeg synes et forbud eller eventuelle kæmpe bøder mod 

produkter der belaster klimaet meget skal indføres. For 

eksempel på kød og klimabelastende apparater”  

22-årig kvinde fra Valby

•



Bæredygtige investeringer

1. Skal banker- og pensionskasser spørge 

om kundernes holdning til

bæredygtighed af deres investeringer? 

Det kunne blive et EU-krav.

2. Skal banker og pensionskasser vise, 

hvordan kundernes valg mht. 

bæredygtighed har påvirket placeringen 

af kundernes penge. 

Det kunne blive et EU-krav.

Foto: CSR.dk 2018
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Bæredygtige investeringer

1. Skal banker- og pensionskasser spørge 

om kundernes holdning til

bæredygtighed af deres investeringer? 

Det kunne blive et EU-krav.

2. Skal banker og pensionskasser vise, 

hvordan kundernes valg mht. 

bæredygtighed har påvirket placeringen 

af kundernes penge. 

Det kunne også blive et EU-krav.

Foto: CSR.dk 2018



Vil du vide mere?

Så gå ind på ve.dk og læs mere om vores arbejde!
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