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Forord

Der er behov for et egentligt paradigmeskifte i energi- og klimaindsatsen. Tiden med kurver for energiforbruget og
udledningen af drivhusgasser, der går den forkerte vej, og langsigtede målsætninger uden krav om radikale handlinger
her og nu, må være forbi. Nu er der brug for en klimaindsats i fuld skala i alle dele af samfundet.
De danske kommuner er helt centrale aktører både i forhold til at begrænse egen klimapåvirkning og brug af energi, men
også fordi kommunerne må gå forrest som rollemodeller for deres borgere. Samtidig kan kommunernes efterspørgsel efter
varer medvirke til at skabe en omstilling til mere klimavenlige produkter. Den offentlige efterspørgsel gør de klimavenlige
produkter billigere og mere tilgængelige i butikkerne. Herved bliver det lettere for forbrugerne at købe klimavenlige varer.
Der skal arbejdes ambitiøst og langsigtet, hvis vi skal nå målene og undgå uoverskuelige klimaændringer. Samtidig er der en
vigtig pointe i at tænke i helheder på tværs af sektorer. Hvis f.eks. man beregner rentabilitet for investeringer i energiforbedringer af skolerne, bør man medtænke synergieffekter på indeklima, der igen fører til fordele for sundhed og indlæring.
Dette hæfte handler om en række af de muligheder kommunerne har for at skabe rammerne og sætte gang i konkrete
aktiviteter, der reducerer udslippet af drivhusgasser. Vi sætter særligt fokus på samarbejdsprocesser, og hvordan man får
tingene til at ske – den tekniske viden findes nemlig i høj grad i dag – mens det ofte er den politiske handlekraft der
mangler. I nogle tilfælde vover vi et øje og sætter tingene skarpt op, i håb om at lidt provokation kan skubbe på og skabe
debat, forandring og handling.
Kommunerne er vores fælles ansvar, og vi har selv valgt de personer, som tager beslutningerne. Hvis vi gerne vil gøre en
yderligere indsats for klimaet, er det oplagt at kræve, at disse politikere sikrer, at kommunerne inddrager klima- og energisparehensyn i alle deres beslutninger. Naturligvis
samtidig med, at vi hver især som borgere selv
bestræber os på at reducere vores egen klimaeffekt.
For det er nu, der skal handles, og kommunerne
både kan og skal tage deres væsentlige andel af
ansvaret for løsning af klimaproblemerne.

”Det kan siges ganske kort: Hvis vi ikke gør noget
ved klimaproblemet nu, vil vi se dramatiske stigninger i antallet af mennesker, der dør af sult og
gigantiske flygtningestrømme mod lande, hvor der
er fødevarer at få.”
Henrik Stubkjær, Generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, på konferencen
Fødevarer, klima og etik, d. 1.10.2009
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1. Resumé

Kommunerne har både mulighed og

følgende øget produktivitet, vil det

sættes ind på alle fronter, for her er

ansvar for at sætte forandringer i

ofte også være en økonomisk fordel.

der virkeligt behov for at få vendt

gang, der kan vende udviklingen på

Derfor kan der også med god sam-

udviklingen. Fra flere busbaner, bedre

energi- og klimaområdet. Et godt

vittighed stilles krav til det private

cykelsikkerhed og reduceret antal P-

sted at starte er de kommunale sam-

byggeri om lavenergibyggeri og

pladser, til miljø- og energikrav til de

arbejdsrelationer. De lokale politike-

udnyttelse af vedvarende energi,

taxaer og varebiler, der betjener

re er som oftest lægfolk, mens med-

f.eks. via lokalplanerne.

kommunen, køb af kommunale elbiler og styring af tidspunkt for oplad-

arbejderne i høj grad er specialister
indenfor deres felt. Der er derfor

Alle kommunale indkøb og udbud af

ning af elbiler, så der ikke lades op på

store potentialer i at bringe medar-

kommunale

døgnets spidslasttidspunkter.

bejdernes tanker og idéer frem,

”grønne”. Dette sikres bedst gennem

bakke ildsjæle op, og give dem rum

en fast procedure, hvor der sættes

Også indenfor landbrug skal der

til at udvikle og underbygge forslag

ambitiøse krav til energi og klima, og

fokus på energikrav i miljøgodken-

indenfor energi og klima. Man behø-

hvor der satses på at medarbejderne

delser, og biogasproduktion skal

ver som bekendt ikke at opfinde den

opbygger kompetencer på området.

fremmes bl.a. med udpegning af pla-

dybe tallerken hver gang – derfor er

Parallelt med introduktion af klima-

ceringsmuligheder, ligesom kommu-

samarbejdsprojekter vigtige, ligesom

hensyn i f.eks. den offentlige bespis-

nerne hurtigst muligt skal udpege til-

formelle og uformelle møder med

ning kan kommunerne benytte lejlig-

strækkelige placeringer for landbase-

andre kommuner, virksomheder og

heden til at spore børn og voksne

ret vindkraft. Næste kommuneplan –

borgergrupper kan være en god inve-

ind på en klimavenlig tankegang.

revision må sætte energi og klima i

opgaver

skal

gøres

højsædet – men det må selvfølgelig

stering i at udvikle en klimavenlig
kommunal praksis.

Der er store potentialer for ener-

ikke hindre, at der sættes gang i

gioptimering i den del af energidis-

nødvendige initiativer nu.

Dernæst er der en række beslutnin-

tributionen, der ligger i kommunalt

ger, hvor klimahensyn må indarbej-

regi. I fjernvarmen vil udbygning,

Heldigvis er der ved at komme gang

des konsekvent. Indenfor byggeri og

energirenovering og optimering i for-

i de gode eksempler, Middelfart

anlæg skal der tænkes langsigtet.

hold til lavtemperatur og tilkobling af

Kommune har finansieret energiren-

Fremover må alle nybyggerier være

vedvarende energi kunne fremmes

overing af de kommunale bygninger

lav-, nul- eller plusenergibyggeri, og

med en ændret tarifstruktur. F.eks.

via et ESCO-projekt (Energi Service

en systematisk energirenovering af

kan fjernvarme gøres billigere om

Company), Samsø er allerede selv-

eksisterende bygninger må igang-

sommeren, så fjernkøling fremmes

forsynende med vedvarende energi

sættes. Ved at lave totaløkonomiske

og elbaseret køling mindskes og den

og bl.a. København har lavet en

vurderinger på 20-30 års sigt med en

kan gøres dyrere om vinteren, så

detaljeret klimaplan med mål om at

lav forrentning, der vægter fremtiden

efterisolering fremmes.

blive CO2 neutral i 2025. Så der er

højt, og ved at medregne de bløde
fordele, som godt indeklima og deraf

masser af inspiration at hente – og
Indenfor transportområdet skal der

nok at gå i gang med!
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2. Samme livskvalitet med det halve energiforbrug
Forudsigelserne for klimaet, som

klimaproblem, CO2 udledningen pr.

Meget kan selvfølgelig klares med

blev beskrevet i den fjerde rapport

energienhed er høj: 90 kg CO2 pr GJ

vedvarende energi, men også her er

fra FN’s internationale klimapanel i

der begrænsninger, både m.h.t.

maj 2007, var bekymrende i sig selv.

energi mod f.eks. 55 kg CO2 fra
naturgas. Samtidig skaber udvinding

Efterfølgende er den nyeste viden-

af kul ofte store miljø- og naturøde-

gasanlæg, solceller, solvarme m.v.

skab kommet med skærpede meldin-

læggelser.

men også fordi disse energikilder

plads til opstilling af vindmøller, bio-

ikke er stabile – de svinger med sol

ger om, at verden – hvis vi ikke gør
noget - er på vej i retning mod en

Ydermere ved vi, at Danmark jf.

og vind og kræver back-up. Og selv-

global opvarmning på 6 grader, med

Kyoto-protokollen skal reducere sin

om der er positive energiregnskaber

havstigninger på 1,5 meter i dette

udledning af drivhusgasser i forhold

i de fleste VE-teknologier, vil det altid

århundrede og stigende i de følgen-

til 1990 med gennemsnitligt 21 % i

være

de århundreder, med udbredt vand-

2008-12. EU’s vedtagelse af en

totalt set at gennemføre energibe-

mangel og flere hundrede millioner

reduktion på 20 % i 2020 betyder, at

sparelser.

mennesker, som er tvunget til at

Danmark skal reducere med 20 % i

emigrere, til følge.

forhold til 2005 i de nationalt omfat-

Der er heldigvis et lyspunkt: Der er

tede sektorer. Dette forhøjes for-

store potentialer for at levere samme

Det er ikke en verden, som vi ønsker

mentlig til dansk reduktion på 30 %

og bedre livskvalitet med mindre end

at leve i, eller som vi ønsker at vide-

ved øgning af EU’s fælles reduktions-

det halve forbrug af energi, fordi vi i

rebringe til vores efterkommere.

mål til 30 % i 2020. Endelig skal

dag sløser kolossalt med energi. Og

Danmark ligesom andre rige lande

et halveret energiforbrug gør det

Vi ved, at tilgængeligheden af fossile

formentlig reducere med 80 – 95 % i

både lettere og billigere at løse pro-

brændsler som olie og naturgas er

2050.

blemerne.

mere

ressourcebesparende

meget begrænset. Dansk naturgasproduktion er for nedadgående og er
opbrugt om 10 – 15 år, og produktionen af dansk olie er også på vej ned.

Internationale og nationale forventninger til kommunerne som

Vi kan fortsat i nogle årtier satse på

frontløbere

import, men ønsker vi virkelig fremover at være mere afhængige af gas

EU opfordrer medlemslandene til at sikre, at deres offentlige sektor bli-

fra Rusland og olie fra Saudi Arabien,

ver førende mht. energieffektive bygninger, herunder at energirenovere

Iran og Irak?

og så vidt muligt indrette plusenergi-bygninger, som både har et meget
lavt energiforbrug og egenproduktion af vedvarende energi.

Kul er der stadig nok af, bare ikke i

Også nationalt er der klare forventninger til det offentlige bl.a. via cir-

Danmark eller Europa, men her er

kulæret for statslige bygninger, som kræver alle identificerede energibe-

udvindingskapaciteten snart spændt

sparelser i bygninger med højst 5 års tilbagebetalingstid gennemført.

til det yderste, hvilket medførte pris-

Kommunerne har indgået en frivillig aftale med Staten med stort set

stigninger på kul på 200-300 % i

samme krav.

2007. Og så er kul det helt store
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3. Kommunernes økonomi

I skærende kontrast til de store forventninger til kommunernes energi-

En analyse fra DTU viser, at kommunerne i årene frem til 2020 vil kunne

besparende initiativer står de sidste

investere 2,9 mia. kr. årligt i energieffektiviseringer mod til gengæld at

mange års fastlåsning af de kommu-

opnå besparelser på 3,8 mia. kr. årligt.1 Så når man alligevel skal reno-

nale budgetter. Mange kommuner

vere, er der al mulig grund til at gøre det efter fremtidens energikrav.

har været tvunget ud i budgetreduk-

Og man skal ikke, som det oftest er sket indtil nu, begrænse energi-

tioner, mens skattelettelser forbed-

renoveringer til en simpel tilbagebetalingstid på 5 eller 10 år. Man skal

rede borgernes økonomi – i hvert

også gennemføre det, som betales tilbage på 20 eller 30 år, hvad der

fald for de mere velstillede borgere.

ofte er tilfældet for vidtgående energirenovering, f.eks. udvendig faca-

Denne politik har haft katastrofale

derenovering. Den længere tilbagebetalingstid modsvares af klare for-

følger for energispareindsatsen i

bedringer i indeklima, som vil føre til højere produktivitet for ansatte og

kommunale bygninger. For selv om

bedre indlæringsevne hos børn og unge.

der på sigt er penge at tjene ved
energibesparende indsatser, så er
dette ofte ikke iværksat.
dig for kommunale udgifter – bortset

Forslag:

Gennemgå kommunens

Kommunerne har ellers haft mulig-

fra en lempelse på 500 mio. kr. for

bygninger og igangsæt systematisk

hed for at låne til netop energibe-

kommuner

energirenovering.

sparende initiativer uden om det

Derudover kan kommunerne også

almindelige låneloft. Men energiinve-

finansiere energirenoveringer via

steringerne har relativt lang tilbage-

den såkaldte ESCO-model (Energy

ne har de rette kvalifikationer inden-

betalingstid, hvilket tilsyneladende

Service Company), se eksempel s. 50.

for energirenovering.

med

svag

økonomi.

Forslag:

Sørg for at medarbejder-

har afholdt kommunerne fra at optage lån. Dertil kommer, at i de senere

Forslag:

Udnyt de nye muligheder

år har regeringens anlægsloft hin-

for finansiering, eller indgå en aftale

dret kommunerne i at investere for

med en ESCO-partner.

at opnå energibesparelserne. Loftet
er først blevet fjernet med virkning
fra 2010, og med Kommuneaftalen
fra juni 2009 er der afsat flere penge
til kommunernes anlægsinvesteringer. Det betyder sammen med fortsat låneadgang, at kommuner faktisk kan gennemføre energiinvesteringer. Nu ligger bolden i høj grad
hos kommunerne.
Kommuneaftalen har sikret 20 mia.
kr. til kommunale anlægsaktiviteter i
2010, hvilket er 5 mia. mere end i
2009. Skattestoppet gælder dog sta-

Kommunerne omsatte i 2008
for 386 milliarder kr. svarende
til 43 % af den offentlige danske omsætning.2
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4. Den kommunale forvaltning og samarbejdet med
politikere, virksomheder og borgere

En kommune er en stor mangesidet

væsenet kommer og graver vejen op,

dige, med at gennemføre et forsøg

organisme – med en politisk ledelse,

reparerer kloakken og så lægger ny

med algedamme med høje digelig-

og en forvaltning, som skal klare rig-

asfalt på. Og to måneder efter kom-

nende kanter til bioethanol-produk-

tig mange opgaver, og ofte med en

mer vandforsyningen eller fjernvar-

tion. Ved at placere algedammene

meget hierarkisk og sektorspecifik

men

igen.

nær kysten, hvor diget skulle udbyg-

opbygning. Der er derfor konstant

Koordineringen på dette simple

ges, er de samlede omkostninger

behov for at revurdere, hvordan

niveau er efterhånden på plads i

reduceret. Et andet eksempel er, at

arbejdet internt i forvaltningen og

kommunen, så der bl.a. afholdes

man udformer nye anlæg som f.eks.

samarbejdet eksternt foregår, og om

koordineringsmøder mellem de for-

små rensningsanlæg i samarbejde

samarbejdet mellem forvaltning og

skellige forvaltningsenheder og for-

med forskningsinstitutioner. Derved

de politisk valgte beslutningstagere

syningsformer, som kan have inter-

sikres en medfinansiering, og samti-

er fastlagt optimalt.

esse i samme arbejdsindsatser, såle-

dig er det den nyeste teknik som

des at ressourcerne bruges effektivt.

afprøves. Derigennem tiltrækker man

”Klimaplaner griber ind på alle

Men tankegangen kan overføres til

kvalificerede medarbejdere, som fin-

områder og niveauer i kommu-

mange andre områder:

der det klart mere tillokkende at

så

og

graver

op

medvirke til nytænkning end blot til

nens virke, og derfor kræver det
en anderledes helhedsoriente-

Lollands Kommune har med held

ret ledelse, der tør tænke og

kombineret behovet for et højere

drift af et standardanlæg.

handle på tværs af forvaltningerne,” siger projektleder Jørgen
Hvid fra Rambøll, som blandt

Kommunerne har mange roller

andet har rådgivet Københavns

Kommunens roller spænder vidt – f.eks. er kommunen byplanlægger,

Kommune med deres klima-

bygningsejer, bygherre, jordejer og jordsælger, bilejer, indkøber, driftsan-

plan.”

svarlig, serviceudfører, servicekøber, forsyningsvirksomhed for el, vand,
varme, affald og kloak, driftsherre for skoler, institutioner og sociale

Citat fra Ingeniøren, 4.9.09

ydelser, vejvedligeholder, parkejer, vejbelysningsejer og vandløbsvedligeholder. Desuden er kommunen ansvarlig for busdrift, har myndigheds-

Kommunens vilje og evne til
nytænkning

rolle over for landbrug, industri og byggeri, er ansvarlig for tildeling af
kvoter til det almene byggeri og er brand- og ambulancemyndighed.

Mange kommuner har desværre
svært ved at nytænke. De fleste sid-

Der er derfor også mange muligheder for at gennemføre en energi- og

der i en presset situation, hvor den

klimaindsats i kommunerne. Det er vigtigt at tage fat hele vejen rundt,

enkelte medarbejder ikke har over-

i byplanlægning og byggeri, ved salg af jord, i forbindelse med indkøb

skud til at se mulighederne ved f.eks.

og udbud af opgaver, ved drift og renovering af skoler og institutioner

at samtænke forskellige arbejdsud-

og andre kommunale bygninger, anlæg og arealer, samt i forbindelse

fordringer i samme arbejdsindsats.

med transport og i samarbejde med erhvervsliv og borgere.

Det klassiske eksempel er når kloak8

I Middelfart Kommune har de kombi-

Forslag: Bed alle medarbejdere, som

at udarbejde med jævne mellemrum.

neret den lovpligtige energimærk-

udfører opgaver i kommunen om at

Til gengæld kan det ses på den

ning med forarbejdet til deres store

overveje, hvordan deres opgaveudfø-

oftest forekommende mangel på

ESCO-projekt (se s. 50). Herved spa-

relse kan tjene mindst to formål.

handlinger og virkemidler, som skal
virkeliggøre planernes flotte ord.

rede kommunen flere millioner, da
pligt til at gennemføre energibespa-

Samarbejdskultur i forvaltningen – beløn nye initiativer

Disse kommuner afskærer sig i prak-

relser gennemførte registreringen

Skal kommunerne blive afgørende

sis fra at udnytte medarbejdernes

forud for ESCO-opgaven mod at få

bedre til at indrette rutiner og sags-

mulige engagement i en forbedret

godskrevet

energibesparelserne.

behandlinger, der fremmer en ener-

klima- og energiformåen. Medarbej-

Herved fik Middelfart Kommune gen-

gi-, miljø- eller klimaindsats på alle

derne kan føle en negativ holdning,

nemført energimærkningen flere mil-

niveauer, så skal en række af disse

når de fastlagte / fastlåste rutiner

lioner kr. billigere, end hvis opgaver-

rutiner udfordres af medarbejdere,

udfordres. Findes en sådan ”vi gør

ne var udført adskilt.

som i deres daglige virke kan se

som vi plejer, for så bliver alle sikkert

mulighederne.

glade” holdning i kommunen, er det

forsyningsselskabet i området med

vigtigt at identificere udgangspunk-

Evnen til at nytænke og tænke på
tværs synes størst i mindre kommu-

Nogle kommuner er meget gode til

tet for virksomhedskulturen, som

ner og udkantskommuner. Dette kan

at indoptage nye idéer og herved

oftest, men ikke nødvendigvis, skal

skyldes, at der her er en mindre

belønne medarbejdere, som kommer

findes på ledelsesniveau. Uden iden-

opdelt forvaltning, hvor hver medar-

med forslag til ændringer af rutiner,

tifikation af ”kilden” vil det være

bejder er vant til at have flere funk-

også selv om disse ændringer kan

meget svært at ændre kulturen og

tioner, og at disse kommuner er

virke

daglige

dermed udnytte medarbejdernes

tvunget til at tænke nyt – og deref-

arbejdsbyrde. Desværre synes der at

kreative indspil til forbedring af ruti-

ter prioritere ganske markant, hvis

være kommuner, hvor man ikke har

ner og opgaveløsning.

de skal have vækst og udvikling.

tilstrækkeligt overskud i forvaltnin-

irriterende

i

den

gen - på grund af arbejdspres – og

Forslag: Fastlæg regler og arbejds-

Erfaringerne omkring nytænkning fra

samtidig mangler fokus på nytænk-

rutiner for den belønnende forvalt-

disse kommuner må kunne bruges

ning inden for energi og klima. Her

ning, således at medarbejdernes

også i de større kommuner, hvor der

kan nye idéer og tiltag i praksis

kreativitet bliver brugt til at skabe

er meget større ressourcer på spil –

komme til at føles som besværende

forbedringer i det daglige arbejde

og dermed også større potentiale for

elementer, som man ikke har tid til i

med hensyn til energi, klima og

økonomiske, miljømæssige og sam-

en fortravlet hverdag.

miljø.

fundsmæssige gevinster ved samtænkning af opgaveudførelser.

Fænomenet kan som oftest ikke ses
på mængden eller kvaliteten af de
planer, som kommunerne er pålagt
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Samarbejde mellem
forvaltning og politikere

hvordan politikerne forventer at blive

Det er politikerne, som er amatører

udfordret

på energi- og klimaområdet, men

nytænkning og forslag på det energi-

Mange kommuner og politikere

det er dem, som har beslutningsret-

og klimamæssige område.

inspireres allermest af oplysninger

Forslag:

Aftal på et årligt møde,
af

forvaltningen

med

ten. Modsat er det administrationen,

Vidensindhentning
– samarbejde med andre
kommuner og KL

om, hvad andre kommuner har gjort.

som har ekspertisen, men som kun

Forslag: Aftal mellem politikere og

Skriftlige oplysninger m.v. kan være

har indstillingsretten. Dette forhold

forvaltning, at forvaltningen gerne

en del af denne inspiration, men

er i tilsyneladende modstrid, når det

må fremlægge velunderbyggede nye

praksis viser, at det direkte møde –

gælder energi- og klimaindsatsen,

idéer og tanker især omkring energi

gerne under hyggelige forhold – er

som både kræver viden, indsigt og

og klima – uden at dette på forhånd

en stor inspirationskilde internt mel-

beslutningskraft.

er blevet efterspurgt af politikerne.

lem embedsmænd, mellem embedsmænd og politikere og internt mel-

Det kan derfor anbefales f.eks. ved

Forslag: Aftal at forvaltningen skal

lem politikere. Det er derfor vigtigt at

starten af hver ny fireårig valgperio-

præsentere politikerne for en række

give tid og mulighed for at mødes

de at tage en meget åben snak mel-

overordnede beslutninger på energi-

med kolleger fra andre kommuner,

lem politikere og forvaltning om rol-

og klimaområdet med så tilpas

også gerne fra nabolandene.

lefordelingen. Tidspunktet lige efter

mange detaljeringer og illustrationer

et nyvalg er bevidst foreslået, idet en

af, hvad det faktisk betyder, så poli-

række nyvalgte politikere ofte kan

tikerne med deres vedtagelse i rele-

embedsfolk i fremadrettede samar-

have et virkelighedsfjernt billede af,

vant detaljeringsgrad er klar over,

bejdsprojekter – det giver ny inspira-

hvad det vil sige at indtræde på især

hvilke effekter deres beslutning vil

tion og arbejdsglæde, hvorfor den

det tekniske område som lægmand.

have i faktiske initiativer.

forbrugte tid kan komme dobbelt til-

Forslag:

Deltag med kompetente

bage.
Det gælder om fra starten at få etab-

Aftal hvordan politikerne

leret et positivt samarbejdsklima, i

kan profilere sig på deres politiske

Forslag: Deltag i fremadrettede mø-

erkendelse af, at selv om politikerne

standpunkter uden herved at nedgø-

der og konferencer med politikere og

har beslutningsretten, så er det i

re forvaltningens kreative indsats.

embedsmænd, og sørg for at få

praksis meget ofte forvaltningen,

Der skal være rum til profilering og

etableret situationer, hvor vidende

som har kompetencen til at udarbej-

nytænkning fra både politikere og

embedsmænd

de og fremlægge nye smarte forslag

forvaltning.

under afslappede forhold at snakke

på energi- og klimaområdet.
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Forslag:

får

mulighed

med egne og andre politikere.

for

”

”Ildsjæle findes alle steder.
Man skal bare finde dem og give
dem nogle ideer at arbejde med”,
mener byplanarkitekt Lise Degn
fra Thisted kommune.
Citat fra Ingeniøren, 4.9.09

Ildsjæle i forvaltning og
blandt politikere

blive ganske upopulære, da de vil

giver mærkbart hurtigere resultater. I

stille spørgsmålstegn ved indarbej-

de store kommuner er det særdeles

Erfaringer fra de kommuner, som har

dede rutiner.

vigtigt at indrette det administrative
system, så ildsjælenes idéer og

været synligt progressive på miljø-,
energi- eller klimaområdet, viser, at

Men ildsjælene indeholder samtidigt

engagement så at sige overlever fra

tilstedeværelsen af ildsjæle med til-

potentiale for at skabe forandringer.

idéniveau til beslutningsniveau.

strækkelig stor beslutningskraft har

Det er derfor vigtigt at tilpasse den

været afgørende.

kommunale organisation, så ildsjæ-

Forslag:

Identificér ildsjæle i den

lenes muligheder for ændringer af

kommunale forvaltning og vurdér om

Er der sådanne ildsjæle i toppen -

kommunens vaner, rutiner og beslut-

de har den rette placering i organisa-

blandt kommunaldirektører, tekniske

ningsprocedurer forbedres.

tionen. Giv eventuelt ildsjælene en
særskilt ret til at ”blande sig i”

direktører, borgmestre eller udvalgsformænd - så har kommunen især

Det synes som om mange nyskaben-

andres arbejde. Giv dem en særlig

potentiale for at rykke fremad.

de idéer er fremkommet først i min-

intern høringsret og/eller en pose

dre kommuner, hvor vejen fra idé til

penge og tilhørende indstillingsret.

Ofte kan ildsjæle findes i den kom-

beslutning involverer færre personer,

Og giv dem eventuelt mulighed for

munale struktur blandt mere menige

og skal gennem færre forvaltningsni-

på det relevante område at referere

medarbejdere eller politikere, hvor

veauer før en endelig beslutning end

højere op i den kommunale ledelse.

beslutningsbemyndigelsen ikke på

i store kommuner.

samme måde følger engagementet.
Ildsjæle placeret på lavere positioner

Dette peger på, at fornuftig placering

i kommunen løber en risiko for at

af ildsjælene i de mindre kommuner
11

Samarbejdet mellem
kommune og omverden
Traditionelt har kommuner været
meget selvstyrende, forstået på den
måde, at de har klaret de opgaver,
som de selv havde kapacitet til, og
så købt sig til resten som specificerede rådgiverydelser.
En årrække var udlicitering den store
dille, da en ideologisk opfattelse af,
at den private sektor var meget
bedre til at løse konkrete opgaver
bredte sig. Udliciteringen endte i
adskillige tilfælde med, at kommunerne især på det sociale område
måtte trække opgaven tilbage, da
der

opstod

store

problemer.

Udlicitering som løsning er derfor i
tilbagegang for øjeblikket.
En del kommuner er i stedet begyndt
at etablere offentlig-private partnerskaber, hvor fælles viden bruges til at
løse opgaven, hvor fælles ansvar
fastlægges, og hvor både kvalitet og
økonomi i opgaveløsningen kan være
betydeligt bedre end enten en ren
kommunal eller en ren privat opgaveløsning.
Endelig er enkelte kommuner i gang
med at udforske anvendelse af eksterne ESCO-selskaber (Energiserviceselskaber) til især gennemførelse af
energieffektiviseringer af kommunens bygninger.
Forslag:

Undersøg om der er

potentiale for etablering af offentligprivate partnerskaber til løsning af
opgaver i kommunen.
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Forslag: Vurdér om potentialet for

”Et væsentligt bidrag til realise-

spørgsmål. På Samsø inviterede man

energibesparelser i kommunale byg-

ring af en udbygningsplan a la

VVS-installatører og smede, men

ninger kan gennemføres ved brug af

den skitserede (Plan for tekno-

også skoleledere og andre centrale

et eksternt ESCO firma – eller om

logi- og udbygningspotentialer

personer med indflydelse i lokalom-

opgaverne bedst løses ved at danne

med vind, i ”IDA’s klimaplan

rådet til at deltage i arbejdet med

en intern ESCO, hvor kommunen

2050”) er befolkningens og

udbygning af vedvarende energi. Man

afsætter (låner) en pulje penge, som

kommunernes store opbakning.

inviterede også personer ud fra andre

kommunale eksperter så gennemfø-

Forståelse for nødvendigheden

kriterier end stilling, f.eks. fordi de

rer energibesparelser for, og hvor

af udbygningen kan styrkes ved

havde gjort sig bemærket ved aktiv

økonomien fra disse besparelser

at engagere befolkningen i pro-

deltagelse i lokalsamfundet omkring

bruges til investering i nye tiltag.

duktionen. Placering af land-

specifikke udviklingsopgaver.

møller (og solceller) i nærhed af

Kommunens kommunikation
og borgerinddragelse

borgerne kræver deres støtte,

Et sådant samarbejde stiller krav til

og der skal være et engage-

både borgere og kommune – borger-

Sidst, men ikke mindst skal kommu-

ment i lighed med den interes-

ne skal jo gerne forstå, at deres akti-

nerne blive bedre til at se deres bor-

se, der skubbede på udbygnin-

ve medvirken og ageren både om pla-

gere som et potentiale i udviklingen

gen gennem 1980erne. Det skal

ner og udførelse er en forudsætning

af kommunen og udførelsen af de

derfor gøres lettere for vindmøl-

for processens fremdrift i eget områ-

kommunale grundopgaver.

le- og (solcelle-) laug samt

de. Kommunen må samtidig forstå,

enkeltpersoner at investere i

at er man indgået i et samarbejde

”De tekniske løsninger findes;

både landplacerede vindmøller

med borgerne, så må man lægge den

det er processen, der er den

og i kvoter af havmøller gen-

kommunale egeninteresse lidt til

store udfordring. Vi kan jo ikke

nem udbud.”

side, for at give plads til borgerne, og
man skal strække sig langt for at stå

bare kræve at borgere eller virksomheder installerer solvarme

Citat fra IDA’s Klimaplan 2050,

ved de fælles løsninger, som frem-

eller køber elbiler. Vi skal over-

august 2009

kommer, både økonomisk og planmæssigt.

bevise borgerne og så i øvrigt
gå foran med et godt eksem-

Her kan kommunerne med fordel

pel”, siger miljøchef i Allerød

udforme implementeringen af de

Forslag: Igangsæt forsøg med bor-

Kommune, Niels Erik von

overordnede planer på en måde, så

ger/kommune samarbejde i områder

Freiesleben.

det bliver overskueligt for både bor-

af kommunen, hvor der synes de

gere og forvaltningsmedarbejdere.

rette betingelser i form af lokalt

F.eks. kan konkrete indsatser opde-

samarbejde, interesserede borgere

Citat fra Ingeniøren, 4.9.09

les på emner og afgrænsede delom-

og relevante foreninger til stede og

Mange kommuner involverer stadig

råder af kommunen. Herved øges

en kommunal interesse i opgradering

kun deres borgere i de helt traditio-

muligheden for at involvere de rele-

af området.

nelle

vante borgere i opgaven, vel viden-

høringsprocesser

omkring

lokalplaner, kommuneplaner, energi-

de, at demokrati tager tid.

planer, kulturplaner m.v. men forbe-

”Det er ikke et spørgsmål om
kommunens størrelse, men om

holder derefter sig selv at beslutte,

Kommunen kan ligeledes med fordel

hvornår og hvordan og med hvilken

opfordre udvalgte nøglepersoner til

økonomi,

at deltage i f.eks. arbejdsgrupper, der

Citat: Søren Hermansen, Samsø

arbejder med lokale energi- og klima-

energiakademi

udmøntes.

at

disse

planer

skal

politikernes viden og vilje”
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5. Den politiske kamp mellem energi og klima og det
sociale område
Når der skal skæres i de kommunale

de

udgifter, så er det ofte de områder,

arbejdspladser med et godt indekli-

ikke

sikrer

energieffektive

National Laboratory har vist, at

som borgerne ikke har fuldt fokus

ma. Og hvis de ikke reelt sørger for

en persons produktivitet på

på, der må holde for – mens det er

at have et grønt image og lever op til

arbejdspladsen stiger med 7 %

sværere at skære på de ”bløde områ-

dette. I dag skal kommunerne profi-

ved bedre luftkvalitet, kombine-

der” omsorg, skole og børnepas-

lere sig for at få arbejdskraft. En

ret med muligheder for indivi-

ning. Mange kommuner har derfor

stærk miljø- og klimaindsats kan

duel regulering stiger produkti-

de sidste år skåret op mod 20 % på

være en måde at rekruttere og fast-

viteten gennemsnitligt med 13

vedligeholdelse og renovering af

holde medarbejdere på.

%.

Forskning fra Lawrence Berkeley

bygninger, men kun 0.5 procent på
børnepasning og ældreomsorg.

Det er derfor på høje tid, at kommu-

Citat fra udstillingen “Fremtidens

nerne indser, at klima- og energispa-

arkitektur er grøn”, Louisiana Kunst-

Det betyder, at kommunale bygnin-

reindsatsen er en kommunal kerne-

museum 2009.

ger får lov til at forfalde, hvorefter

opgave på lige fod med de sociale

udgifterne til vedligeholdelse efter-

opgaver. Kommunerne kan opgradere

følgende må flyttes til genopretning,

området gennem opkvalificering af

som koster meget mere. Spild af

medarbejderne og en informations-

De bløde fordele ved
vedligeholdelse og energiforbedring

skatteborgernes penge ja, men som

indsats til borgerne om de mange

Mange undersøgelser angiver, at hvis

mange politikere siger: ”Det er dyrt

sociale og økonomiske fordele ved at

en energiforbedring gennemføres på

at være fattig”.

gå foran med de gode eksempler.

en fornuftig måde, så vil der udover
de direkte besparelser ved mindre

Den manglende vedligeholdelse og

Og selvom økonomien også kan for-

energiforbrug også være en lang

energirenovering har imidlertid ska-

ventes at være stram i årene frem-

række ekstra fordele.

delige konsekvenser også på de

over, så er der alligevel mange ste-

bløde områder, se næste afsnit.

der, hvor kommunerne fortsat kan

Det drejer sig typisk om at få et

gøre en effektiv indsats – især hvis

bedre indeklima, hvis klimaskærmen

man er villig til at bruge lånemulighe-

renoveres og kuldebroer fjernes,

muligheder for at tiltrække og fast-

derne

ventilationssystemet forbedres og

holde de bedste medarbejdere, hvis

tænke utraditionelt.

Endelig
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forringes

kommunernes

eller

ESCO-modellen,

og

belysningen optimeres. Elendigt ved-

Tabel 14
Ville energimærket have større værdi for dig, hvis det også rummede
oplysninger om hvordan de anbefalede tiltag kunne påvirke indeklimaet?

Modtaget rådgivning
Ja
Nej
Ved ikke
Antal besvarelser

Kun energimærke

20

14

4

3

0

1

24

18

De respondenter der har haft besøg af energikonsulenten, blev ligeledes
adspurgt om, hvorvidt dennes anbefalinger også bør indeholde oplysninger
om, hvordan husets komfort kan forbedres. Her er det igen et overvældende
flertal, der er positive overfor idéen, idet 20 personer svarer ja, 2 nej og 2 svarer ved ikke.

ligeholdte skoler med dårlige og

Ydermere er der fordele ved, at et

positive effekter – hvilket vil føre til,

energislugende ventilationsanlæg,

godt indeklima fastholder kommuna-

at de fleste energirenoveringer med

utætte døre og vinduer og overop-

le medarbejdere og tiltrækker nye,

en simpel tilbagebetalingstid på helt

hedning om sommeren giver et så

ligesom det giver en glæde ved

op til 20 – 30 år vil være økonomisk

dårligt indeklima, at indlæringsevnen

arbejdet at arbejde i en kommune

optimale for kommunen at gennem-

hos børnene forringes mærkbart og

med bygninger, som åbenlyst er for-

føre – vel at mærke når de bliver

sygefraværet hos lærerne stiger.

bedret til gavn for klimaet.

udført korrekt.

ning og service, hvor produktiviteten

Vi må derfor klart anbefale, at reno-

En undersøgelse tyder på, at de fle-

forringes i bygninger med dårligt

veringsbeslutninger tages på bag-

ste huskøbere finder, at energimær-

indeklima og for højt energiforbrug.

grund af en helhedsvurdering af de

ket også burde rumme oplysninger

Ligeledes i den kommunale forvalt-

om, hvordan energirenoveringsforslag påvirker indeklima, komfort og
sundhed, se tabel 1.
Det har længe været anerkendt, at investeringer i energieffektivitet og
0- eller lavenergiteknologi kan give et bredt spekter af fordele udover

Forslag:

Renoveringsbeslutninger

værdien af sparet energi og reduceret CO2 emission. Der er indikationer

tages på baggrund af en helhedsvur-

på, at sådanne ikke-energi og ikke-klimamæssige fordele især er store i

dering af de positive effekter – hvil-

bygningssektoren (IPPC 2007). Nogle studier tyder på, at den samlede

ket vil føre til, at de fleste energiren-

værdi af disse ”non-energy benefits”, når det drejer sig om bygninger, i

overinger med en simpel tilbagebe-

mange tilfælde er større end de direkte energimæssige fordele. Alligevel

talingstid på helt op til 20 – 30 år vil

er non-energy benefits sjældent - om nogensinde - inkluderet i cost-

være økonomisk fordelagtige for

benefit analyser og andre metoder til miljøvurdering af energieffektivi-

kommunen at gennemføre – vel at

tet eller optimering af indsatsen for reduktion af klimaeffekter. Dette er

mærke når de bliver udført korrekt.

en meget uheldig udeladelse, da indkalkulering af sådanne fordele
kunne ændre prioriteringen af muligheder og økonomisk levedygtighed
af de aktuelle valgmuligheder.3
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6. Energi- og klimaindsatsen i kommunerne

Kommunerne må sætte fokus på

Aftalerne er bygget op om energi-

- Energibesparelsesprojekterne

klima og energi på en lang række

mærkningens anbefalinger og om

skal gennemføres indenfor et

kommunale ansvarsområder. Mange

offentlige indkøbsaftaler. De betyder

tidsrum af fem år efter udfær-

af disse er traditionelle områder,

bl.a., at kommuner og regioner skal

digelsen af den pågældende

hvor kommuner gennem lang tid har

have fokus på:

energimærkning.
- Bygninger ejet, lejet eller dre-

arbejdet med energi. Men her stiller
Energieffektiv adfærd - Indføre

vet af kommuner og regioner

tioner i udledninger af drivhusgasser

systematisk energiledelse for at

skal drives, vedligeholdes og

nu krav om en øjeblikkelig oppriorite-

fremme energieffektiviteten og

ombygges på en energieffektiv

ring af opgaven.

gennemførelsen af energibespa-

de skærpede krav til hastige reduk-

•

tioner skal være energieffekti-

Opgavens omfang stiller også krav til
Energieffektive indkøb - Købe

ve og forsynes med målere til

kommunale arbejdsområder har ikke

energieffektive produkter, mær-

registrering af væsentligt del-

tidligere haft fokus på klima og ener-

ket med energimærke A, A+, A++

forbrug af el, varme og vand.

gieffekt. Det må ske nu.

eller lignende produkter, som der

nytænkning i kommunerne. Nogle

•

henvises til på Elsparefondens

Som et led i aftalen skal der hvert år

Aftale om energibesparelser
i kommunerne

hjemmeside, og produkter der er

udarbejdes dokumentation for ind-

optaget på elnet-, naturgas-, og

satsen i henholdsvis kommuner og

I april 2005 trådte et cirkulære om

fjernvarmeselskabernes

regioner, samt resultater heraf for

energieffektivisering indenfor sta-

andres positivliste over energief-

tens institutioner i kraft, og i oktober

fektive produkter.

eller

energiforbruget.
Forslag: Fastlæg en kvote for kom-

2007 blev der indgået en frivillig
Energieffektive bygninger –

munernes energibesparelsesindsats

forpligtet til at gennemføre energi-

Gennemføre rentable energibe-

udover hvad energiselskaberne er

besparelsesaktiviteter på linje med

sparelsesprojekter, der er anbe-

pålagt.

de statslige institutioner. En lignen-

falet ved energimærkning af byg-

de aftale blev underskrevet i januar

ninger, og som har en tilbagebe-

2009 mellem regionerne og Klima-

talingstid på indtil fem år.

aftale om, at også kommunerne blev

og energiministeren. Aftalerne løber
foreløbig frem til 2012, og er ifølge
Elsparefonden et meget afgørende
skridt for at få vendt udviklingen på
energiforbruget i det offentlige.

Stenløse Kommune sagde nej
til at sælge de beregnede
energibesparelser på 500.000
kr., som opstod ved krav om
lavenergi for Stenløse Syd til
NESA for at fastholde, at
deres indsats skulle være
additionel.
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måde.
- Nye tekniske anlæg og installa-

relser i institutioner.

•

Stil ambitiøse krav til
energiformåen af bygninger

Nulenergibyggeri definerer vi som byggeri, der er energineutralt over

Energikrav til nye bygninger i kom-

året, dog ekskl. privatforbrug af el og ekskl. energi til materialer og

munerne er egentlig ikke så svære at

opførelse. Plusenergibyggeri dækker også privatforbrug af el men ikke

stille. Først og fremmest skal de jo

pt. energi til materialer og opførelse. I fremtiden bør der arbejdes med

overholde energikravene i dagens

det, man kunne kalde plusplus-energibyggeri, der er energineutralt

Bygningsreglement. Dernæst har en

også inkl. energi til materialer og opførelse, ligesom der bør arbejdes

kommune nu lov til at stille krav gen-

med at indarbejde hensyn til et fleksibelt energisystem.

nem lokalplanerne om, at alle nye
bygninger i kommunen skal være
mere energieffektive end Bygnings-

EU’s

en

bejde om lavenergiprojekter med

reglementet kræver. Mulighederne

revurdering af de nationale krav

mulighed for erfaringsudveksling og

for at stille krav ved renoveringer er

mindst hvert 5. år. I Danmark er det

videreuddannelse.

dog begrænset til håndhævelse af

politisk

Bygningsreglementets bestemmelser

lementet revideres, så standardkra-

samt naturligvis at stille krav til ener-

vene strammes med mindst 25 % i

B. Nybyggeri af kommunale
bygninger

girenovering af kommunale bygnin-

2010, svarende til nugældende lave-

En række kommuner har pålagt sig

ger og støttet byggeri.

nergiklasse 2 (LE2). Kravene stram-

selv at bygge med højere energikrav

bygningsdirektiv

aftalt,

at

kræver

Bygningsreg-

mes yderligere med gennemsnitlig

end de minimumskrav Bygningsreg-

Nedenfor gennemgår vi fire typer af

mindst 50 % svarende til nugælden-

lementet stiller, enten for alle byg-

bygninger opdelt efter ejerskab og

de LE1 i 2015, hvor der desuden ind-

ninger eller for udvalgte pilotprojek-

nye eller gamle bygninger. For hver

føjes en fjernvarmefaktor på 0,8, der

ter.

type opstiller vi en række forslag til

betyder, at kravene bliver lavere i

kommunal handlemulighed.

fjernvarmeområderne, men højere

Forslag: Tænk langsigtet og inve-

udenfor. I 2020 skal energiforbruget

ster i byggeri, der lever op til fremti-

i nye bygninger være mindst 75 %

dens krav om lav-, nul- eller plus-

under kravene i BR 2008.

energibyggeri. Lav totaløkonomiske

A. Nybyggeri af private bygninger
Bygningsreglementets

beregninger – dvs. inkl. driftsom-

energikrav

blev strammet i 2006 med indførel-

Kommunerne har med revisionen af

kostninger - på 20 års eller forventet

sen af de nye energirammer via til-

planloven fra 1.7.2007 fået ret til at

levetids sigt og med lav forrentning,

læg 12 og 13 til BR 95 og tillæg 9 og

stille energikrav i form af krav om

som vægter fremtiden højt.

10 til BRS 98. Samtidig blev de to

overholdelse af definerede lavener-

lavenergiklasser LE1 og LE2, der er

giklasser i lokalplanerne. Det bety-

Forslag: Stil ambitiøse energi- og

hhv. 50 % og 25 % strammere end

der, at fremsynede kommuner ikke

miljøkrav ved udbud af bygherreop-

standardkravet, indført.

behøver at vente på, at staten

gaver, ved prækvalifikationsrunder,

strammer energikravene til nye byg-

ved programmering af eget byggeri

ninger gradvist i bygningsreglemen-

og ved valg af rådgivere og entrepre-

tet, men faktisk kan stille fremtidens

nører.

krav ikke blot til egne byggerier, men
også til alle andre byggerier via
lokalplanerne.

Forslag: Indskriv aftale om korrekt
udførelse og kontrol af at bygningen
lever op til de beregnede energikrav

Forslag: Stil krav om at opfylde LE1

i kontrakten med entreprenøren.

suppleret med mere ambitiøse krav

Aftal f.eks. tilbageholdelse af en del

som nul- eller plusenergibyggeri.

af

byggesummen

til

at

udføre

udbedring, hvis en kontrol i form af
Forslag: Kombiner kravet med hen-

tæthedsprøvning og termografi viser,

sigtsmæssige tilbud om klimavenlig

at bygningen ikke lever op til de

energiforsyning.

aftalte energikrav.

Forslag:

Inviter private bygherrer

f.eks. typehusfirmaer til at samar17

Forslag:

Kontakt f.eks. grundejer-

de lever op til energirammekravene,
ligesom alle nybygninger og større

foreninger og almene boligforeninger

eventuel opretning kan ske, inden

ombygninger skal energimærkes. I

med tilbud om at samarbejde om

bygningen er færdig.

det kommende Bygningsreglement

energirenovering – f.eks. åbent hus

forventes der at komme strammere

arrangementer hos vellykkede ener-

Forslag: Sørg for at energihensyn

komponentkrav og krav om valg af

girenoveringer, besøg af energikon-

bliver indarbejdet helt fra første skit-

energieffektive løsninger ved reno-

sulent eller oplæg på boligforeninger-

seforslag. Arkitekter og ingeniører

vering og ombygning af privat byg-

nes generalforsamlinger om emnet.

lever ofte i forskellige verdener –

geri.

5

Forslag: Tilbyd lokale håndværkere,

kommunerne må som bygherre stille
krav om samarbejde for at skabe

Forslag: Kommunen skal aktivt gå

ejendomsmæglere og andre med

smukke, funktionelle bygninger med

ud og promovere en indsats for

kontakt til boligejere i kommunen

ambitiøse energikrav.

energibesparelser, gerne sammen

kurser og temadage om energiren-

med eller via forsyningsselskaber

overing, med fokus på hvordan de

med energispareforpligtelser.

kan formidle mulighederne for lang-

C. Energirenovering af ikkekommunale bygninger
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Forslag:

Kræv tæthedskontrol så

tidligt i processen som muligt, så

sigtet økonomisk og miljømæssigt

Ved renovering af private boliger er

Forslag: Kommunen skal i forbin-

der ved stramningen af Bygnings-

delse med planer om udvidelse af

reglementet i 2006 kommet krav

fjernvarmen arbejde for, at allerede

om, at man ved væsentlige byg-

tilknyttede bygninger energioptime-

bløde fordele ved at energirenovere

ningsmæssige ændringer i eksiste-

res, især hvor det kniber med kapa-

en bygning.

rende byggeri som tag og facade-

citeten i fjernvarmeledningen. Herved

renovering tillige skal energirenove-

kan spares mange penge til udskift-

re de pågældende bygningsdele, så

ning af fjernvarmerør.

fornuftig renovering.
Forslag:

Informér om de ekstra

D. Energirenovering af egne
bygninger

Husk årlig justering af

totaløkonomiske vurdering, der bør

ventilationsanlæg – måske kan det

laves inden valg af energirenover-

Kommunerne kan og bør sørge for

reguleres ned efter indførelse af

ingsprojekt.

omfattende

af

ikke-ryger politik i de kommunale

egne bygninger, og de har også en

bygninger? Og måske er ventilatoren

Forslag: Skift til de bedste energi-

vis mulighed for at stille krav til det

nu overdimensioneret og bruger der-

ruder, eller efterisoler med forsatsru-

støttede byggeri, i forbindelse med

for alt for meget strøm.

der. Hvor de originale vinduer sidder

energirenovering

Forslag:

i bygningen er det en god idé at få

tildeling af kvoter til almene boliger.
Forslag:

Vælg at efterisolere til

lavet en uvildig tilstandsvurdering og

Kommunen bør kortlægge alle sine

fremtidens energikrav, herunder krav

en totaløkonomisk beregning af

bygninger og arbejde systematisk

om at kunne opretholde et godt

alternative løsninger - før der vælges

med energirenovering. Også tiltag

indeklima uden brug af mekanisk

vinduesløsning. Husk at efterspørge

med lang tilbagebetalingstid bør

køling om sommeren.

vinduer med den bedste energibalance for hele vinduet (rude, karm,

gennemføres, da der ofte vil være
synergieffekter i form af bedre inde-

holdelse og driftsomkostninger i den

klima m.v.
Forslag:

Forslag: Husk at medtage vedlige-

ramme

og

evt.

sprosser).

Se

www.bygningsbevaring.dk.

Samtænk energirenove-

ring med evt. ombygninger. F.eks. vil
optimal afkøling af fjernvarmevandet
efter en energirenovering kunne
kræve et øget radiatorareal. Udvendig isolering med glasinddækkede
uderum og solvægge på den eksisterende ydervæg, kan skabe helt nye
rum og samtidig give et energitilskud
til bygningen og spare penge til
udvendig vedligeholdelse.

”

”Boligselskaberne er bundet af, at
Landsbyggefonden kun må støtte
renoveringer, der lige lever op til
bygningsreglementets krav. De barrierer vil vi gøre noget ved i vores projekt” fortæller Jacob Lundgaard, chef
for Gate 21, der organiserer det nye
projekt Plan C.
”Sådan overlever energirenoveringen
sparerunderne” Ingeniøren
23.9.2009
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Andre bygninger 25%
Administration 10%
Forslag:

Overvej at skifte til de
Daginstitution 8%

såkaldte ventilationsvinduer, hvis der
ikke er plads til egentlig ventilation
eller varmegenvinding i boligen.

Plejehjem 7%
Forslag:

Tag fra start højde for

eventuelle nye krav i BR 2010 som
f.eks. et krav til minimumstempera-

Idrætsanlæg 7%

tur på inderside af vindue og karm
for at spare energi og for at modvirKulturelle bygninger 4%

ke kondens, mug og skimmel.

Drift og adfærd

Folkeskoler 39%

Det er vigtigt at sikre energieffektiv
drift og vedligeholdelse af alle kom-

Kommunernes bygningsareal

munens ejede og lejede bygninger og

Kommunernes samlede bygningsareal er på 30,8 mio. m2. Folkeskolerne udgør

fremme

39 %, og står også for den største andel af efterslæbet på vedligeholdelsen,

energieffektiv

adfærd.

Systematisk udskiftning med energi-

nemlig 5,3 mia. kr.6

rigtige produkter og teknologier, og
efteruddannelse af varmemestre og
serviceledere kan suppleres med at

Modsat kan det være en positiv

tes helt for derved at kunne opfylde

udpege energiansvarlige i alle dele af

situation, for kommunerne har såle-

fremtidens energi- og funktionskrav.

den kommunale virksomhed, der sør-

des ikke gennemført en række reno-

ger for at følge energiforbruget og

veringer, hvor energiforbedringerne

holde fokus på netop drift og adfærd.

er blevet glemt.

Renoveringspuljen kan
bruges aktivt
I foråret 2009 vedtog et snævert

Renoveringsefterslæbet giver
muligheder for indarbejdelse
af energibesparelser nu

Masser af energirenoveringer kan

flertal i Folketinget at afsætte 1,5

give overskud til kommunekassen fra

mia. kr. til tilskud til renoveringer i

dag 1, og hertil kommer de ikke-

bred forstand i private boliger i

Kommunerne har et betydeligt efter-

energimæssige fordele, som vil for-

Danmark. Ordningen blev meget kri-

slæb med hensyn til vedligeholdelse

bedre den kommunale økonomi på

tiseret for ikke at fokusere på ener-

og renovering af egne bygninger.

andre budgetposter.

girenoveringer, men også at give tilskud til f.eks. nye køkkener.

Dette efterslæb medfører dyre lappeløsninger og udskiftninger af hele

Forslag:

Igangsæt

systematisk

bygningsdele, hvor en rettidig repa-

energirenovering af de kommunale

Mange bygningsejere havde svært

ration ville have været billigere – hvis

bygninger, hvor vedligeholdelsen hal-

ved at udfylde de relevante ansøg-

den nødvendige økonomi var til

ter bagefter – lav en totaløkonomisk

ningsskemaer med de relevante tal.

stede.

vurdering af om hele eller dele af

Her tilbød kommuner som Samsø at

bygningerne simpelthen skal udskif-

hjælpe borgerne med udfyldning af
skemaerne. Samtidig gav de gode
råd om yderligere energiforbedrin-

Stort efterslæb på vedligeholdelsen

ger, når nu bygningsejerne alligevel

Samlet set er efterslæbet på vedligeholdelsesbehovet (forskellen mel-

skulle i gang med en renovering.

lem budget og vedligeholdelsesbehov) i de danske kommuner øget fra

20

1,9 mia. kr. i 2005 til 8 mia. kr. i 2008 – og de forventes at stige til ca.

Forslag: Kommer lignende tilskuds-

14,1 mia. kr. inden udgangen af 2011. Det svarer til 1,5 mia. kr. eller ca.

ordninger, kan kommunerne tilbyde

50 kr./m2 om året. Nogle kommuner har afsat penge på anlægsbudget-

en sammenhængende hjælp til udfyl-

tet til genopretning af skolerne de kommende år. Det vil betyde, at

delse af skemaer samtidig med, at de

efterslæbet ikke øges i det her forventede omfang, men en fuldstæn-

giver gode råd om hvordan bygnings-

dig afvikling af efterslæbet synes ifølge analysen at have lange udsig-

ejerne kan tilrette deres påtænkte

ter. Og oveni kommer risikoen for fordyrende følgeskader, der ikke er

renovering, så de sparer yderligere på

indregnet i den forventede fremskrivning.

energien. Det er det optimale tidspunkt at energirenovere på.

I Sverige risikerer de private
bygningsejere at skulle betale
bøder for ikke at udføre energimærkning til tiden, 30.000

Energimærkningens manglende gennemførelse

gennemført den lovpligtige energi-

s.kr. (21.000 d.kr.) for større

mærkning inden fristen d. 1.7.2009

bygninger og 5.000 s.kr.
(3.500 d.kr.) for villaer

Mange kommuner har gennem en del
år haft en intern energiledelsesord-

Forslag: Samtænk om muligt ind-

ning, hvor de pligtige energiledelses-

satsen for energibesparelser, energi-

rapporter (ELO) for de store kommu-

selskabernes energispareforpligtel-

aktiv hjælp for at sikre, at varmereg-

nale bygninger over 1000 m2 er ble-

ser og forberedelsen til energimærk-

ningerne reduceres og hjælpebeho-

vet udarbejdet, og derved har kom-

ningen, så penge kan spares.

vet dermed mindskes.
Bl.a. Samsø Kommune har brugt

gimæssige tilstand i de kommunale

Varmehjælp til pensionister
som energispareinvestering

bygninger. Denne viden har givet

Også på det sociale område har

hjælpen til tilskud til energieffektivi-

kommunerne mulighed for at opstille

kommunerne visse muligheder for at

sering i meget trængende ejendom-

egentlige vedligeholdelsesplaner og

indtænke energibesparelser og kli-

me. Samsø Energikontor bruger des-

for at bruge miljø- og energiledelse,

mahensyn. Staten og kommunerne

uden aktivt denne mulighed til at få

samt energimærkning.

udbetaler på landsplan 700-900 mil-

kontakt med en type kunder, som

lioner kroner om året i varmehjælp til

ellers er vanskelige at kontakte i for-

Da den kommunale forpligtelse til at

folkepensionister og førtidspensioni-

bindelse med efterisolering og skift

gennemføre energibesparelser med

ster, der er tilkendt førtidspension

til energioptimal fjernvarme i stedet

tilbagebetalingstid på højst 5 år hæn-

før d. 1. januar 2003. Varmehjælpen

for anden opvarmning. Det sker spe-

ger sammen med energimærkningens

dækker en andel af udgifterne til

cielt i de tilfælde, hvor et af Samsø’s

identificerede energibesparelser, så

opvarmning, dvs. udgifter til køb af

nye små lokale fjernvarmenet base-

slår forsinkelsen af energimærknin-

el, gas, olie og andre former for

ret på biomasse/halm ligger i nærhe-

gen igennem som forsinkelse af ener-

brændsel. Denne varmehjælp kan

den.

girenoveringer i nogle kommuner.

konverteres til energiforbedring af

munerne fået en god og bred viden
om den generelle og især den ener-

disse boliger, og kan på den måde

muligheden for at konvertere varme-

Forslag:

Konvertér

i

relevant

Ifølge Energistyrelsen har knap halv-

ændres fra at være en passiv hjælp til

omfang varmehjælpen til pensionister

delen af landets kommuner ikke

blivende store varmeregninger til en

til energiforbedring i ejendommen.
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7. Kommunen som planlægningsmyndighed

Kommunerne varetager en ganske

vandforsyninger og kloakforsyninger,

stor del af den danske planlægning

samt affaldshåndteringen.

muneplanen.

gennem kommuneplanlægning og
Hermed kan kommunerne beslutte

Lokalplanlægningen – hav
altid energi og klima med!

udbredelsen

den tilhørende lokalplanlægning.

Forslag: Opstil ambitiøse strategier for bæredygtig byudvikling i kom-

Forslag:

Udlæg alle nye byudvik-

bebyggelse

I mange år var det ikke officielt tilladt

lingsarealer med krav i lokalplanen

omkring byernes midte og omfanget

at stille krav, der omhandlede byg-

om, at nye boliger skal være lavener-

af parcelhusbyggeri, som er betyde-

ningers energimæssige forhold, i

giboliger.

ligt sværere at gøre bæredygtigt og

lokalplanen. Men efter en ændring af

energiklasse 1 jf. BR 2008, bliver

klimaneutralt.

Lov om Planlægning vedtaget d. 1.

standard i 2015, og også før da, kan

af

tæt

Når

Kravet

om

Lav-

juni 2007 kan kommunerne nu stille

lokalplankrav f.eks. strammes til

De kan også sikre, at både nye boliger

krav om lavenergibyggeri i lokalpla-

nulenergibyggeri eller til plusenergi-

og arbejdspladser placeres stations-

nen. Det kan f.eks. også fastsættes,

byggeri.

nært. Kommunerne laver også trafik-

at en bygnings højde ikke må skygge

planlægning og kan dermed planlæg-

for

på

Forslag: Tag hensyn til energibe-

ge tilgængeligheden til kollektiv

nabobygningen. Kommunerne kan

sparelser og placering af solenergi i

transport, især busser, og mulighe-

på den måde sikre, at nye boliger i

lokalplanerne, f.eks. ved at muliggø-

derne for parkering af biler samt for-

kommunen er energieffektive og for-

re bygningsplacering der optimerer

holdene for cyklister og fodgængere.

synes i alt fald delvis med vedvaren-

solenergiudnyttelse og korte rørfø-

Kommunerne planlægger desuden

de energi.

ringer.

eventuelle

solcelleanlæg

varmeforsyningen, varetager oftest
Forslag: Kommunen bør gå i forhandlinger med virksomheder, som
Dansk Fjernvarme har gennem en ekspertgruppe fået udarbejdet

vil etablere sig i eller udbygge i kom-

”Varmeplan Danmark”, der viser fjernvarmens potentiale på vejen mod

munen, om at bygge efter lavenergi-

et fremtidigt dansk samfund opvarmet af 100 % vedvarende energi.

standard. Herunder kan kommunen

Varmeplan Danmark viser blandt andet, hvordan vi inden år 2020 kan

tilbyde, at virksomheden i så fald vil

halvere opvarmningssektorens CO2 udslip, og hvordan hele opvarmningssektoren kan blive stort set CO2 neutral allerede omkring 2030.

indgå i kommunens branding af

Den bygger på en helhedstænkning og kan med fordel bruges som red-

grønne standarder.

skab for arbejdet med varmeplanlægning i kommunerne.
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området i forhold til at leve op til

Hvis energiforbruget er en kon-

ser, et skifte fra naturgas til fjernvar-

energi er nogle af de udfordringer,

sekvens af efterspørgslen, kan

me og fra olie til varmepumper, samt

som planerne skal være med til at

man sige, at efterspørgslen er

mere fleksibilitet i energisystemerne

løse.

en konsekvens af formgivning

med plads til langt mere vedvarende

og planlægning – og at alt i vor
verden er resultat af bevidst
planlægning og formgivning.

Solrød Kommune sætter ambitiøse mål for varmeplanlægningen
– også på kort sigt

Norman Foster, arkitekt på udstillin-

Solrød Kommune har siden årtusindskiftet sat en række forskellige kli-

gen Fremtidens arkitektur er grøn,

matiltag i gang. F.eks. har de indført energistyring i alle institutioner,

på Louisiana Kunstmuseum 2009.

tilbudt klimatilsyn på lokale virksomheder og sat fokus på energiområdet i byens skoler. Nu gælder bestræbelserne en mere miljøvenlig varmeforsyning, hvor man har udarbejdet en varmeplan for 2008-2012,

Strategisk energiplanlægning
i kommunerne

med perspektiver for 2013-2019.

Hidtil har den kommunale varme-

Det overordnede mål i varmeplanen er at sænke CO2-udledningen fra

planlægning i høj grad haft fokus på

varmeforbruget med 20 % i perioden 2008 til 2012, i forhold til 2008-

forsyningssikkerhed, og på f.eks.

niveauet, og dække 15 % af det totale varmeforbrug med vedvarende

afgrænsning af varmeforsynings-

energi i 2012. Den vedvarende energi kan bl.a. komme fra lokal biogas-

områder mellem naturgas, fjernvar-

produktion bl.a. af alger og tang fra Køge Bugt, som dels vil kunne

me og individuel opvarmning. Nu

erstatte naturgas, dels vil kunne levere fjernvarme og el.

hvor klima- og energihensyn er
øverst på dagsordenen, er der behov

Varmeplanen definerer dernæst en række indsatsområder: fjernvarme-

for en fornyelse af varmeplanlægnin-

nettet skal udbygges, omstilling fra oliefyring og elopvarmning til fjern-

gen.

varme skal fremmes, og der skal omstilles til vedvarende energi udenfor de kollektive forsyningsområder. Parallelt skal der arbejdes med

Forslag:

Udarbejd en strategisk

varmebesparelser i eksisterende bygninger og lavenergikrav til nybyg-

energiplan, der kan skabe en samlet

geri, ligesom der er fokus på at sænke fremløbstemperaturen i fjern-

energiplanlægning i kommunen – og

varmenettet. For at realisere planen vil kommunen bl.a. nedsætte

dermed være et redskab til at føre en

arbejdsgrupper med de forskellige aktører på energiområdet.

aktiv energipolitik. Energibesparel23

Byggesagsbehandling og
kommunernes egenkontrol
Med virkning fra januar 2009 har en

•

industri- og lagerbygninger i en

Kommunen har dog fortsat pligt til at

etage som kan placeres i konse-

reagere, hvis den bliver opmærksom

kvensklasse CC1 og CC2

på et ulovligt teknisk forhold og
påbyde ejeren at lovliggøre forhol-

ændring i Bygningsreglementet af
2008 (BR08) medført, at kommu-

Ombygning af enfamilieshuse, som-

det. Ved klager og tvister vil kommu-

nens rolle i byggesagsbehandlingen

merhuse og andre bygninger, der

nen gennemgå dokumentationen og

ændres, og tidsforbruget ved bygge-

tidligere var omfattet af bygnings-

tage stilling til de tekniske oplysnin-

sagsbehandlingen reduceres. Den

reglementet for småhuse, kan nu ske

ger.

største ændring er, at byggerier nu

uden anmeldelse eller tilladelse. Ved

opdeles i to kategorier: kompliceret

nybyggeri skal der indsendes doku-

I Sverige er de pt. i gang med den

og ukompliceret byggeri. Det bety-

mentation til kommunen for, at de

modsatte proces. Efter en årrække

der, at kommunen ikke længere skal

bygningsregulerende bestemmelser

med reduceret byggetilsyn, er dette

give byggeteknisk rådgivning og

er overholdt.

nu ved at blive genindført – det viste
sig at der simpelthen blev for meget

behandle de tekniske detaljer ved
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ansøgning om ukompliceret byggeri

Det er ansøgerens ansvar, at der

byggesjusk. Derfor må det anbefales

(byggeri af begrænset kompleksitet).

foreligger det nødvendige materiale,

at kommunerne fortsat fører en vis

og kommunen har i den forbindelse

kontrol

Som ukompliceret byggeri betegnes

alene en arkivfunktion, dvs. den skal

følgende:

påse, at materialet er underskrevet,

Forslag: På trods af overgangen til

•

fritliggende og sammenbyggede

at bygningen overholder lovgivnin-

egenkontrol skal kommunen sikre, at

enfamilieshuse, og om- og til-

gens krav med hensyn til placering,

en vis grad af stikprøver gennemfø-

bygninger hertil

udseende og nabohensyn samt, at

res for at sikre kontrol med niveauet.

•

garager, carporte og udhuse

den fornødne dokumentation er ind-

•

avls- og driftsbygninger

sendt.

Kommunale klimaplaner
Udarbejdelse af kommunale klimaplaner kan være et godt redskab til
at se udfordringer og muligheder i en
bredere sammenhæng. Men klimaplanerne må ikke ende som så
mange andre kommunale planer – i
skuffen med et stempel på, hvor der
står ”Nu har vi opfyldt lovens krav”.
I nogle tilfælde er Agenda 21 planerne blevet sådan en plan, der ikke
blev fulgt op og realiseret, især fordi

”

»Indtil nu har vi gjort de mere almindelige ting som at sørge for at have styr
på energiforbruget i kommunens ejendomme,« siger Niels Erik von
Freiesleben (miljøchef i Allerød Kommune).
»Med den nye, ambitiøse målsætning kræver det, at vi skal finde vores eget
miks af løsninger og virkemidler, og dér tror jeg, at alle sektorer må inddrages,« siger han. Foreløbig har Allerød fået screenet CO2 -udslippet i de forskellige sektorer i kommunen. Den viste blandt andet, at de store udslip lig-

de nye overordnede målsætninger,

ger inden for elforbrug, opvarmning og transport, og at CO2 -udslippet pr.
indbygger i Allerød ser ud til at ligge omkring landsgennemsnittet, der er 10-

som blev et krav i planerne, tog

11 ton CO2 pr. person.

pusten fra de lokale politikere, da
man flyttede sig op fra det lokalt ind-

Næste trin er udarbejdelse af en egentlig klimaplan, der skal være færdig til

dragende niveau.

efteråret og som skal rumme forslag til, hvordan og med hvilke virkemidler,
man kan barbere de 25 procent af CO2 -udslippet. Von Freiesleben understre-

Hvis udarbejdelsen af en klimaplan

ger, at klimaplanen i første omgang bliver temmelig rummelig, fordi udviklin-

for kommunen skal have mening og

gen skal foregå i tæt samarbejde med borgere, virksomheder, energiselska-

tilstrækkelig positiv effekt, så må den

ber og andre kommuner. Netop fordi kommunen på en lang række områder

gøres vedkommende for både for-

skal motivere borgere og virksomheder til at medvirke: »Men varmeforsynin-

valtning og borgere, og den må sik-

gen er helt klart et af de steder, hvor vi skal gøre noget, fordi vi i dag hoved-

res politisk forankring inkl. et bud på

sagelig bruger naturgas. Det bliver nok en kombination af individuelle løsnin-

en forudsigelig økonomisk indsats i

ger som solvarme og varmepumper, hvor vi skal have borgerne i gang – og så

de kommende år.

miljøvenlig fjernvarme, hvor vi i øjeblikket undersøger, om vi kan koble os på
fjernvarme i området,« siger han.”

På den måde kan selve processen

Citat fra Ingeniøren, 4.9.09

med udarbejdelsen af klimaplanen
være med til at belyse, hvor kommunen i sin egen ageren spænder ben
for sig selv. Det klargøres, hvordan
en kommune bør forny sig organisatorisk og i sin tænkning og ledelse,
for at give tilstrækkelig drivkraft i
implementeringen af virkemidler i klimaplanen.
F.eks. bør en kommune ikke igang-

Forslag: Igangsæt udarbejdelse af

Udarbejdelsen bør samtidig ske i

sætte solvarme i deres fjernvarmesy-

en kommunal klimaplan, men husk

samarbejde med eksterne partnere

stem, hvis varmen kommer fra over-

at have fokus på samarbejde med

og andre kommuner, især der, hvor

skudsvarme ved el-poduktion eller

borgerne og andre eksterne parter,

energisystemer, herunder fjernvar-

fra affaldsforbrænding. Ny varmetil-

at have fokus på omstillinger i egen

men, busplaner m.v., rækker over

førsel fra f.eks. solfangere bør først

forvaltning og på det store billede,

flere kommuner. Det er vigtigt at

ske, når det samlede system har et

så suboptimeringer inden for kom-

undgå suboptimering, fordi fokus er

varmeunderskud, da den fortrængte

munegrænsen undgås.

for snævert på kommunens CO2udledning og ikke på en optimering

varme ellers blot skal bortkøles
andetsteds i fjernvarmesystemet.

af det samlede system, hvori kommunen indgår.
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8. Grøn indkøbspolitik på alle niveauer

Kommunerne kan være med til at

anses som grønne inden for de

duktion over brug af varen og til

øge efterspørgslen på miljø- og

nævnte områder – bortset fra sund-

dens bortskaffelse eller endnu bedre

energirigtige produkter, ved syste-

hedsartikler. Der er desuden kriterier

recirkulering, dvs. en livscyklusbe-

matisk at gennemføre en grøn ind-

for havebrugsartikler, som ikke er

tragtning, også kaldet ”vugge til

købspolitik. Den offentlige sektor

omfattet af 50 % målsætningen.

grav”. Der skal både stilles krav til

året7.

Kommissionen har i marts 2009

miljø-

Denne størrelse betyder, at hvis det

målt, i hvor høj grad EU-landene

arbejdsmiljø. Ofte vil disse hensyn

offentlige stiller miljøkrav, kan det

levede op til målene, og i 2011 fore-

være sammenfaldende – hvis man

have afgørende betydning for at

tages en ny måling.

undgår farlige stoffer i tekstiler eller

køber ind for 140 mia. om

og

energiforhold

og

til

vaske- og rengøringsmidler, gavner

motivere leverandører til at udvikle,
fremstille og markedsføre energi- og

Organisering af grønne indkøb

det både arbejdsmiljøet og det ydre

miljørigtige produkter, og sikre at de

Indkøb er organiseret meget forskel-

miljø.

kommer længere ned i pris.

ligt i kommunerne. Men udviklingen
er gået i retning af, at langt de fleste

Der er i 2006 oprettet et Partnerskab

Alle offentlige indkøbere har en for-

i dag har en central indkøbschef og

for Offentlige Grønne Indkøb med

pligtelse til at tage miljøhensyn i for-

en større eller mindre indkøbsafde-

deltagelse af Miljøministeriet og

bindelse med indkøb, jf. Miljø-

ling, som laver centrale indkøbsafta-

foreløbig 6 kommuner, herunder lan-

beskyttelsesloven § 6. Men kun for

ler. Men der er stadig kommuner,

dets 3 største kommuner Køben-

staten er det udmøntet i et konkret

som har meget decentralt indkøb.

havn, Århus og Odense. Kommuner

cirkulære. For kommuner og regioner

Det er muligt at indføre grøn ind-

der ønsker at arbejde efter faste ind-

står det i realiteten som en henstil-

købspolitik under begge strukturer.

købsmål kan tilslutte sig partnerska-

ling. Endvidere har EU kommissionen

Men hvis man har meget decentrale

bet, der har opstillet en række konk-

sat et mål om, at mindst 50 % af alle

indkøb, er det nødvendigt at oprette

rete minimumskrav til indkøb af

indkøb indenfor 10 store produkt-

en rådgivningsfunktion, hvor indkø-

bestemte produktgrupper. Nogle af

grupper skal være grønne fra 2010.

berne kan få råd om miljøkrav, udbud

kravene

Dette mål er dog frivilligt, men alle

m.v., enten i en central indkøbsafde-

Således stilles krav om, at hjemme-

lande har tilsluttet sig, idet målet er

ling eller i Teknik- og miljøforvaltnin-

hjælperbiler skal have partikelfilter

vedtaget på et rådsmøde af alle mil-

gen. Der er stadig mange, som nok

samt højst må udlede 140 g CO2/km.

jøministre.

har vedtaget en grøn indkøbspolitik,

Målet, der er under opdatering, bør

er

ikke

tidssvarende.

men hvor denne ikke er kommunike-

umiddelbart skærpes til 120 g, og

Kommissionen har udsendt udkast til

ret eller ikke følges i de daglige ind-

det bør varsles, at det f.eks. fra 2012

kriterier for, hvilke produkter, der kan

køb i institutionerne.

sænkes til 95 g. Langt de fleste mål
er dog strammere end den indkøbs-

26

Der er udgivet en række danske vej-

praksis, der før var i de pågældende

Produktgrupper omfattet af

ledninger til offentlige indkøbere om,

kommuner, og strammere end den

kravet om min. 50 % grønne

hvordan man stiller miljøkrav ved

indkøbspraksis man ser i mange

indkøb fra 2010:

indkøb, herunder vejledninger til en

kommuner.

•

Byggeri

række centrale produktgrupper. SKI

•

Fødevarer og catering

(Statens og Kommunernes Indkøbs-

Elsparefonden udgiver en vejledning

•

Transport

service) har lavet en lang række

om energirigtige indkøb, som er

•

Elektricitet

standard-indkøbsaftaler, og mange

meget anvendt i kommuner. Fonden

•

IT-udstyr

af disse er miljøvurderet, så indkøbe-

tilbyder også Kurveknækkeraftaler,

•

Beklædning

ren kan vælge produkter, der både

se s. 49, hvor kommunen skal for-

•

Papir og trykkeri

har en god pris og en lav miljøbelast-

pligte sig til et bestemt procentvist

•

Møbler

ning. Når man køber grønt ind, skal

fald i energiforbrug over en tidspe-

•

Rengøring

man så vidt muligt se på varens mil-

riode. For at kommunerne kan over-

•

Sundhedsartikler

jøeffekter i alle faser fra råvarepro-

holde disse, vil det typisk være nød-

vendigt også at stille energikrav til

Danske kommuner er forholdsvis

indkøb.

langt fremme med grønne indkøb af

En let måde for indkøbere at stille

rengøring, IT, beklædning og møbler.

miljøkrav på er at kræve, at varerne

Der findes en række redskaber man

Byggeri er det område, hvor der

skal være mærket med et af de offi-

kan hente inspiration og erfaringer

foretages færrest grønne indkøb,

cielle miljømærker, især det nordiske

fra, se f.eks.:

kun 2 % ifølge EU’s undersøgelse -

Svanen eller EU’s Blomsten. Ved EU-

så her er der virkelig plads til for-

udbud kan man dog kun kræve, at

bedring.

varerne opfylder kriterierne for at

www.groenindkoebsportal.dk

opnå Svanen eller Blomsten eller til-

www.ski.dk

svarende kriterier. Dermed udeluk-

http://www.mst.dk/Erhverv/Groe

EU’s udbudsregler for
grønne indkøb

nne+indkoeb/Indsats_den_offen

EU’s udbudsregler giver mulighed for

hvor Svanen og EU blomsten ikke er

tlige_sektor/Partnerskab_offent-

ved udbud af køb af varer eller tjene-

gængs.

lige_groenne_indkoeb.htm

steydelser at stille strengere miljø-

www.elsparefonden.dk

krav, end der ligger i EU’s direktiver

www.ecolabel.dk

om de pågældende varer. Men det

Der er ofte god økonomi i
grønne indkøb

http://www.itst.dk/regeringens-

forudsætter, at man følger en række

Det, der i første omgang kan virke

it-og-telepolitik/gron-it/vejled-

regler, se særlig vejledning herom.

som en ekstra omkostning, kan ofte

ning-om-gron-it-til-offentlige-

Eksempelvis skal kravene stilles alle-

være en besparelse på længere sigt.

myndigheder

rede i udbuddet.

Det er oplagt at investere i energifor-

www.miljoevejledninger.dk

ker man ikke leverandører fra lande,
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bedringer, men også f.eks. investe-

nomi, idet ændrede rengøringsruti-

oftest har stramme budgetter år for

ringer i bedre arbejdsmiljø, der kan

ner og brug af miljømærkede rengø-

år. Her kan der være behov for, at

resultere i færre sygedage og mere

ringsmidler samtidig har medført

man centralt i kommunen, regionen -

tilfredse og dermed produktive med-

store besparelser.

eller for statens vedkommende i
ministeriet – opretter en fond, hvor

arbejdere, hører ind under grønne
Der kan ligge et budgetproblem

institutioner kan låne til merprisen

f.eks. ved energibesparende indkøb,

ved det energirigtige indkøb og så

F. eks. har grønne indkøb i Køben-

hvis tilbagebetalingstiden er relativt

betale tilbage efterhånden som den

havns Kommune ført til bedre øko-

lang, idet offentlige institutioner

sparer pengene på energiregningen.

indkøb.

Forslag:

Forslag til

Gå de konkrete krav til indkøb

Forslag: Indarbejd procedurer i indkøbsaf-

igennem og se, om de er tidssvarende, dvs.

deling og i udbudsfunktioner, helst med mål

kommuner, som er

reelt udtrykker de miljømæssigt bedste pro-

for løbende forbedringer / stramning af kra-

godt i gang:

dukter på markedet.

vene.

Forslag: Sørg for, at det er muligt for insti-

Forslag: Brug kommunens miljøkompeten-

tutionslederne at købe ind efter langsigtede

cer i miljøafdelingen. Hav en fast procedure

mål, dvs. at modregne senere driftsbespa-

med inddragelse af miljøafdelingen ved alle

relser i en eventuelt højere købspris – dette

udbud og indkøb.

kan f.eks. sikres ved oprettelse af en fond til
Forslag: Sørg for at resultater bliver kom-

lån til grønne indkøb.

munikeret ud til hele virksomheden og gerne
Forslag: Lav et system for indberetning af

eksternt.

grønne indkøb, så det kan indarbejdes i
kommunens grønne regnskab.

Forslag til

Forslag: Få vedtaget en grøn indkøbspolitik for kommunen.

kommuner, som er
ved at starte:

Forslag: Indsatsen for grønne indkøb skal forankres hos ledelsen, ansvar
for gennemførelse kan uddelegeres til relevante personer med relevant
kompetence og interesse for sagen.
Forslag: Start med enkelte områder som papir, rengøringsmidler, hårde
hvidevarer og el-artikler.
Forslag: Udvid dernæst til flere områder og alle produkter, samt udbud af
service og ydelser, gerne via en systematisk strategi og med et egentligt
regelsæt for hvad der defineres som grønne indkøb i kommunen.
Forslag: Brug miljømærke-kriterierne på de områder, hvor sådanne findes.
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9. Forsyningsvirksomhed og kommunal indflydelse

En lang række kommuner ”ejer” fort-

sentant til selskabets repræsentant-

sat forsyningsvirksomheder inden

skab, som er den højeste myndighed

for el, varme, vand, kloak og affald.

i alle selskabets anliggender.

Andelen af disse forsyningsområder
er imidlertid meget svingende, idet

For fjernvarmen har knap halvdelen

der især har været en tendens til, at

af kommunerne fortsat direkte ejer-

kommunerne har afhændet deres el-

skab til fjernvarmeproduktion.

virksomheder til fælleskommunale
Ved

De kommuner, som fortsat ejer for-

omdannelsen af elselskaberne har

syningsvirksomhederne har gode

kommunerne spillet sig en direkte

muligheder for gennem driften af

påvirkningsmulighed af hænde, men

forsyningsvirksomhederne og påvirk-

ofte fået en ganske god pris for sal-

ningen af de tilknyttede borgere at

get af el-selskabet.

påvirke til et mindre energiforbrug

andels-

og

aktieselskaber.

eller på andre måder til at medvirke
En del kommunalt ejede elforsynin-

til at mindske klimaforandringerne.

ger er gennem årene blevet solgt til
bl.a. andelsselskaber, f.eks. solgte

Forslag: Stil ambitiøse mål og tag

Roskilde Kommune i maj 2009

de nødvendige initiativer til at redu-

Roskilde Elforsyning til andelsselska-

cere energitab i el- og varmeproduk-

bet SEAS-NVE. Inden for de seneste

tions- og distributionssystemerne.

ti år har dette energiselskab købt
Maribo,

Sakskøbing,

Nykøbing-

Forslag:

Lav borgerrettede kam-

Rørvig, Nykøbing Falster og Rødby

pagner for korrekt opvarmning og

elforsyninger. Kommunerne står dog

begrænsning af energiforbrug, også

ikke helt uden for indflydelse ved

f.eks. ved etablering af større varme-

salg til SEAS-NVE, idet der fra kom-

flader der giver bedre afkøling.

munalbestyrelsen vælges en repræ-

Tabel 2: Elforsyningsvirksomhed fordelt på ejerskab og
produktion / transmission8
Elproduktion /
Ejerskab
Aktieselskaber

Antal selskaber

transmission (GWh)
8.799

Andelsselskaber

60

18.652

Kommunale selskaber1

18

3.704

Selvejende institutioner

6

2.651

Andre

1

1

Foto: www.lemvigbiogas.com

3

1) Roskilde Kommune frasolgte i maj 2009 og optræder ikke i opgørelsen.

Tabel 2 viser ejerskabet til de danske elforsyningsvirksomheder. De tre aktieselskaber indgår alle i selskabsgruppen Dong Energy, der er et statsejet selskab, og har tilsluttet 30 % af landets elforbrugere. De 60 andelsselskaber har
tilsluttet lidt over halvdelen af landets elforbrugere.
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10. Fjernvarmen - store potentialer for optimering

Omkring halvdelen af alle bygninger i

ningsmasse. Men det kan gøres

til

Danmark er forsynet med varme og

endnu bedre. Flere rapporter9 viser

kunne kommunerne beslutte tilslut-

varmt

Bygningsreglementet

i

2006

fjernvarmen.

således, at der fortsat er gode sam-

ningspligt til kollektive forsyninger,

Udnyttelsen af spildvarmen fra dan-

fundsmæssige og miljømæssige for-

især udmøntet som tilslutningspligt

ske kraftvarmeværker og fra affalds-

dele ved at udvide fjernvarmenettet,

til fjernvarmen. Herved kunne kom-

forbrænding har en meget stor andel

således at en del gasforsynede

munerne sikre både en fornuftig

i, at det danske energiforbrug til

områder omlægges til forsyning med

økonomi og fornuftige miljøhensyn i

opvarmning og varmt vand i bygnin-

fjernvarme.

den samlede fjernvarmeforsyning til

vand

via

glæde for samtlige forbrugere ved at

ger har været faldende siden 1990
på trods af en betydeligt øget byg-

Indtil vedtagelsen af energitillægget

sikre, at de af kommunens borgere,
som havde tilslutningsmulighed også
gjorde det.

Voksende krav om et intelligent og fleksibelt energisystem
Det danske energisystem er i dag præget af en kerne af kulfyrede kraft-

Tilslutningspligten forsvinder

varmeanlæg med fjernvarmeudnyttelse, en række decentrale især

Med vedtagelsen af de strammere

naturgasfyrede anlæg, en række affaldsforbrændingsanlæg med varme-

energikrav i 2006 blev samtidig ind-

produktion – og delvis elproduktion - samt en række fluktuerende ved-

ført en standardfritagelse for tilslut-

varende energi-anlæg.

ning til kollektive forsyningsformer
især fjernvarmen, hvis nybygningen

Dette stiller store krav til samtænkning og afbalancering af de forskellige

blev

energiproduktioner, og det stiller stigende krav til, at også forbruget kan

Lavenergiklasse 2, som er 25 % min-

bidrage med fleksibilitet, så energiforbrug flyttes til tidspunkter, hvor der

dre energiforbrugende end stan-

er meget energi til rådighed frem for at ske i spidslastsituationer.

dardkravet til nye bygninger. I juli

opført

som

minimum

2007 fik kommunerne så ret til i
Frem mod 2050 skal Danmark udfase sit fossile energiforbrug både i

lokalplanerne at pålægge, at nye

energiproduktion og transport, hvilket stiller krav om reduktioner i

bygninger skulle opføres som f.eks.

energibehovet, om betydeligt øgede mængder fluktuerende vedvaren-

lavenergiklasse 1 eller 2.

de energi, om udfasning af benzin og diesel og om en øget fleksibilitet i forbruget afpasset efter energisystemets funktion.

Disse lidt modstridende rettigheder
stiller kommunerne i et dilemma.

Et sådant system kalder vi for intelligent og fleksibelt.
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Hvis kommunerne kræver lavenergi-

klasse i lokalplanen, så har de sam-

forringer samtidig kapaciteten af det

net. Hvis det er en fordel for det sam-

tidig frasagt sig deres mulighed for

nuværende fjernvarmesystem. Det

lede system at optage disse kunder,

at kræve tilslutning til en ellers miljø-

kan modvirkes ved en indsats for

bør tilslutningsafgiften derfor være

fornuftig fjernvarme.

energibesparelser i bygningerne i

lavere, idet den afpasses til en margi-

fjernvarmeområder. Er dette ikke til-

nalbetragtning og ikke efter den

Muligheder i fjernvarmen

strækkeligt, må man tage mere

gængse gennemsnitsbetragtning.

Fjernvarmen er ikke en energiform,

varme ud af fjernvarmevandet gen-

men et distributionssystem. Det

nem bedre og større varmeflader i

Ligeledes bør der indføres en effekt-

samler energi fra mange forskellige

bygningerne, altså øge radiator-

afhængig betragtning. Med meget

kilder og bringer denne energi i form

arealet.

lavt varmeforbrug vil de nye bygninger belaste effekten i fjernvarmesy-

af varmt vand ud til bygningerne,
hvor det opvarmer bygningen og det

Sænkning af returtemperaturen fra

stemet

varme vand. For at opfylde denne

bygningerne har ligeledes klare for-

mange gamle energislugende byg-

funktion endnu bedre i fremtiden er

dele. Varmetabet mindskes, og især

ninger. Dette bør afspejle sig i prisen.

en række tiltag nødvendige:

spildvarmen bliver bedre udnyttet, jo

Sænkning af fremløbstemperaturen

betragteligt

mindre

end

koldere fjernvarmevandet er, når det

Nogle fjernvarmesystemer egner sig

vender tilbage fra bygningerne.

til indpasning af solvarme fra solpanelcentraler. Kommuner, hvor fjern-

vil medføre mindre varmetab i distributionen af det varme vand frem til

Behov for nye tarifstrukturer

varmen produceres på afbrydelige

bygningerne. Det vil ligeledes for-

Nye bygninger vil fra 2010 ikke længe-

kilder som biomasse eller naturgas

bedre muligheden for at mere vedva-

re kunne pålægges tilslutningspligt til

kan med fordel afbryde disse kilder

rende energi kan indpasses i fjern-

fjernvarmen. Derfor må fjernvarmen

om sommeren og levere den (lille

varmen, da effektiviteten af f.eks.

udvikle nye prisprodukter tilpasset

mængde) nødvendige varme ved

varmepumper og solfangere stiger

denne nye virkelighed, hvor kunderne

brug af solens varme. Dette er ikke

ved lavere temperaturkrav. Og det vil

skal kapres på komfort og priser.

(endnu) en god idé i områder med
betydeligt varmeoverskud om som-

gøre det meget lettere at indpasse
geotermi i fjernvarmen, da det varme

Nye bygninger har et meget lavere

meren fra f.eks. affaldsforbrænding

vand i undergrunden ofte ligger

varmebehov end de eksisterende

og kraftvarmeværker.

omkring 60 – 70 grader.

bygninger og vil derfor ofte kunne

Men en sænket fremløbstemperatur

forsynes med udbygning af ganske

Endelig bør kommunerne afsøge

små ledninger fra det eksisterende

markedet for fjernkøling, hvor
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”I dag anvendes køling i mange forskellige bygninger, primært butikscentre og kontorejendomme. Kølingsbehovet
har været stigende med nye byggemetoder og -former
samt i de fortættede byer. Typisk vil kølingen være produceret på mere eller mindre individuelle kølemaskiner, der
bliver drevet af el. Den individuelle køling kan erstattes
med fælles køling. Fjernkøling vil i princippet kun være en
Principskitse af geotermisk anlæg
Illustration: DONG Energy

mulig løsning i større bykoncentrationer med store kølebehov, uanset at teknologien kan indføres overalt.”
Citat fra IDA’s Klimaplan 2050, august 2009
Kommunale fjernvarme-

ninger med fjernvarme – især hvis

af koldt vand produceret ved anven-

disse bygninger har en større bebyg-

selskaber vurderer og vedtager bety-

delse af fjernvarme. Her kunne sær-

gelsestæthed pr. km2 end de mange

deligt lavere priser for tilslutning,

aftaler for levering af fjernvarme om

parcelhuse.

fast afgift og variabel afgift for tilslutning af nye bygninger omfattet af

sommeren, hvor en del af varmen jo
alligevel bortkøles, være en farbar vej

Tilsluttes

husene

lokalplaner med krav om LE2 eller LE1

for en større udbredelse af fjernkø-

kunne forsynes med mindre fjernvar-

– baseret på en marginalbetragt-

ling. Det kunne erstatte elektrisk

merør end tidligere, også selv om

ning.

drevet køling i f.eks. storcentre, kon-

fremløbstemperaturen sænkes, så

torbyggerier m.fl.

den lige kan klare det varme vand.

Forslag:

fjernvarme

vil

Herved undgås kostbare opgraderin-

Områder med spredt
bebyggelse

Kommuner med eksiste-

ger af det eksisterende fjernvarme-

Nye bygninger som ligger for spredt

rende fjernvarmeforsyning bør over-

system i bebyggede områder, mens

til at blive tilsluttet fjernvarme eller

veje mulighederne for at koble flere

nye rør i det åbne land er billige at

for langt fra fjernvarmeproduktion

brugere på fjernvarmen eller etable-

lægge.

bør også omfattes af kommunale

re blokvarme baseret på vedvarende

krav. Her bør kommunen beslutte, at

energi, især hos nuværende natur-

Skal en sådan strategi lykkes, når

der fortrinsvis skal anvendes jordvar-

gasbrugere.

bygningsejerne skal tilslutte sig frivil-

mepumper eller de nye solvarme-

ligt, må fjernvarmeselskaberne, som

pumper med varmelager, så pumpen

Forslag:

Kommuner med egen

ofte ejes af kommunerne, ændre

kan nøjes med at køre, når der er

fjernvarmeforsyning bør overveje en

deres prisstrategi. Den gængse gen-

rigeligt med strøm. Det forventes, at

ændring i prispolitikken, således at

nemsnitsbetragtning, hvor alle beta-

der vil blive indført differentieret

fjernvarme om sommeren gøres billi-

ler det samme, vil skræmme disse

timeafregning ved hjælp af intelli-

gere, så fjernkøling fremmes og

nye forbrugere væk. Og når de nu

gente elmålere for husstande med

bortkøling mindskes, og dyrere om

klarer sig med en meget mindre

netop varmepumper, samt elbiler.

vinteren, så efterisolering fremmes.

belastning af fjernvarmesystemet, så

Det vil fremme indpasning i et frem-

er det rimeligt, at de får en lavere

tidigt fleksibelt energisystem.

Tilslutning af nye områder
til fjernvarme

betaling af både tilslutningsafgift,
fast afgift og variabel pris for fjern-

Biomasse som f.eks. træpiller udnyt-

For en række udvidelser af bebygge-

varmen – ud fra ovennævnte margi-

tes langt mere effektivt i centrale

de områder er der fortsat god for-

nalbetragtning.

anlæg, hvorfor de som hovedregel

nuft i at forsyne selv lavenergibyg32

Forslag:

større bygningskomplekser afkøles

bør anvendes her.

Tilslutning af eksisterende
bygninger til fjernvarme

investering (selv om nogle af dem

varmepumper eller de nye solvarme-

påstår det modsatte), således at et

pumper.

Kommunerne er varmeplanmyndig-

skift kan gennemføres.

nybyggede områder skal opvarmes.

En omstilling væk fra naturgas er

Vedligeholdelse af kollektive
forsyningsnet i fjernvarmen

Men de har faktisk også mulighed

desuden oplagt, fordi produktionen

Varmetabet i fjernvarmesystemet

for at beslutte en omlægning af var-

af dansk naturgas er faldende og

sker i distributionsnettet. Og jo høje-

meplanen, så bygninger, som nu er

kun forventes at kunne fortsætte i 10

re fremløbstemperatur, der kræves,

opvarmet

fossile

– 15 år endnu – og med faldende

jo større er varmetabet. Ved udskift-

brændsler som naturgas og olie, skal

mængder. Et alternativ er import af

ning af fjernvarmerør er det vigtigt at

omlægges til fjernvarme, såfremt der

gas fra især Rusland, hvilket en del

vælge velisolerede rørtyper, og være

er tilstrækkelig bygningstæthed og

politikere ikke ønsker, da der kan

meget opmærksom på udførelsen, så

nærhed til fjernvarmenet.

følge politiske bindinger med en

skader på rørene undgås og samlin-

gasafhængighed af Rusland.

ger udføres korrekt uden risiko for

hed og kan fastlægge, hvorledes

ved

brug

af

Varmetabet i fjernvarmens hovedledninger er minimalt. Derfor kan

efterfølgende varmetab.
Forslag:

Kommunerne skal revur-

man omlægge hele gasforsynede

dere deres varmeplaner og omlægge

Forslag: Kommunerne kombinerer

bysamfund, selv om de ligger nogle

naturgas-områder (evt. olie) til fjern-

energirenovering af eksisterende

kilometer væk fra fjernvarmeprodu-

varme, hvor der er tilstrækkelig tæt-

fjernvarmeledninger med udbygning

centen.

hed med bygninger til, at det kan

af fjernvarmesystemet med nye

lade sig gøre.

områder, og med en indsats for

Udskift naturgas med
fjernvarme

energieffektivisering i eksisterende
Forslag:

Hvor bygningstætheden

bygninger, reduktion af frem- og til-

Naturgasnettet er ved at have så

ikke er stor nok, bør kommunerne

bageløbstemperaturer og evt. ind-

mange år på bagen, at naturgassel-

tilstræbe omlægning af varmeforsy-

pasning af vedvarende energi.

skaberne har fået forrentet deres

ningen fra olie og naturgas til jord-

Foto: DONG Energy

33

11. Kommunal planlægning af og investering
i ny vedvarende el-produktion

Det koster kun det halve at opstille vindmøller på land af hvad det koster til
havs. Alligevel er tendensen at vindmøller kræves placeret til havs, da
der ofte opstår lokal modstand ved placeringer på land, hvor vindmøller jo tydeligt kan ses som et nyt element i området.
En stor del af modstanden mod vindmøller skal ses i den ændrede måde, som
vindmølleplaceringer udpeges på, og den aktørkreds som står bag. Tidligere
var det i høj grad borgerne selv, der i kraft af foreningsdannelse udpegede
egnede arealer i lokalområdet og derefter opstillede og drev vindmøller i fællesskab, med økonomi baseret på de økonomiske rammer og tilskud, som dengang var langt bedre. I dag opstilles vindmøllerne i højere grad af store energiselskaber uden lokal medinvestering, baseret på at kommunerne bliver presset til at foretage udpegningen fra statslig side. Denne måde er simpelthen
ikke hensigtsmæssig.

Foto: DONG Energy

Forslag:

Kommunerne fokuserer

få flere vindmøller placeret lokalt –

Forslag: Kommunerne må hurtigst

på at finde nye og egnede steder til

men derimod egnet til at skabe

muligt udpege tilstrækkeligt med pla-

placering af vindmøller. Ikke kun

vrede borgere.

ceringer for landbaseret vindkraft.
Om nødvendigt med assistance fra

gennem kommunal udfærdigelse af
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Vindmøllesekretariatet.

kommuneplan og lokalplan, som så

Kommuner med reelt ønske om at

sendes i traditionel høring, men i

skabe både økonomiske fordele og

aktivt samspil med de berørte borge-

arbejdspladser i kommunen må

Forslag: Kommunerne bør under-

re, som skal have reel indflydelse.

ændre stil og indse, at opstilling af

søge muligheden for og økonomien i

vindmøller på land er en god forret-

selv at investere i udbygning af ved-

Udpegning af VE-placeringer
til vind (og biogas)

ning for kommunen, for de lokale

varende energi.

Udpegning af områder egnet til

borgere, hvis det gribes rigtigt an.

opstilling af vindmøller opfattes i

Der, hvor kommunen aktivt har star-

placeringer i tæt samarbejde med

mange kommuner som en irriterende

tet processen op lokalt og derved

aktører som jordejere, lokale virk-

”skal” opgave, som Staten har

fået skabt en lokal opbakning, er der

somheder og borgere helt fra start,

pålagt. Denne tankegang er ikke

fulgt

således at der kan laves aftaler om,

hensigtsmæssig, hvis formålet er at

arbejdspladser med.

virksomheder og for investerende

både

økonomi

og

lokale

Forslag:

Kommunerne skal finde

hvordan udpegningen kan gavne

”

Sammen med Samsø Kommune og

”Energiaftalen for 2008 har sikret en havmølleudbygning

Syddjurs Kommune er der udarbejdet

frem til 2012, men en ny aftale om udbygning i faser helt

en beskrivelse af projektet og en

frem til 2050 bør etableres snarest. Placeringen er helt

visualisering af møllerne, og der er
rettet

afgørende for effektiviteten, og det vil derfor være af stor

henvendelse

til

Aarhus

Kommune, der er oplagt samarbejds-

betydning, om der kan findes egnede placeringer. Det

partner i et sådant projekt.

nyetablerede vindmøllesekretariat kan her være til stor
Flere andre kommuner har henvendt

hjælp i kommunerne.”

sig på baggrund af omtale af projektet.

Citat fra IDA’s Klimaplan 2050, august 2009

Så potentialet er der – hvor flere
kommuner i samarbejde med virksomheder, som gerne vil have en

”

grønnere profil, og borgere, som vil
investere i andele i en andelsvind-

”Odense kommune vil øge andelen af vedvarende energi i

mølle, kan gå sammen om udvikling

energiforsyningen. Det skal ske ved at deltage i forskellige

af en ny vindmøllepark udover, hvad

vindmølleprojekter for eksempel ved opsætning af 10 store

Staten allerede har udpeget og sender i udbud.

havvindmøller på 2 MW. Reduktionen ifølge CO2 beregneren:
Fra 499.000 til 474.000 ton CO2.”

Og lykkes placeringen i Aarhus Bugt
ikke, så er der ganske givet plads til

Citat fra Ingeniøren, 4.9.09

en række møller mere syd for Samsø
på Paludans Flak.
Forslag: Kommunerne bør undersøge muligheden for og økonomien i
selv at investere – gerne i samarbejde med andre parter - i udbygning af
vedvarende energi. Det kan ske gennem oprettelse af et energiselskab.

lokalområdet bredest muligt – og det

Århus-bugten rummer således to

skal ske før området udpeges som

lavvandede områder, hvoraf især

Som

vindmølleområde i kommuneplanen.

Mejls Flak er interessant, hvor der

Kommunes

kan opstilles en vindmøllepark –

Borgerrepræsentationen

Kommunal investering i
vedvarende energi

efter samme mønster, som Samsø

17.9.2009 besluttet at placere

Havvind A/S opførte og driver deres

14 nye store vindmøller på

Kommunerne kan i samarbejde med

vindmøller

land.

virksomheder også selv engagere sig

Paludans Flak.

syd

for

Samsø

på

led

i

Københavns

klimaplan

Møllerne

skal

har
d.

levere

strøm til 25.000 familier.

i ekstra udbygning med vedvarende
energi, udover hvad Staten allerede
har udpeget til havvindmølleparker.
Samsø Kommune har gennem oprettelse af et offentlig ejet energiselSamsø Energiakademi har f.eks. lavet

skab, Samsø Vedvarende Energi Aps. i 2001 lånt og investeret 125 mio.

forarbejdet til opstilling af yderligere

kr. i fem af ti vindmøller på Paludans Flak syd for Samsø. Investeringen

vindkraft med delt ejerskab fra kom-

følges af et krav om, at overskud fra investeringen kun må anvendes til

muner, virksomheder, enkeltmands-

energirelaterede formål for herved at undgå strafbetalinger til Staten

ejede møller og andelsmøller.

eller træk i bloktilskuddet.
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12. Finansiering og partnerskaber

Kommuner, som virkelig ønsker at

Energispareforpligtelsen kan således

Forslag: Undersøg muligheden for

gøre en indsats på klima- og ener-

- især i kommuner, som fortsat ejer

partnerskaber mellem private virk-

giområdet, kan alligevel have svært

energivirksomheder -anvendes aktivt

somheder, kommuner og forsknings-

ved at finde den tilstrækkelige inve-

til en forstærket indsats for energi-

institutioner, der kan bane vejen for

steringsøkonomi i de kommunale

besparelser, både i egne bygninger

nye koncepter, teknologier, proces-

budgetter, som i disse år er hårdt

og i kommunens boliger og erhvervs-

ser og ikke mindst fremme udviklin-

presset. Her kan der med fordel ses

bygninger. Der er både mulighed for,

gen af et marked for miljørigtige løs-

på mulighederne for finansiering fra

at den kommunale forsyning vareta-

ninger.

forsyningsområdet.

ger energispareaktiviteten, eller for,
at kommunen opretter et særligt

Energispareforpligtelsen
og kommunale selskabsdannelser

energispareselskab, som via betaling

Kommunale elselskaber eller fjern-

set.

fra den kommunale forsyning kan
arbejde med energibesparelser bredt

varmeselskaber vil have en forpligtelse til at reducere energiforbruget

Et sådant energispareselskab kan

hos slutbrugerne. Denne forpligtelse

naturligvis omfatte flere kommunale

udvides og vil samtidig også bringes

energiforsyninger, samt inddrage

til at omfatte reduktion i selskaber-

samarbejder med både private part-

nes eget energiforbrug. Og ofte vil

nere og vidensinstitutioner, for her-

mange

er

ved at skabe en slagkraftig enhed for

omdannet til f.eks. aktieselskaber,

energispareindsats. Og selskabet

have en betydelig repræsentation af

kan ydermere søge om ekstern øko-

kommunale politikere i bestyrelsen.

nomi via f.eks. EUDP10 eller andre

energiselskaber,

som

programmer.
Nogle kommuner ser denne forpligtelse som en byrde og vælger at

Forslag: Kommuner med egne for-

betale andre selskaber for at vareta-

syningsselskaber med energispare-

ge den for sig. Andre kommuner ser

forpligtelse undersøger muligheden

de fordele, der kan være for en for-

for at lægge deres indsats i et kom-

stærket klimaindsats i kommunen

munalt ejet energispareselskab, som

gennem den økonomi, som er til

evt. kan inddrage flere parter i arbej-

rådighed via denne forpligtelse.

det.

Gate 21 – Miljøvidenpark bygget på partnerskaber
I Albertslund har et nyt samarbejdsprojekt – Gate 21 – sat turbo på
samarbejde mellem foreløbig seks kommuner og en række samarbejdspartnere indenfor energiforsyning, byggeri, miljørådgivning og forskning. Målet er at skabe ambitiøse innovative klima-, energi- og miljøløsninger for hele kommunen. Der er især fokus på, hvordan indsatsen
for energirigtig renovering kan blive styrket.
Det første store projekt, der både skal fremtidssikre kommunens egne
bygninger og fremme energirenovering af private og almene boliger i kommunen, er støttet af Vækstforum Hovedstaden med 24 mio. kr. over tre år.
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CO2 neutralitet - Pas på

effekt, hverken på klimaet eller i form af mere vedvaren-

CO2 neutralitet er blevet et modebegreb set i lyset af

de energiproduktion.

truslen fra klimaforandringerne. CO2 neutralitet lyder fristende, men rummer en del farer for fejltagelser, hvis man

Dog findes enkelte produkter, som har en effekt via

ikke ser sig godt for.

•

Flere kommuner arbejder med begrebet ”CO2 neutral
kommune”. I praksis betyder det, at kommunerne søger

•

annullering af forureningstilladelser/kvoter i EU’s kvotesystem eller

at gennemføre tiltag, som ligger inden for kommunens

en overbetaling for strøm, der anvendes til investering
i ny VE. Dette vil dog samtidig fremrykke den danske
forpligtelse til opstilling af mere VE frem til 2020.

område, og som beregningsmæssigt kan medvirke til, at
kommunen kan kaldes for CO2 neutral.

Effekten af disse produkter er desværre ikke overvældende stor, hvorfor ”grøn strøm” aldrig må fjerne kommunens

Heri indgår en fare for, at kommunerne prioriterer for

fokus på at spare på energien, som virkningsfuldt og for-

lokalt uden at have blik for sammenhængen i de store

ståeligt virkemiddel. Men der ser ud til at være nye ”grøn

energisystemer. Det er jo ikke altid, at vindmøller eller

strøm” produkter på vej, som vil have større effekt. Hvis

biogasanlæg skal placeres i en bykommune, hvis der er

sådanne kommer på markedet er det ekstra vigtigt, at de

mindre gener og højere effektivitet ved placering i en

kan skelnes fra produkter med ringe effekt.

anden kommune. Og det er ikke en god idé at etablere
solpanel-produktion af varme på store fælles anlæg i

Forslag:

Sats på reelle reduktioner af drivhusgasser

fjernvarmeområder. Solpanelerne leverer fortrinsvis om

frem for ikke-optimale energi- og klimaløsninger i kom-

sommeren, hvor det blot giver anledning til bortkøling af

munen ud fra hensynet til at netop din kommune skal

spildvarme andet steds i systemet.

være CO2 neutral.

Nogle kommuner køber ”grøn strøm”, for herved at kunne

Forslag: Undersøg nøje, hvilken effekt en eventuel afta-

kalde sig CO2-neutral. Men ”grøn strøm” produceres pt. på

le om køb af alternative strømprodukter har i den virkeli-

eksisterende vandkraft eller vindkraft, som under alle

ge verden. Undgå produkter, som ingen effekt har.

omstændigheder bliver solgt til transmissionsnettet.
Købet af ”grøn strøm” giver derfor overhovedet ingen
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13. Transport – den store udfordring

Kommunens transportplanlægning

Planlægning for cykel og
gang

nere cykel og tog, f.eks. ved at frem-

Kommunerne kan via god planlæg-

Skal borgerne i langt højere grad

rådighed for deres ansatte – til

ning, både af byudnyttelsen, place-

benytte de mest klimavenlige trans-

transport mellem station og arbejds-

ring af funktioner og transportsyste-

portformer, som cykel og gang, så

plads og til transport i arbejdstiden.

met reducere transportbehovet og

må der planlægges og udbygges til

Her kan de kommunale arbejdsplad-

fremme mere klimavenlige transport-

gavn for dette.

ser gå i spidsen.

me, at arbejdspladser stiller cykler til

midler, se afsnit 7. Samtidig øges
muligheden for en energieffektiv

Mange kommuner tænker naturligvis

Forslag: Indtænk cykelsikkerheden

offentlig transport, simpelthen fordi

allerede i de baner, men ofte uden at

over alt i kommunen. Og er der pro-

kundegrundlaget pr. km bus- eller

have det afgørende mod til at priori-

blemer, så er det biltilgængelighe-

togrute er langt større i den tætte by

tere. Vi vil jo helst have plads til både

den, som må tilpasse sig i hastighed

end på landet eller parcelhusområde.

biler og cykler alle vegne. Og mange

og fremkommelighed.

Således transporterer københavner-

kommuner lytter alt for meget til ryg-

ne sig både kortere og i langt højere

marvsreaktioner fra f.eks. de hand-

grad med offentlig transport eller

lende i midtbyen. Disse tror ofte fejl-

nes sikkerhed for små cyklister.

cykel end Vejlenserne, som i udstrakt

agtigt, at handelen forsvinder, hvis

Bilforbud omkring skolerne kan redu-

grad kører bil. Det hænger til dels

der kommer restriktioner på bilkørsel

cere antallet af forældre, som kører

sammen med geografiske forskelle,

til fordel for parkering langs indfalds-

børn i skole til stor gene for de cyk-

men også med at man f.eks. i

veje og øget tilgængelighed og sik-

lende børn. For vanerne som enten

København satser meget målrettet

kerhed for fodgængere og cyklister.

cyklist eller bilist grundlægges tidligt

mod at fremme f.eks. cykling. Der

Der kan ske ændringer i handels-

og er meget svære at ændre efterføl-

ses også store forskelle mellem byer

mønstret, idet bestemte butikker,

gende.

af samme størrelse, f.eks. cykler man

hvis varer er svære at transportere

betydeligt mere i Odense end i Århus

uden bil, flytter uden for byen. Men

og Aalborg. Det skyldes en bevidst

til gengæld kommer der andre butik-

og gang til offentlig transport bedre.

satsning.

ker, som udnytter det mere attraktive

Kombinationen er en klimavenlig og

bymiljø for gående og cyklende.

energibesparende løsning, som kan

Forslag: Næste kommuneplanrevi-
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Forslag:

Forslag:

Tænk især på skoleveje-

Gør skiftet mellem cykel

fremmes gennem placering af cykel-

sion sigter imod at nedbringe bor-

Der skal skabes attraktive alternati-

parkering ved stationer, busstoppe-

gernes transportbehov gennem kon-

ver til privatbilismen samt forbedre-

steder og andre offentlige knude-

sekvent byfortætning, især omkring

de muligheder for at skifte mellem

punkter for offentlig trafik.

de lokale og regionale knudepunkter

de forskellige transportformer. Der

for offentlig transport. Ikke kun af

skal være cykelstier af god kvalitet og

hensyn til borgere uden bil, men

høj trafiksikkerhed – f.eks. ved at

også af hensyn til reduktion af kli-

forebygge højresvingsulykker. For

mapåvirkningen.

pendlere skal det være let at kombi-

Forslag:

Indfør medarbejdercykler

på kommunale arbejdspladser

Foto: René Strandbygaard/DSB

Den kollektive transport

kan man allerede mange steder, men

skes. Ligeledes vil en økonomisk

Busserne er den kollektive trans-

ofte kun én cykel ad gangen.

afgift for parkering af bilen stille bus

ports

smertensbarn.

og bil mere lige i valget af transport-

Simpelthen

fordi de for det meste kører på nøj-

Forslag: Udbyg bussernes samspil

agtig det samme vejnet som almin-

med den øvrige offentlige trafik, især

delig vejtransport, og derfor især i

stationerne. Minimér ventetider og

Indførelse af begrænsninger på mulig-

byerne ikke er hurtigere end bilerne

øg frekvens og regelmæssighed på

heden for fri parkering af bil vil såle-

pga. trængsel. Busdriften omfatter

de vigtigste strækninger, som bringer

des være et ganske effektivt virkemid-

desuden ofte kørsel i spredt bebyg-

pendlere frem, og brug telebusser i

del, men vil ofte også – i hvert fald til

gelse, enten i landområder eller i

yderområder.

en begyndelse – være et ganske

middel.

oplagt mål for utilfredshed. Samtidig

byernes parcelhusområder, hvor der
Forslag:

Indret byen med flere

skal man være opmærksom på, om

har langt de fleste områder ganske

busbaner og busprioriterede lyssig-

der er konkurrerende centre uden P-

lang tid mellem busafgangene, som i

naler. Også hvor det faktisk forsinker

afgift. Her bør kommunerne forhand-

stigende grad bygges op efter kørsel

biltrafikken.

le indbyrdes, så der laves så ensarte-

er langt mellem ”kunderne”. Derfor

de ordninger som muligt. Ellers risike-

med især skolebørn og ældre. Det
betyder, at busserne ofte ikke kan

Forslag:

Gennemfør forbedringer

konkurrere med hverken bil eller

for cykelparkering ved de mest

cykel på transporthastighed, som

benyttede busstoppesteder.

ved centre med fri parkering.
Søger kommunen at flytte parkerin-

nok er den væsentligste parameter
for det store flertal af befolkningen.

rer man at fremme længere bilkørsel

P-plads-politik

gen og dermed trafikken uden for

Et af de mest effektive virkemidler i

bykernen, f.eks. i P-huse, så er

Men bustransporten (og cyklen) er

kommunale bestræbelser for at

betalt parkering i hele bykernen

hjertet i et liv uden tilgængelighed til

begrænse biltrafikken er nedlæggel-

næsten en nødvendighed for at

bil, og samtidig en formidabel god

se af P-pladser til biler samt evt. en

sikre, at det virker, samt at give til-

mulighed for at bringe passagerer til

parkeringsafgift. Er der færre P-plad-

fredsstillende økonomi i disse P-

og fra stationer, hvor der kan være

ser ved boliger og arbejdspladser,

huse.

begrænset plads til bilparkering. Det

især tæt ved god offentlig transport,

er derfor vigtigt, at kommunerne ikke

vil dette tilskynde pendlere til at tage

betragter busdriften som en irrite-

cyklen til bus eller tog til og fra

en progressiv plan for parkering, som

rende og dyr opgave, som bare ufri-

arbejde.

bygger på principperne om reduktion

Forslag:

Udarbejd og gennemfør

af antal P-pladser, betalt parkering,

villigt er overtaget efter amterne. I
byerne bør der indrettes langt flere

Etableres betaling på P-pladser i

bedre adgang med kollektiv trafik og

busbaner og busprioriterede lys-

storcentre og bymidter, så vil kunder-

cykler, samt evt. P-huse på det over-

kryds, så bussernes marchhastighed

ne, alt andet lige, prioritere mindre

ordnede vejnet.

øges. Uden for byerne bør det gøres

tidsspilde og derved frigive P-pladser

lettere at få cykler med bussen. Det

tidligere, så P-søgende trafik mind39

Egne køretøjer

opgave – og køber eller leaser deref-

Fremover vil skrappere miljøzone-

En kommune ejer eller leaser en del

ter det køretøj med de bedste miljø-

regler også kunne fremme brugen af

køretøjer – både til kørsel på vej og

og klimaegenskaber til opgaven.

elbiler. Regeringen vil i Folketingsåret
2009-10 stramme loven om miljøzo-

til anvendelse ved vedligeholdelse
Forslag:

det

ner, så flere byer end de nuværende

samme med sin maskinpark, både

512 får ret til at indføre miljøzone,

Det er vigtigt at stille fremtidssikrede

for stationære maskiner som diesel-

samt at der også kan stilles krav til

krav til nye kommunale køretøjer ved

generatorer og mobile enheder som

partikeludslip fra lette varebiler. Men

nyindkøb, da kommunen typisk har

græsklipper, traktor m.v.

regeringen ønsker indtil videre ikke

f.eks. af grønne områder.

Kommunen

gør

at åbne op for krav til personbiler.

disse køretøjer i lang tid.

Elbilerne kommer
Der findes krav til CO2-udslip ved

Kommunerne har en afgørende ind-

En række kommuner har allerede

indkøb af køretøjer, såvel i de kom-

flydelse på med hvilken hast den

investeret i et mindre antal el-biler,

munale (og statslige) indkøbsaftaler

nuværende personbiltransport i ben-

som anvendes i den kommunale

som i særlige ”klubber” som Green

zin- og dieseldrevne biler bliver

drift. Her er det vigtigt at indpasse

Cities. Men pt. er disse krav ikke

omlagt til eldrift – med elbiler eller

dem korrekt, så de ikke sættes til at

ambitiøse, se afsnit 8. Derfor må en

plug-in hybrid11 biler. Det er afgøren-

oplade ved afslutning af arbejdsda-

særlig indsats gøres på dette områ-

de, at dette sker med styret oplad-

gen kl. 17.00. For sker opladningen i

de. Derimod er der allerede kommu-

ning efter el-pris og kapacitet i el-

denne spidslasttime, vil el-bilerne

ner, der stiller krav om partikelfilter

nettet. Det kræver, at der installeres

være med til at øge behovet for

ved indkøb af dieselkøretøjer.

intelligente elmålere hos brugerne,

spidslast og dermed ofte medføre

og at elprisen ændres, så den er

øget brug af kulstrøm. Sker oplad-

højest ved spidslast og lavest om

ningen om natten er el-bilerne deri-

natten.

mod med til at udjævne el-forbruget

Forslag: Kommunen kortlægger de
ydeevnekrav, som hvert enkelt køretøj har for at kunne klare den faktiske

over døgnet. På sigt må det forven-

Foto: Mitsubishi

Elforbrugets døgnvariation. Gennemsnitsværdier baseret på det faktiske forbrug
i Danmark i 2006.
Kilde: Danmarks Vindmølleforening i Naturlig
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tes, at de kommende mange el-biler

Forslag: Læg en plan for udskift-

også vil skulle oplade efter tilgænge-

ning af kommunale biler til elbiler

lig vindkraft og således være med til

eller plug-in hybrid biler, så kommu-

at give el-systemet den nødvendige

nen er klar, når næste generation af

fleksibilitet for at kunne indpasse

elbiler kommer på markedet - sand-

Kommunens køb af
transportydelser

endnu mere vindkraft.

synligvis om 1 – 3 år.

Kommunen har endvidere en meget

funktioner, hvor batterikapaciteten i
dag er tilstrækkelig til formålet.

direkte påvirkningsmulighed gennem
Men opladningen sker jo ikke af sig

Forslag: Kommunerne må sikre sig,

eget køb af transportydelser til sko-

selv. Der skal installeres ladestandere

at opladningen af elbilerne helt fra

lekørsel, kørsel til svømning, af ældre

både ved kommunens egne arbejds-

starten styres, så ingen opladning

medborgere, til byggerier, til vejved-

pladser og i det offentlige rum.

f.eks. starter mellem kl. 17 og 20,

ligeholdelse og evt. udliciterede

Denne planlægning og opstilling er

hvor dagens højeste el-efterspørgsel

opgaver på park-området m.v.

kommunen part i og kan tage initia-

normalt er til stede.
Forslag:

tiv til planlægning af. Hvis opladning i

Kommunen stiller klima-

løbet af dagen er nødvendigt, og

Forslag: Opstart en planlægning af

og energirelaterede krav ved udbud

skulle dette ikke vise sig muligt, kan

placering af ladestandere. Tag kon-

eller køb af transportydelser - f.eks.

plug-in hybrid biler være et godt

takt til enten eget elselskab eller

om anvendelse af en procentdel el-

alternativ. Til de fleste formål vil disse

kommunens net-selskab for plan-

biler, montering af partikelfiltre,

kunne køre på el langt det meste af

lægning.

anvendelse af naturgasdrevne bus-

tiden, men kan altså slå over på ben-

Energinet.dk om styring m.v.

Tag

en

snak

med

zin eller diesel ved lange ture.

ser, krav til last- og varebilers energieffektivitet m.v., taxaselskaber der

Forslag:

Kommunerne kan, som

anvender A- eller B-mærkede biler -

flere kommuner allerede har gjort,

inden for få år bør kravet skærpes til

gå foran og selv indkøbe elbiler til de

A.
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14. Kommunernes muligheder på
landbrugsområdet

Kommunerne har en række mulighe-

nybyggeri og udvidelse af stalde og

der for at reducere udslippet af driv-

andre landbrugsbygninger. De udste-

husgasser fra landbrugsproduktio-

der miljøgodkendelse for husdyrpro-

nen, som der ikke har været så

duktion, når der er tale om produk-

meget fokus på hidtil. En stor del af

tion med mere end 75 dyreenheder.

emissionerne af CO2, metan og lat-

Og der skal altid stilles krav om, at

tergas stammer fra husdyrproduk-

man anvender den bedste tilgængeli-

tion, bl.a. fra håndtering af gødning

ge teknologi, også kaldet BAT-tekno-

og jordbehandling. Kommunen kan

logi, når der gives miljøgodkendelse

stille krav til staldteknologi og byg-

efter § 10, 11 og 12 i Lov om miljøgod-

ninger om at reducere udslip af

kendelse mv. af husdyrbrug.

ammoniak og til udbringning af husdyrgødning mhp. at reducere kvæl-

BAT-teknologi er defineret som ”den

stofudvaskningen. Sådanne krav vil

teknik, som mest effektivt giver et

samtidig begrænse udslippet af driv-

højt beskyttelsesniveau for miljøet

husgasser. Kommunerne kan også

som helhed”. En teknologi, der f.eks.

støtte eller opmuntre landmænd, der

skal fjerne ammoniak og lugtemis-

går foran og f.eks. laver klimahand-

sion fra stalde, skal også vurderes på

lingsplaner for det enkelte landbrug.

sideeffekter som eksempelvis energiforbrug og udslip af drivhusgasser,

Kommunerne kan desuden fremme

således at fjernelse af et miljøpro-

produktionen af energi i form af bio-

blem ikke giver anledning til et nyt.

masse og bio-gas i landbruget. De

effektiv udnyttelse af gødningen, der
i høj grad er sat i værk med
Vandmiljøplanerne. De sidste par år

i jorden i form af humus, eller i plan-

CO2 reduktion i alle led i
landbrugsproduktionen

ter ved f.eks. at plante mere skov,

Kommunerne kan desuden bakke op

stigende.

udlægge lavbundsjorde til vedvaren-

om projekter med grønne regnskaber

de græs og ophøre med at dræne

og CO2 planer for de enkelte land-

Men det er stadig muligt at reducere

tørverige jorde, dels på kommunens

brug, ligesom der arbejdes med

landbrugets påvirkning af drivhusef-

egne arealer, dels i et vist omfang via

grønne og klimavenlige virksomheds-

fekten betydeligt. Emissionen af lat-

kommunalplanlægningen.

projekter i andre brancher.

tergas kan f.eks. reduceres med 25-

Stil de rigtige krav ved
staldudvidelser

Udledning af drivhusgasser fra dansk

udnyttelse, bl.a. ved at nedfælde og

landbrug er faldet betydeligt de sid-

nedpløje gødning og tilpasse mæng-

Kommunerne er byggemyndighed ved

ste 20 år bl.a. som følge af en mere

de og tidspunkt mere præcist.

kan øge muligheden for at binde CO2

er landbrugets emissioner dog igen

50 % ved fortsat forbedret gødnings-

Gylle er den dominerende form for
Ved gyllekøling, der kan reducere ammoniaktabet med op til 30 %, vil

gødning i Danmark. Ved at overdæk-

udslippet af drivhusgasserne lattergas og metan samtidig blive reduce-

ke alle gyllebeholdere med et fast

ret. Men der kan også spares energi fra gyllekølingen ved at anvende

låg, og flytte gyllen fra en varm stald

varmen fra anlægget til opvarmning af klimastalde eller stuehus. Ved

til en kold gylletank reduceres både

klimastalde kan der desuden med fordel anvendes varmegenvinding.

afdampning af ammoniak og udled-

Det gælder her om, at kommunerne også skal have fokus på udslippet

ning af drivhusgasserne metan og

af drivhusgasser i den samlede vurdering af BAT-teknologi og ved råd-

lattergas. Man kan også begrænse

givning og dialog med landbruget.

klimaeffekten ved at skylle gyllekanalerne dagligt og derved fjerne de
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mikroorganismer, der danner metan.
Et andet vigtigt indsatsområde er
øget anvendelse af efterafgrøder,
der binder næringsstofferne i jorden
og samtidig binder CO2.
Forslag: Sæt fokus på klimahensyn
i såvel miljøgodkendelser som i frivillige samarbejdsprojekter med landbrug og andet erhverv, hvor frontløbervirksomheder kan profilere sig og
dele ud af deres erfaringer med at
tage klimahensyn.

Biogas
Kommunerne har en afgørende rolle
for udbredelsen af og betydeligt
større udnyttelse af det danske biogaspotentiale ved at fremrykke og
prioritere udpegningen af egnede
placeringer for biogasanlæg, således
at disse kommer til at ligge optimalt
i forhold til de mange faktorer, som
skal tages med. Det er f.eks. tilstedeværelsen af tilstrækkeligt organisk
materiale, afstand til følsom bebyggelse, tilgang til indfødning i gasledninger, lagermuligheder m.v.
Biogasanlæggene kan levere både el
og varme, og gassen skal kunne
oplagres i så store mængder, at den
kan fungere som eneste leverandør
af el i længere perioder for at kunne
indgå optimalt i fremtidens fleksible
energisystem.
Forslag: Kommuner med biogas –
potentiale igangsætter eller færdiggør hurtigst muligt et udpegningsarbejde, som muliggør placering af
yderligere biogasanlæg optimalt i
forhold til de mange hensyn, som
biogassen kræver.

43

15. Bedre klima-madvaner i
kommunerne

1/4 af den menneskeskabte udledning
af drivhusgasser i Danmark stammer

kød end ved kylling og svinekød. Men

er der opbygget et sådant net af

omvendt lever får og kvæg i mange

leverandører, som institutionerne

fra vores forbrug af fødevarer. Også

tilfælde af græs, som ikke kan bruges

kan hægte sig på, hvis man aftager

her har kommunerne en vigtig rolle

til menneskeføde og de bidrager til

større mængder.

at spille i indsatsen for klimaet.

naturpleje ved at afgræsse f.eks.
engarealer. Svin og fjerkræ derimod

Kommunerne har desuden en oplagt

Den nye lov om at børn i daginstitu-

spiser overvejende korn og protein-

mulighed for gennem bevidst klima-

tioner skal tilbydes frokost, giver

afgrøder, som kunne have været

venlig økologisk mad at spore børn

sammen med offentlig bespisning på

brugt direkte til menneskeføde. I

og voksne ind i en klimavenlig mad-

skoler, plejehjem, kantiner m.v. et

Danmark går 70 % af kornproduktio-

tankegang. CO2 -pyramiden, der er

væsentligt volumen. Dermed får det

nen til foder til husdyrproduktionen

udviklet af studerende fra DTU, se

endnu større betydning, at kommu-

og

figuren på næste side, kan være et

nerne har en politik på fødevareom-

mængder

rådet, der tager hensyn til klimaet på

Sydamerika og USA.

derudover

importeres

foder,

bl.a.

store

soja

fra

linje med andre hensyn som sundhed, økologi, kvalitet og økonomi.

enkelt og inspirerende sted at starte.
Sammenholder man denne pyramide
med den kendte kostpyramide, der

Et andet dilemma er, at nogle økolo-

bygger på hensynet til sundhed, er

giske fødevarer som drivhusgrønsa-

der i høj grad sammenfald. Dog er

Heldigvis kan disse hensyn langt hen

ger er mere klimabelastende end

der også forskelle, bl.a. er fisk sun-

ad vejen kombineres. Erfaringer med

den konventionelle udgave. Her må

dere end svinekød, men set fra et kli-

at omlægge til økologisk bespisning

klimahensynet afvejes mod de andre

masynspunkt kommer det meget an

indenfor et uændret budget viser, at

fordele som økologien har: man und-

på, hvilke fiskearter det er. Et redu-

mindre kød, drivhusgrønt og færdig-

går kunstgødning, pesticider, GMO

ceret forbrug af kød og kødprodukter

varer og mere af årstidens lokale

og kunstige tilsætningsstoffer i føde-

skal også ses i lyset af, at det gen-

grønsager og frugt er vejen frem –

varerne og tilgodeser både dyrevel-

nemsnitlige kødforbrug pr. dansker

og det er samtidig et godt valg for

færd og natur.

er blandt de allerhøjeste i verden.

både klimaet og sundheden.

Kommunale opgaver
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Forslag: Indfør principper om kli-

Dilemmaer

En oplagt kommunal opgave er

mahensyn i den offentlige bespis-

Der er dog også dilemmaer, hvor

opbygning af et leverandørnet i kom-

ning og benyt lejligheden til at spore

man må afveje de forskellige hensyn.

munerne, der gør det lettere at

børn og voksne ind på en klimaven-

F.eks. udledes der langt mere CO2

efterkomme den kommunale efter-

lig mad-tankegang.

ved produktion af okse- og lamme-

spørgsel. I f.eks. Roskilde Kommune

16. Vand, kloak og affald

Når man tænker klima og energibe-

9 minutter sparede man, hvad

affaldsforbrændingsanlæg, bl.a.

sparelser er det ofte ikke lige vand,

der svarer til det årlige strøm-

ved hjælp af røggaskondense-

kloak og affald, man tænker på først.

forbrug i 50 – 75 almindelige

ring.

Men skal opgaven med at modvirke

parcelhuse.”
Kommunerne ejer mange af affalds-

klimaforandringerne og udfase fossile brændsler i Danmark lykkes, så er

Citat: JydskeVestkysten, 8.09.09

energibesparelser i alle de kommunale indsatsområder.

Forslag:

Gennemgå pumperne i

med til at reducere CO2-udledningen

vand- og kloaksystemer. Pumper,

fra behandling af affald og sikre at

som har for stor kapacitet eller som

den energi, der kommer fra affalds-

Vand- og kloakforsyning

ikke har frekvensomformere, bør

forbrændingen, udnyttes mest opti-

En del energiforbrug er forårsaget af

overvejes erstattet. Hvis forbruget

malt i den lokale energiforsyning.

anvendelsen af pumper m.v., som

falder, skal pumpernes størrelse

Citat: Kommunernes klimaudspil –

findes i vandforsyningen og især i

følge med ned.

Del 2: Opgaverne fordeles 2009, s.
4.

kloakforsyning og renseanlæg. Disse
forsyningsområder bør på lige fod

Forslag:

Gennemgå kommunens

med andre forsyningsområder gen-

renseanlæg for at se om der er frem-

I foråret 2009 blev affaldsafgiften

nemgås med henblik på at identifi-

kommet nye ideer til ændret funk-

ændret. Bl.a. blev afgiften på for-

cere apparater eller processer, som

tion, som kan reducere energiforbru-

brænding omlagt til en afgift på var-

med fordel kan omlægges med et

get. Der er mange vaner og rutiner,

meproduktion. Dette kan imidlertid

lavere energiforbrug for øje.

som bare gror fast og aldrig bliver

modvirke øget energiudnyttelse. Dog

genovervejet.

lavede man en undtagelse for røg-

”Sidste år lykkedes det operatø-

gaskondensering, så dette fortsat

rerne på Rensningsanlæg Øst i

Affaldshåndteringen

kan betale sig. Regeringen er ved at

Esbjerg at opnå en strømbespa-

På affaldsområdet er der brug for

se på en ny ændring af loven, så

relse på 300.000 kWh ved at

•

andre former for øget energiudnyt-

at

gennemføre

systematisk

eksperimentere med omrørin-

effektivisering af de tekniske

gen i biologien på anlægget. I

anlæg med henblik på at minime-

stedet for at røre kontinuerligt
hele døgnet, gav det bonus at

•

køre start- og stopsekvenser i
stedet. Ved at omrøre i tre
minutter og slukke maskineriet i
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selskaberne. Derfor kan kommunerne gennem en grøn ejerstrategi være

det nødvendigt at indtænke især

•

telse ikke hæmmes af afgiften.

re energi- og ressourceforbruget

Forslag: Udnyt kommunens indfly-

at arbejde med at reducere

delse ved aktivt ejerskab i de fælles-

affaldsmængderne, bl.a. ved at

kommunale affaldsselskaber til at

øge genanvendelsen

reducere udslippet af drivhusgasser.

at øge energiudnyttelsen på

17. Synliggørelse af energiforbrug og klimapåvirkning

Grønne regnskaber

udarbejdes små grønne regnskaber

En række kommuner har i en årrække

for hvert boligområde, hvor borgerne

ning og beregning af CO2-udledning
og CO2-optag fra alle typer aktivite-

udarbejdet grønne regnskaber. Disse

kan se forbrugstallene for deres eget

ter inden for kommunegrænsen.

har varierende omfang, f.eks. har

boligområde og vurdere eget forbrug

Modellen er baseret på EU’s og FN’s

Albertslund Kommune som den før-

i forhold til gennemsnittet for bebyg-

internationale metode for opgørelse

ste og foreløbig eneste kommune

gelsen.

af CO2-emissioner. Den sætter på et

udarbejdet grønt regnskab for samt-

ensartet grundlag størrelsesordener
på kommuners forskellige bidrag til

borgeraktiviteter, som kommunen

Borgere får hjælp til at
reducere deres forbrug

kan få kendskab til.

I 2005 startede Albertslund Kom-

husgasserne CO2, CH4 og N2O. Der

mune projektet ”Røde forbrugere”,

er flere beregningsniveauer, hvilket

I de bedste grønne regnskaber kan

der omfattede alle husstande med

har den fordel, at kommunen kan

borgerne selv klikke ind på deres

individuelle varmemålere. Over en 3-

komme i gang hurtigt og efterfølgen-

bolig og se, hvordan deres eget for-

årig periode ville kommunen henven-

de forbedre estimaterne ved at

brug ligger i forhold til bebyggelsen

de sig til de mest forbrugende hus-

vælge en mere detaljeret metode.

eller sammenlignelige områder.

stande for at hjælpe dem med at

lige kommunale bygninger og for de

reducere

deres

varmeforbrug.

De fleste grønne regnskaber omfat-

CO2-udledningen. Den omfatter driv-

Til modellen, der er udviklet for
Klima-

og

Energiministeriet

og

ter dog kun kommunens egne aktivi-

Albertslund Kommune definerede de

Kommunernes Landsforening, er der

teter typisk i form af forbrug af el,

røde forbrugere som borgere med et

også knyttet et virkemiddelkatalog

varme og vand i de kommunale byg-

varmeforbrug, der var 35 % højere

med forslag til, hvordan kommunen

ninger og institutioner.

end gennemsnittet for boligområdet,

kan reducere udledningen af driv-

eller som tilhørte de 10 % af forbru-

husgasser Metoden kan anvendes til

For at blive klimakommune er det et

gerne, som var dårligst til at udnytte

at undersøge effekten af forskellige

krav, at kommunen udarbejder et

varmen.

virkemidler, f.eks. inden for området

årligt grønt regnskab.

Albertslund Kommune gik
foran

energibesparelser i bygninger.

Forbrugere skar op til 16 %
af deres varmeforbrug

Indtil nu har 40 kommuner downloaded programmet.

Resultaterne af projektet var impoI Thisted har man testet værktø-

Albertslund Kommune udarbejdede

nerende. De røde forbrugere, der fik

det første grønne regnskab i 1992 og

brev i 2005, reducerede deres var-

jet (CO2-beregneren) og bypla-

er siden fortsat med årligt grønt regn-

meforbrug med i gennemsnit 10 til 14

narkitekt Lise Degn blev faktisk

skab. Det udvikles hele tiden og bru-

%. I 2006 lå reduktionen på mellem

overrasket over resultatet af

ges til at holde øje med, hvor stor mil-

4 og 16 %, mens de røde forbrugere

CO2-beregningen: ”Jeg troede

jøbelastningen fra Albertslund er, og

i 2007 samlet set reducerede deres

at transporten var den store

om målene i Agenda 21 nås. I det

varmeforbrug med 8 %. Undersøgel-

CO2 udleder i vores kommune,

grønne regnskab kan alle boligområ-

ser viser, at de røde forbrugere fast-

men det viste sig at være land-

derne se deres ressourceforbrug og

holder deres nye lave forbrug og ofte

bruget,” siger hun.”

sammenligne sig med andre områder

reducerer det yderligere. Kommunen

og med gennemsnitsforbruget i byen.

har derfor besluttet at fortsætte pro-

Citat fra Ingeniøren, 4.9.09

jektet.

www.Skoleforbrug.dk

Der udarbejdes også regnskab for

CO2-beregneren

www.tjekskoleforbrug.dk er et værk-

CO2-beregneren er et nyt redskab

tøj til at måle og sammenligne dan-

Små grønne regnskaber

udviklet til de danske kommuner

ske folkeskolers el-, varme- og vand-

Foruden byens grønne regnskab

som en ensartet metode til kortlæg-

forbrug

erhverv og de kommunale bygninger.

samt

CO2-udslip.
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Desværre findes kun tal frem til for-

res til et matrikelkort, hvor de enkel-

brugsåret 2005/6. På siden kan man

te bygninger kan klassificeres efter

finde de danske skoler ved først at

deres varmetab.

klikke på kommunenavnet. Dernæst
skal man vælge, hvilke parametre
man vil sammenligne på. Resultatet

Skanderborg Kommune har igangsat ”hotmapping” af kommu-

kommer både med talværdier og

nens største byer.

med en række energipile. Programmet er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut, og der findes
også et underprogram, hvor man kan
indtaste energisparetiltag og få
beregnet, hvor meget de teoretisk vil
nedsætte forbruget med.

Hotmapping
Hotmapping er en kortlægning af
husenes varmetab, der udføres fra
luften med termografisk kamera, som
kombineret med præcist positioneringsudstyr giver mulighed for at påvise varmestråling fra bygninger, fjernvarmeledninger m.v. Resultatet bliver
fotos, som viser varmeudstrålingen
fra veje, bygninger, grønne områder
m.m. i form af farveskalaen blå, grøn,
Meget røde bygninger angiver således bygninger med stor varmeudstråling, hvor taget burde isoleres bedre.
Resultaterne kan enten gengives
direkte som det optagne fotografi –
eller kan mere brugervenligt overfø48

Foto: Fugro Aerial Mapping AS

gul og rød med stigende varmetab.

18. Eksempler på tiltag i kommuner

Klimakommuner, kurveknækkeraftaler, Green Cities og
energibyer

form af energibesparelser m.v. til

Den store interesse i Danmark for

disse klimatilkendegivelser udløst af

klimaet er accelereret i forbindelse

politiske markeringsbehov? For at

med Københavns værtskab for klima-

sikre at der reelt sker væsentlige

topmødet COP15 i december 2009.

energibesparelser, skal der opstilles

Det er således blevet populært at

konkrete mål og udvikles metoder til

markere sin kommune som klima-

at måle om målene opfyldes.

faktisk at nå de lovede klima- og
energimål? Eller er en stor del af

eller energiby.
Forslag: Underskriv KurveknækkerEt stigende antal kommuner har til-

aftale

med

Elsparefonden

og

sluttet sig en aftale om en energi- og

Klimakommuneaftale med Danmarks

klimaindsats – enten som ”Green

Naturfredningsforening. Vedtag vir-

City”, Elsparefondens ”Kurveknæk-

kemidler, som kan bringe kommunen

keraftale” eller Danmarks Natur-

til at opfylde kravene i aftalerne om

fredningsforenings ”Klimakommune”

energibesparelser / elbesparelser, og

aftale. Og som seneste skud på

sørg for at få virkemidlerne vedtaget

stammen har Klimaministeriet opstil-

politisk. Sørg for samtidig at udpege

let krav til og udpeget en række dan-

tovholdere (gerne blandt ildsjæle),

ske Energibyer. Frederikshavn blev

og husk at sådanne indsatser er

allerede i 2006 udpeget af deltager-

nødt til at bygge på kreativt tænken-

ne på Energy Camp som Danmarks

de medarbejdere.

Energiby og har taget opgaven på
sig, og flere kommuner har sat sig

Forslag: Læg en plan for vidtgåen-

det mål at blive CO2 neutrale eller 100

de energirenovering af kommunens

% forsynet med vedvarende energi.

bygninger. Også langsigtede projekter skal gennemføres, såsom faca-

Men har disse kommuner viljen til at

deisolering – ikke blot projekter der

præstere den nødvendige handling i

har en tilbagebetalingstid på under 5
år. Og husk, at der er masser af
afledte fordele, såsom bedre indekli-

Hvordan kan indsatsen for

ma og sundhed, bedre indlæringsev-

enkelte borgere vil besvære sig høj-

klimahensyn i den almene

ner, glade medarbejdere m.v.

lydt i de lokale aviser.

sektor øges?
KL ser to muligheder: Enten

Forslag: Undersøg om kommunen

Forslag: Ved tildeling af kvoter til

kan Landsbyggefondens ram-

har mulighed for at investere i opstil-

alment byggeri kan kommunerne

me til energirenovering for-

ling af vedvarende energi – og arbejd

stille krav til ønskede kvaliteter af

øges. Eller at der åbnes op for,

for dette, hvis muligheden er til

byggeriet herunder energikrav. For

at ESCO-modellen kan bruges i

stede.

den uøvede bygherre vil det ofte
blive dyrere, men det behøver ikke

en tilpasset form i den almene
Forslag:

Gennemfør kortlægning

være tilfældet – derfor: stil ambitiøse

og udpegning af placeringer af ved-

energikrav også til det almene byg-

Kommunernes klimaudspil Del

varende

geri.

2: Opgaverne fordeles, 2009,

f.eks. landbaserede vindmøller og

s. 7.

biogasproduktion – også selv om

boligsektor.

energiproduktion,

som
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ne. Fonden tilbyder offentlige og priSom

klimakom-

mune,

forpligter

vate aftalepartnere hjælp til at nå
målet, med blandt andet:

man sig til at reducere det årlige ener-

1. Coaching gennem forløbet med

giforbrug med minimum 2

en fast kontaktperson og en

% om året. Kommunen har metodefrihed til at vælge, hvordan de vil
opfylde dette, de skal dog som mini-

række fageksperter
2. Hjælp til at gennemføre en energieffektiv indkøbspolitik

mum reducere energiforbruget i

3. Materiale til adfærdskampagner

kommunens egne bygninger og i

4. En gratis elsparekuffert

egne kommunale transportmidler.

5. Præsentationer på temamøder

Klimakommunerne skal afrapportere

6. Profilering i medier

til DN hvordan det går, og overholder

Klimakommuner

de ikke deres forpligtelse, kan de få

Kurveknækkeraftalen har fokus på:

Klimakommuneprojektet under Dan-

frataget deres klimakommunebevis.

1) Energieffektiv adfærd, f.eks. via
systematisk energiledelse i dag-

marks Naturfredningsforening (DN)
blev iværksat i 2007. I dag er der i alt

Kurveknækker kommuner

51 klimakommuner og visionen er, at

Elsparefonden tilbyder kommuner,

2) Energieffektive indkøb, f.eks. ved

alle 98 kommuner bliver klimakom-

regioner, staten og større kontorvirk-

at købe produkter som opfylder

muner. For at blive klimakommune

somheder en såkaldt kurveknækker-

Elsparefondens

skal man opfylde 4 kriterier:

aftale, der har til formål at vende

ning.

elforbruget ved at fastsætte mål for,
•

•
•

•
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ligdagen.

indkøbsvejled-

3) Energieffektiv drift, f.eks. ved at

Borgmesteren skal underskrive

hvordan der skal spares. I maj 2009

tænke

en erklæring, hvori kommunen

var der 131 ministerier, kommuner,

installation

energieffektivitet

aflægger sit klimaløfte om mini-

offentlige institutioner og private

anlæg.

mum 2 % reduktion af det årlige

virksomheder, heraf 48 kommuner,

energiforbrug.

der havde indgået en sådan forplig-

Der skal laves en opgørelse over

tende aftale om reduktion af deres

40 % af elforbruget i kontorer

kommunens udledning af CO2.

elforbrug. Kravet er, at der skal sæt-

sker om natten bl.a. fordi

Der skal udarbejdes en klima-

tes et fast mål for elbesparelser,

mange

handlingsplan, der beskriver ini-

f.eks. 2 % hvert år over en 3-årig

elforbrugende apparater.

tiativerne til reduktion af energi-

periode. Forbruget skal registreres

forbruget.

på Elsparefondens hjemmeside, så

Planerne skal implementeres og

det er muligt for andre at følge for-

der skal foretages en generel

bruget, og man skal være åben om,

overvågning af energiforbruget i

hvordan besparelserne gennemfø-

kommunen.

res, så andre kan lære af erfaringer-

ikke

af

nye

slukker

ved

tekniske

deres

Green Cities – nyt navn og
ny samarbejdsaftale for
Dogme 2000 kommunerne

støj, kemikalier, affald, planlægning
mål. Et mål er f.eks., at CO2 udslippet

gået

I januar 2009 skiftede miljøsamar-

skal reduceres med 24 % inden 2015

Naturfredningsforening om at

bejdet Dogme 2000 navn til Green

i forhold til 2006.

og forankring, samt 16 tilhørende

med Elsparefonden
•

Skal efter senest et år, have indaftale

med

Danmarks

blive klimakommune
•

Cities. Dogme 2000 samarbejdet

Skal have udarbejdet initiativer til

blev startet i år 2000 af Albertslund,

Energibyer

nedsættelse af energiforbruget i

Ballerup og København og bygger på

Klimaministeriet har opstillet krav til

de kommunale bygninger og

en vision om et miljømæssigt bære-

og udpeget en række energibyer, der

dygtigt samfund, og på tre dogmer

skal være gode eksempler til inspira-

eller grundsætninger med en række

tion for andre. Håbet er, at de kan

mæssige krav til nye boliger og

underliggende mål og målsætninger,

vise, at det er forholdsvis let at gøre

boligområder

som kommunerne er forpligtet til at

en ekstra indsats, som også betaler

arbejde med:

sig økonomisk. Klima- og energimini-

for transportsektorens energifor-

ster Connie Hedegaard vurderer i

brug samt udledningen af CO2

1. Menneskenes

miljøpåvirkning

skal måles
2. Der skal udarbejdes en plan for
forbedring af miljøet: Agenda 21
3. Miljøarbejdet

skal

forankres

samarbejde med et nedsat konsor-

have opstillet konkrete mål herfor
•

•

•

Skal opstille konkrete energi-

Skal stille konkrete målsætninger

Skal have målsætninger for kli-

tium, om kommunerne lever op til

matilpasning i kommunestrategi-

kriterierne - på baggrund af en hel-

en

hedsvurdering af kommunernes klimamæssige indsats.

•

Skal udarbejde en plan for, hvordan erfaringerne som energiby

lokalt

viderebringes til andre kommuner.
Kommunen skal have opfyldt følgen-

Som medlem af Dogme 2000-sam-

de kriterier:

København, Skive og Kolding blev i

arbejdet forpligter kommunerne sig

•

Skal kunne dokumentere at have

oktober 2008 udvalgt som de første

til en årlig ekstern revision med

gennemført målbare resultater i

danske energibyer, og i april 2009

fokus på fremdrift i forhold til måle-

forhold til at reducere energifor-

fulgte Albertslund, Herning og Århus

brug og CO2-udledninger.

efter. Begrundelsen for valget var, at

Skal kunne fremvise en plan med

netop disse byer var langt fremme på

ricia, Kolding, Malmø og senest

konkrete mål for nedbringelse af

klimaområdet og derfor skal frem-

Allerød, har tilsluttet sig. Greve

energiforbrug og CO2-udledningen

hæves

ne. I 2009 er der 8 kommuner med i
samarbejdet, idet Herning, Frede-

•

Kommune er med som observatør.
Udover navneskiftet til Green Cities

som

foregangskommuner

under klimatopmødet. Energiby er

Skal have gennemført tiltag, der

en slags officiel blåstempling af kom-

er der blevet vedtaget en ny samar-

inddrager

munernes klimaindsats og gives for

bejdsaftale, der omfatter visioner

borgerne i klimaarbejdet

to år ad gangen, hvorefter kommu-

Skal have eller være i gang med

nen skal ansøge om etiketten igen.

inden for ti bæredygtighedsområder:
Jord, grundvand, luft, klima, natur,

•

•

lokalsamfundet

og

at indgå en kurveknækkeraftale
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København som Miljømetropol

udslippet med 20 % i 2015 og at gøre
København helt CO2-neutral i 2025.

bedring af mulighederne for at

Københavns Borgerrepræsentation

Klimaplanen er et forsøg på at sam-

biler kan køre på el eller brint,

har i november 2007 besluttet at

mentænke hele Københavns udvik-

som delvist er baseret på vedva-

arbejde målrettet mod at gøre

ling i et helhedsperspektiv, der ikke

rende energikilder. Der er særlig

København til den nye miljømetropol

er sektoropdelt, som det sædvanlig-

fokus på personbilstransporten,

og fremstå som foregangskommune

vis er tilfældet. Planen er opdelt i 5

der er forbundet med store CO2-

for resten af verden. Der satses især

forskellige indsatsområder:

udledninger, der igen medfører

3

på, at København bliver:
•

Verdens bedste cykelby

•
•
•

Transportområdet, specielt for-

luft- og partikelforurening for
1

Omstilling af energiforsyningsom-

Københavnerne.

Centrum for verdens klimapolitik

rådet, særligt udbygning af vind-

Kommune ønsker at gå foran

En grøn og blå hovedstad

møllekapaciteten. Hovedindsatsen

med at omlægge kommunale

En ren og sund storby

sker ved, at biomasse skal erstatte

personbiler til el eller brint.

Københavns

kul på Amagerværkets blok 1. Et
Der er opsat en række mål indenfor

nyt kraftvarmeværk baseret på

disse områder – f.eks.

vedvarende energi opføres, og nye

adgang til information og rådgiv-

•

At mindst 50 % cykler til arbejde

vindmøller med mulighed for at

ning omkring energibesparelser.

eller uddannelse i København (36

københavnerne

% i 2008)

direkte i reel grøn strøm (se afsnit

At luften skal være så ren at

12). Kapaciteten for opvarmning

Københavnernes sundhed ikke

med geotermi seksdobles via en

belastes

udvidelse af det geotermiske

Pkt. 1 forventes at kunne bidrage

At andelen af økologiske fødeva-

demonstrationsanlæg Margrethe-

med 75 % af den samlede besparel-

rer i byens madforbrug skal være

holm. Varmen fra affaldsforbræn-

se svarende til 375.000 t CO2/år i

mindst 20 % og at kommunen er

dingen udnyttes bedre via nye røg-

perioden frem til 2015, mens energi-

gået foran med mindst 90 % øko-

gas-kondenseringsanlæg. Fjern-

renovering af bygninger og transport

logi i kommunens institutioner.

varmenettet renoveres, så mindre

forventes at bidrage med 10 % eller

varme går til spilde i rørene.

50.000 t CO2/år hver. Information til

•

•

København CO2-neutral
i 2025
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kan

4

Borgerne, skal uddannes og have

investere
5

Byudvikling, med fokus på nybyggeri i lavenergiklasser.

borgere og tiltag indenfor byudvikBoliger, energirenovering af kom-

ling forventes at bidrage med de sid-

Indsatsen for klimaet blev i august

2

munale institutioner, krav i for-

ste 5 %, så der kan opnås en reduk-

2009 styrket yderligere, idet der blev

hold til nybyggeri samt renove-

tion på 500.000 t CO2/år.

vedtaget en relativ ambitiøs klima-

ring af den eksisterende byg-

plan, der tilstræber at reducere CO2-

ningsmasse prioriteres.

Energy Camp 06 pegede på
Frederikshavn som
Danmarks Energiby

Visionen er 100 % vedvarende energi

besluttet, at kommunalt byggeri skal

til både el, varme og transportsekto-

opføres minimum som Lavener-

ren i 2015. Frederikshavn har et ind-

gibyggeri klasse 1. Samme krav vil

Frederikshavn fik ikke Klima- og

byggertal på 25.000 og har iværksat

blive stillet til privat byggeri i nye

Energiministeriets blåstempling som

sig selv som demonstrationsprojekt i

lokalplanområder. Der satses på

Energiby, til gengæld har en række

skalaen 1:1. Her vil Frederikshavn

energirenovering og efteruddannelse

førende danske energieksperter på

fungere som ”laboratorium” for ud-

af medarbejdere i kommunens byg-

Energy

vikling og testning af energiteknolo-

gesagsbehandling. Der gives infor-

gier på markedsmæssige vilkår.

mation om energibesparende løsnin-

Camp

06

peget

på

Frederikshavn som Danmarks energi-

ger ved ansøgning om byggetilladel-

by, og kommunen har taget initiativ til

Projekt Zero i Sønderborg
kommune

se til såvel nybyggeri som renove-

fra fossile brændsler til 100 % vedvarende energi inden 2015. Byen har en

Sønderborg Kommune har med sit

offentlig transport og et veludbygget

lang række gode forudsætninger:

såkaldte ”Project Zero” sat et ambi-

stisystem, og om dialog med land-

tiøst mål om at skabe en CO2-neutral

bruget om nedbringelse af CO2, samt

at omlægge hele sin energiforsyning

ring. Der er også planer om bedre

•

en klart afgrænset by

kommune i 2029. Strategien er

støtte til erhvervsklynger med fokus

•

en størrelse, der gør det muligt at

blandt andet en satsning på en grøn

på energiområdet.

afprøve energiindustrielle løsninger

erhvervsudvikling, som skal fremtids-

den rette placering nær land-

sikre virksomheder og arbejdsplad-

brugs-

ser i kommunen.

•

og

havområder,

hvor

mange teknologier kan indgå
•

•
•

Sønderborg

Kommune

har

en stærk vilje og ikke mindst

Projekt Zero er forankret i en fond

igangsat et pilotprojekt med

handlekraft til at bære ambitiøse

med støtte fra Sønderborg Kommune,

117 familier, der skal spare 30

idéer igennem

Bitten og Mads Clausens Fond, SYD

% på deres elforbrug og 50 %

der er allerede anlæg til varme

Energi, DONG Energy og Nordea

på vandforbruget svarende til

fra vedvarende energi

Fonden. På baggrund af en energipo-

et fald på 10 % i CO2 udledning

der er allerede et forsøgsprojekt

litik, der revideres hvert andet år,

i 2009. Erfaringerne fra disse

med havvindmøller, og flere er på

igangsættes der en række initiativer

familier bliver så formidlet til

vej

både i kommunalt og privat regi.

resten af byens borgere, og

I energipolitikken for 2008 er det

målet er, at det skal føre til en
reduktion på 75 % af CO2
udledningen i 2020.
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Det offentlige anlægsloft
gav problemer
Projektet løb ind i problemer, da den
planlagte investering på 44 mio. kr.

Hyllehøjskolen er en af de skoler

fordelt over tre år ikke var mulig

i Middelfart, der bliver energi-

inden for det anlægsloft, som rege-

renoveret i forbindelse

ringen har fastlagt for kommunerne.

med ESCO-projektet.

Middelfart fik dog sidst i august

Foto: Middelfart Kommune

2008 en dispensation til at gå videre med projektet, som på længere
sigt er udgiftsneutralt. De satte dernæst fuld gang i projektet med inve-

Middelfart satser på ESCO
- et offentligt-privat partnerskab om energibesparelser

besparelser på 3-4 mio. kr. Er de min-

steringer på 10 mio. kr. i 2008, 25

dre, betaler TAC den resterende del.

mio. kr. i 2009 og 9 mio. kr. i 2010.

Middelfart har, som landets første

mært inden for teknik. Alle bygninger

kommune, sat et stort såkaldt ESCO

er gennemgået og der er lagt en

Hjælp til private boligejere i
et ESCO lignende projekt

projekt i gang. Kommunen har indgå-

investeringsplan, som fokuserer på

I Middelfart prøver de også at få ESCO-

et en 7-årig aftale med firmaet TAC,

udskiftning af kedler, ventilation,

modellen ud til de private boligejere.

der er et ESCO og specialist i byg-

bedre styringsteknik og overvåg-

Der er igangsat et projekt i en bebyg-

ningsteknik. TAC skal stå for at ren-

ningssystemer. Dertil kommer uddan-

gelse med 68 husstande, som tilbydes

overe og optimere ventilation, varme

nelse og kurser til det tekniske per-

gratis termografering og energianaly-

og belysning i ca. 100 kommunale

sonale, som skal lære at optimere

se med et forslag til energistyring og

m2.

Investeringerne i Middelfart sker pri-

De

driften. Nogle få traditionelle ren-

energiforbedringer. Målet er, at bor-

garanterede energibesparelser ligger

overingsprojekter som udbedring af

gerne går i gang med renoveringer,

på 21 %. Er besparelsen f.eks. kun på

utilstrækkelig isolering indgår også i

der kan tilbagebetales indenfor 8-10

17-18 %, betaler TAC resten af udgiften

ESCO-projektet. Som en del af ESCO-

år. Her er der dog ikke garanti for den

op til den lovede besparelse. Sparer

aftalen får kommunen energimærket

enkelte investering. Der vil altid være

kommunen mere, går de første 3 % til

de kommunale bygninger og registre-

individuelle forskelle i forbrugsmønster

kommunen eller de kommunale insti-

ret bygningerne for asbest.

og husstandsstørrelse, der vanskelig-

bygninger eller i alt 190.000

gør en generel garanti.

tutioner, og derefter deles overskuddet mellem TAC og kommunen.

Forsyningsselskabet TRE-FOR har
udført en stor del af forarbejdet til

Andre kommuner følger efter

Middelfart har som så mange andre

ESCO projektet mod at få godskrevet

Flere kommuner er nu i gang med

kommuner haft et stort efterslæb på

de dokumenterede CO2 besparelser.

ESCO-projekter og endnu flere bør

vedligehold af bygningerne. ESCO-

Middelfart kommune har på den

overveje det. TAC vurderer, at op til

projektet blev sat i gang, efter at en

måde sparet ca. 2,5 mio. kr., primært

halvdelen af landets kommuner med

forundersøgelse viste et potentiale

til arbejdet med energimærkning.

fordel kan følge Middelfarts eksem-

på 20-25 % besparelse. Der skal

pel. Et ESCO projekt kan være en god

investeres 44 mio. kr. i løbet af tre år.

Der arbejdes parallelt med at ændre

idé, når kommunen har en vis byg-

Finansieringen sker via et banklån,

brugeradfærden i bygningerne, og på

ningsmasse med et potentiale for

der forrentes og afdrages via energi-

skolerne i Middelfart vil der blive

forbedringer. Det handler ikke nød-

besparelserne. Der regnes med årlige

undervist i energibesparelser og

vendigvis om, hvor gamle bygninger-

klima. Oveni bliver der foretaget

ne er, men om deres tekniske tilstan-

nogle renoveringsprojekter på nogle

de og aktuelle forbrugsmønstre. Det

af bygningerne, som ligger uden for

er her, der kan optimeres mest. Det

selve aftalen med TAC.

er især i forhold til bygningsteknik-

Et

ESCO-projekt

(Energy

Service Company) er et part-

ken, der sættes ind. Der er ikke de

nerskab mellem en bygningsejer og en virksomhed, som

”Ved ESCO projekter er der dog

samme dokumenterede besparelses-

garanterer for, at der opnås

den bagside, at kompetencen

muligheder ved udskiftning af vindu-

energibesparelser,

bliver flyttet ud af kommunen.”

er eller isolering af klimaskærmen.

der

kan

betale for investeringerne.
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Søren Hermansen, Samsø Energiakademi

Samsø som VE-Ø

11 møller på hver 1 MW kapacitet.

dygtig udvikling på mange niveauer,

Samsø vandt i 1997 Energistyrelsens

Møllerne ejes af et vindmøllelaug og

og med fokus på at være meget

konkurrence om at blive den første

individuelle private ejere. I 2002

handlingsorienteret.

danske ø med hundrede procent forsy-

begyndte etableringen af 10 hav-

ning fra vedvarende energi. Siden har

vindmøller. Disse møller blev etable-

”Politikerne er ofte det sidste

øen skabt flotte resultater som energi-

led, som flytter sig.”

positiv ø, der har gennemslagskraft

ret som en kompensation for CO2
udledningen fra transportsektoren

over hele verden – især i de mindre

og dækker i dag, hvad der svarer til

Søren Hermansen, Samsø

samfund. Det er sket med bredt enga-

transportenergiforbruget. Der bliver

Energiakademi.

gement fra de 4000 fastboende og

også arbejdet med solpaneler og

med kommunal opbakning, bl.a. i form

traktorer, der kører på rapsolie.

Samsø Energiakademi blev bygget i 2006
og åbnet for besøgende i 2007. Energi-Ø

af køb af 5 havvindmøller på Paludans
Flak, og ikke mindst med de rette ild-

Hvor langt er Samsø nået?

sjæle som drivkraft.

Der er opnået langt over 100 % selv-

neutral medvirket til skabe arbejdspladser

forsyning af el fra vindmøller og ca.

og sat Samsø på verdenskortet. Fra hele

projektet har udover at gøre Samsø CO2-

Hvordan gjorde de på Samsø?

70 % af varmeforbruget er i dag dæk-

verden valfarter politikere og eksperter

En gruppe ildsjæle på Samsø startede i

ket af vedvarende energi, og der er

for at lære af Samsøs

1998 med at oplyse borgerne på øen

kompenseret for hele transportfor-

udvikling.

om Energi-Ø projektets muligheder og

bruget ved havvindmøllernes over-

præsentere en 10-årsplan. Der blev

skud af elproduktion. Omstillingen er

holdt

etableret

udelukkende sket på grundlag af gæl-

arbejdsgrupper for at få den bredest

dende lovgivning og eksisterende

mulige folkelige opbakning til projek-

teknologi. Der er dog også mål, som

tet. Alle projekter var frivillige, f.eks. var

ildsjælene på Samsø endnu ikke har

der ikke tilslutningspligt til fjernvarmen

nået. Specielt har det været svært at

- alligevel er rigtig mange kommet

opnå de forventede besparelser på

med. Husejere blev tilbudt energitjek

varme- og elforbrug samt på energi-

og fik rådgivning om efterisolering, nye

forbruget til transport.

borgermøder

og

vinduer m.v. Der blev lavet en komplet
ressourceundersøgelse af biomasse-

De videre planer handler bl.a. om,

potentialet også f.eks. fra hoteller. En

hvordan de manglende 30 % af var-

række feltprojekter blev sat i gang for

meforbruget skal nås ved kampagner,

at finde ud af, om Samsø kunne lave

samt nye varmeværker og individuelle

biogas, lossepladsgas og rapsolie til

løsninger. Der er gang i udskiftningen

transport. Der blev etableret 7 hus-

af individuelle oliefyr til varmepumper,

standsmøller og 3 solcelleanlæg, og

og et nyt projekt er under opstart,

fjernvarmeanlæg blev baseret på sol-

hvor hjemmehjælpere uddannes til at

varme og biomasse.

blive energi-ambassadører, når de
kommer rundt til de ældre borgere.

Der skulle etableres 11 MW vindkraft
for at gøre øen selvforsynet med el.

Desuden arbejdes der bredere med

I 1999 påbegyndtes etableringen af

uddannelse til lederskab for bære-
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Kommunernes muligheder
– energi og klima
Kommunerne er helt centrale aktører i arbejdet for at spare på energien
og udlede færre drivhusgasser. Den enorme opgave kræver, at der
nytænkes i alle dele af samfundslivet.

Vi sætter i dette hæfte fokus på en række af de udfordringer, kommunerne står i, og kommer med bud på sammenhængende løsninger på tværs
af sektorer og en lang række forslag til konkrete
initiativer, der kan være med til at fremtidssikre
forsyning, distribution og forbrug af energi i
kommunerne.

”

Det er i kommunerne

vi har det lokale fællesskab,
Vi sætter særligt spot på, hvordan man ved at
organisere arbejdet i kommunerne på nye

derfor er det i kommunerne

måder kan bidrage til nytænkning og –hand-

vi skal have skabt fremtidens

ling indenfor energi og klimaområdet.

samfund.

Hæftet er tænkt som inspiration til såvel

Niels Carsten Blume, Miljø- og teknik-

embedsfolk, som politikere i kommunerne og

direktør i Albertslund Kommune på

andre med interesse for det lokale energi- og
klimaarbejdes bidrag til at vende kurverne for
forbrug af energi og udledning af drivhusgasser i
Danmark.

– fremtidens miljø skabes i dag

Green Key konferencen
Morgendagens Partnerskaber
d. 19.10.2009

