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Klimakommunerne 
behøver statsligt medspil

Staten skal hjælpe 
kommunerne med deres 

energispareindsats. 
Hjælpen behøver ikke 
komme forklædt som 

tusindkronesedler – klare 
rammer og anvendelig 

rådgivning vil være en god 
start, skriver Danmarks 

Naturfredningsforening i 
denne kommentar

Af Jens la Cour,  
kampagneleder 
Klimakommuner, 
Danmarks 
Naturfredningsforening

dEt kan lydE svUlstigt at tale om 
en revolution. Men det er ikke desto mindre 
det, vi har oplevet, når vi taler om at tage kli-
madagsordenen til sig i de danske kommuner. 
For tre et halvt år siden havde kun et fåtal af 
kommuner en formulering af deres klimaar-
bejde, men i dag har over 70 procent forpligtet 
sig som klimakommune. Og hvad vigtigere er: 
klimasnak og visioner står ikke længere alene 
– der er også konkret handling bag. 

Klimakommunerne har faktisk fået bedre 
anslag, end vi i Danmarks Naturfredningsfor-
ening (DN) havde turdet håbe på. Dedikerede 
politikere, og ikke mindst dygtige og engage-
rede medarbejdere i kommunerne, har kastet 
sig ind i arbejdet for at skabe reelle energibe-
sparelser og dermed CO2-reduktioner. 

Det politiske engagement og medarbejder-
nes ildhu nyder langt fra den anerkendelse, 
de fortjener. Desværre er kommunernes ener-
gispareindsats heller ikke blevet fulgt op i form 
af støtte til opgaven fra staten, som trods alt 
har det overordnede ansvar for at nedbringe 

landets CO2-udledning.  Polemisk kan man 
spørge: ”Hvorfor skulle staten egentlig også 
det – kommunerne klarer det jo meget godt?” 
Ja tak, men det er absolut ikke takket være 
statens medspil, snarere på trods heraf. Det 
er i DN’s øjne paradoksalt, at staten ikke har 
grebet bolden og bidraget positivt. En hjæl-
pende hånd fra staten behøver jo ikke at være 
i form at enorme økonomiske midler, men kan 
tage sig ud som klare rammer og anvendelig 
rådgivning. 

Følg Klimakommissionens 
anbefaling 21
Det virker f.eks. grotesk, at regeringen ikke 
har taget Klimakommissionens anbefalinger 
til sig i sit energiudspil fra februar i år. Klima-
kommissionens anbefaling 21 foreslog at gøre 
det til et krav, at kommuner og regioner op-
gør og offentliggør deres årlige energiforbrug, 
samt at der laves en langsigtet plan for ned-
bringelse af energiforbruget og konvertering 
væk fra fossile brændsler for kommuner og 
regioner. Nye energieffektiviseringsprojekter 
skulle realiseres og evalueres hvert femte år 
med nye energimærkninger mv. Energistyrel-
sen skulle aktivt spille en rolle med bistand og 
formidling af ”best practice” til kommunerne.  

Hvis blot dette beskedne forslag kunne 
blive til virkelighed, ville det betyde en langt 
mere klar retning og støtte til kommunernes 
arbejde. Det vil gøre kroppen i klimakommu-
nekonceptet – en årlig opgørelse og en kon-
kret plan på mellemlang sigt – obligatorisk for 
alle kommuner og regioner.

Fælles standard for Co2-opgørelse
Man vil let kunne tilføje en CO2-udlednings-
faktor til den fælles opgørelsesstandard, der 
skal bruges til at sammenligne energifor-
bruget, og dermed kunne en fælles national 
standard for CO2-opgørelser i kommuner 
være skabt.  Det må nemlig konstateres, at 
de mange forskellige måder at opgøre kom-
munernes CO2-udledning på, ikke har været 

gavnlig for nedbringelsen af CO2-udledningen. 
De gode intentioner er desværre endt med at 
bære præg af en kamp mellem modeller og 
mere eller mindre ambitiøse opgørelsesme-
toder. Resultatet har, som jeg har oplevet fra 
en del klimakommuner, været forvirring og 
frustration.

Ligeledes er der behov for en mere ope-
rationel og ajourført CO2-beregner for kom-
munens geografi. KL og klimaministeriets 
CO2-beregner har børnesygdomme, der ikke 
er kureret. Samtidig kalder et geografisk fo-
kus i høj grad på et medspil fra staten, da en 
stor del af de faktorer, der giver en høj CO2-
udledning, når man ser på kommunen som 
geografisk enhed, er helt uden for kommu-
nal indflydelse. De geografiske opgørelser er 
vigtige, men som situationen er i dag, er det 
spørgsmålet, om helt almindelige kommuner 
kan foretage dem alene. Det forudsætter øget 
statslig bistand i form af bedre rådgivning og 
klarere samspil mellem de kommunale ind-
satser og regeringens målsætninger – på linje 
med Klimakommissionens anbefalinger. 

Afslutningsvis vil jeg opfordre de mange 
gode kræfter, der nok i bedste mening, des-
værre har brugt deres kræfter på at skælde 
ud på at klimakommunerne, ikke gør det godt 
nok, til i stedet at rette sit skyts mod staten 
og hjælpe os med at lægge pres på, så der 
kommer konkret aktiv bistand til kommuner. 
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