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TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal  

med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
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Høring af bekendtgørelse om Klimarådets klimadialogforum 
TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at formålet med denne høring er i overens-
stemmelse aftale om klimalov at udpege organisationer og institutioner med ind-
stillingsret til klimadialogforummet. TEKNIQ Arbejdsgiverne fremgår ikke af listen, 
hvilket må være en fejl.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs 
og metal med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 
mia. kr. Branchen er dermed en meget væsentlig del af såvel byggebranchen som 
metalindustrien.  
 
Der er tale om virksomheder, som i høj grad driver og realiserer den grønne om-
stilling og som leverer en betydelig del af Danmarks energieffektiviseringer og 
CO2 reduktioner. Virksomhedernes arbejdsområder spænder meget bredt, men 
særligt på klimaområdet omfattes eksempelvis alle industriinstallationer samt alle 
opvarmningssystemer i bygninger. Det er også installationsbranchen, der forestår 
bl.a. skrotning af oliefyr, installering af varmepumper og solceller og etablering af 
intelligente styringer som muliggør fleksibelt energiforbrug i bygninger og i indu-
strien, og som muliggør samspil med fremtidens fluktuerende energiproduktion.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne kan derfor bidrage med en stærk forståelse for barrierer 
og virkemidler hos såvel borgere og virksomheder. TEKNIQ Arbejdsgiverne er end-
videre stærkt involveret i sekretariatsbetjeningen af klimapartnerskabet for Byg-
geri og anlæg og medbringer derfor også betydelig indsigt herfra.   
 
Vi opfordrer venligst til, at TEKNIQ Arbejdsgiverne inkluderes i bekendtgørelses li-
ste over organisationer og institutioner, som kan indstille medlemmer til klimadia-
logforummet.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar. 
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