
Her er 4 grønne tiltag

Kommunalvalget står for døren. Og det kan blive det sidste valg, inden 
vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader. 
Grænsen hvorfra der ikke er nogen vej tilbage. Derfor er det nu, at der skal 
handles.

Derfor har vi skabt Klimakoalitionen. Vi består af en række organisationer 
- herunder Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens Skove, 
Den Grønne Studenterbevægelse, Greenpeace, DOF BirdLife, Klima- og 
Omstillingsrådet, Dansk Folkeoplysnings Samråd, We Do Democracy og 
Bedsteforældrenes Klimaaktion.

Vi er partipolitisk neutrale, men vi kæmper for et grønnere Danmark. For 
mere vild natur og for reelle klimatiltag. Vi kæmper for, at dette kommunal-
valg ikke skal blive det sidste, inden det er for sent at forhindre klimakatast-
rofen.

Derfor spørger vi dig som kommunalvalgskandidat: Hvis du bliver valg, vil 
du så arbejde for reel handling på klima- og naturområdet i din kommune?

Vil du arbejde for, at din kommune indfører disse 4 grønne tiltag?

1. Kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på mini-
mum 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og 
byggeri?

2. Kommunen giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk 
mest værdifulde arealer?

3. Kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af 
eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik?

4. Kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til 
de nye jobs?

På de næste sider beskriver vi de 4 grønne tiltag nærmere. 

Kære kommunalvalgskandidat



1. Kommunen skal vælge grønne i stedet for 
sorte løsninger
Kommunernes indkøb udleder hvert år seks mil-
lioner tons CO2, hvilket er cirka lige så meget som 
alle personbiler i Danmark. De største CO2-syn-
dere i kommunerne er: Indkøb til institutioner, 
plejehjem, skoler mm., byggeprojekter, varme 
og elektricitet til boliger og virksomheder i hele 
kommunen samt borgere og virksomheders brug 
af fossil transport indenfor kommunens grænser. 
Alene på indkøb af ting og tjenesteydelser bruger 
en kommune i gennemsnit en milliard kroner om 
året. Derfor er der et enormt stort potentiale i at 
få gjort kommunernes indkøb og investeringer 
grønne. 

Sådan kan kommunerne sikre, at 
de vælger grønne løsninger
Kommunerne skal sidestille klima og økonomi i 
investeringer og indkøb. Når kommunerne skal 
foretage større investeringer og indkøb, skal de 
ikke blot kigge på den økonomiske pris, men også 
på prisen for klimaet.

Vi kræver derfor, at kommunerne fra 2022 skal 
indregne en CO2-pris på minimum 850 kroner per 
ton i alle indkøb og investeringer. Det betyder, at 
investeringer og indkøb (over en bagatelgrænse 
på for eksempel 50.000 kr.) skal anvende en intern 
CO2-pris, der svarer til produktets eller ydelsens 
klimabelastning på 850 kroner per ton CO2-ækviv-
alenter er en realistisk, men også effektiv startpris. 
Den sikrer, at kommunerne allerede nu tager højde 
for en eventuel indførelse af den CO2-afgift, som 
Klimarådet har anbefalet. Derfor er priserne også 
fastsat efter Klimarådets anbefaling for en CO2-af-
gift. Prisen skal gradvist stige til 1.500 kroner per 
ton i 2030. 

Sådan virker intern CO2-pris
Når et byggeprojekt, indkøb af skolemøbler, kan-
tinedrift eller andet sendes i udbud eller besluttes, 
skal hvert tilbud eller løsning have lave lagt en 
CO2-pris oven i prisen. CO2-prisen indregnes for at 

give et stærkt incitament til at vælge den grøn-
neste løsning. 

Hvis kommunen for eksempel skal købe en ny 
skraldebil, kan de vælge mellem en, der kører på 
diesel, og en der kører på  el. Hvis de begge to 
koster cirka 1,2 millioner kroner gennem hele deres 
livscyklus (anskaffelse, vedligehold, brug af el/
diesel med videre), så vil indregningen af de 850 
kroner per udledt ton CO2 i løbet af skraldebilens 
levetid betyde, at prisen for den dieseldrevne 
kommer op på måske to millioner kroner, hvorfor 
kommunen vælger at købe den eldrevne skralde-
bil. Selv hvis det skulle vise sig, at den el-drevne 
skraldebil er en smule dyrere end den diesel-
drevne og for eksempel koster 1,4 millioner kroner i 
sin levetid, vil det med denne metode stadig være 
meget billigere at vælge den el-drevne end den 
dieseldrevne.  

Når kommunalforvaltningen har indregnet 
CO2-prisen og præsenteret den for byrådet, bør 
politikerne tage det klimarigtige valg hver gang. 
Sådan kan kommunen nemlig sikre sig, at de laver 
indkøb, der er forenelige med Parisaftalen.

Da der foretages mange indkøb i kommunerne, er 
det nødvendigt at indføre en bagatelgrænse, så 
den interne CO2-pris ikke bebyrder kommunalfor-
valtningen med mere arbejde, end de kan klare. 
Bagatelgrænsen kan for eksempel være på 50.000 
kroner.

Kommuner man kan lade sig  
inspirere af
I Middelfart Kommune er byrådet allerede i gang 
med en succesfuld implementering af en intern 
CO2-pris. Det er blandt andet sat i gang, fordi 
langtidsinvesteringer med en høj klimabelastning 
vil blive langt dyrere, når den nationale klimaafgift, 
som blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget 
i december, indføres. Byrådet har også erfaret, at 
det er langt lettere at omstille kommunens indkøb, 
når klimabelastningen kan aflæses direkte i prisen. 



2. Skab mere rig og vild natur i  
kommunen
Vi befinder os midt i en nødsituation, hvor mere 
end en million af vores plante- og dyrearter er i 
alvorlig fare for at uddø. Forskere kalder krisen den 
sjette masseuddøen. 

Aldrig før i menneskets historie er så mange arter 
uddøde så hurtigt, og i øjeblikket går det op mod 
1000 gange hurtigere end det normale tempo for 
Jordens liv. Dette sker overalt på kloden, heri-
blandt Danmark, hvor naturtilstanden er en af de 
værste i Europa. 

Danmark ligger lige nu på en suveræn sidsteplads, 
hvad angår beskyttelse af natur og fremme af arter 
og derfor er det afgørende at prioritere en effektiv 
beskyttelse af de naturområder, der stadig har et 
højt niveau af biodiversitet, heriblandt de rødlist-
ede arter, for at standse tabet af den biologiske 
mangfoldighed. 

Sådan kan kommunerne sikre mere 
vild og biodiversitetsrig natur
Den bedste og mest effektive måde at ændre 
udviklingen er ved at give plads til naturen. Derfor 
anbefales det, at de mest værdifulde arealer med 
vild natur i hver kommune udpeges og beskyttes 
mod menneskers indblanding. 

For at sikre størst mulig artsdiversitet, er det 
essentielt, at områderne får lov at udfolde sig 
naturligt, ved at for eksempel det naturlige vand-
kredsløb genoprettes, og at eventuelle større 
områder omkring allerede eksisterende natur 
inddrages, så arterne har mulighed for at spredes 
og øges i antal. 

Større arealer giver mulighed for flere naturlige 
processer, hvilket danner grundlaget for mere 
varieret føde og dermed flere levesteder. Der-
udover er det afgørende, at der også skabes 
spredningskorridorer i landskabet, så arterne kan 
bevæge sig mellem forskellige beskyttede na-
turområder og sprede sig fra et sted til et andet. 

Det kan for eksempel være grøftekanter med vilde 
blomster, hvor insekter kan finde næring. Om-
råderne skal sikre, at naturen kan udvikle sig til at 
være artsrige og fremme de dyre- og plantearter, 
der i dag er udrydningstruet. 

Det skal ske ved at give plads til naturlige ud-
viklinger som for eksempel selvsåning, svampean-
greb samt døde træer året rundt. Generelt handler 
det om, at vi som mennesker skal blande os så lidt 
som muligt - det er godt for naturen, og det giver 
også mennesker en mere spændende natur at 
færdes i. 

Det kan kommunerne gøre for at 
skabe mere vild natur
For at skabe mere natur, der er rig på biodiversitet, 
skal kommunen udpege og henlægge de biolo-
gisk mest værdifulde arealer til vild natur. Kommu-
nen skal lave en samlet plan, der skaber store vilde 
naturarealer med sammenhæng mellem eksister-
ende naturarealer og nye udpegede arealer. 

Arealerne skal udlægges til vild natur med det ene 
formål at sikre mest mulig biodiversitet. Der bør al-
lokeres mest mulig areal til disse naturområder og 
sikres den mest naturlige forvaltning. Det kan ske 
ved at indhegne områderne for at kunne udsætte 
store planteædere. Det kan ligeledes ske ved at 
lukke grøfter og dræn, så den naturlige fordeling 
og bevægelse af vand genoprettes, og vegeta-
tionen kan blive så varieret som muligt, og derudo-
ver skal arealerne være produktions- og jagtfrie. 

Det er vigtigt, at der gives penge direkte til 
naturbeskyttelse af de udpegede arealer for at 
skabe mere vild og rig natur. Her skal den højeste 
prioritet for kommunerne være at skabe levesteder 
for dyr og planter uden for byerne, da det er her, 
der er flest arter, inklusiv sjældne dyre- og plant-
earter.

Kommuner man kan lade sig inspir-
ere af
Flere kommuner er i gang med spændende initiati-
ver. For eksempel har Aarhus Kommune etableret 
Moesgård vildskov, der skal skabe plads til mere 
biodiversitet og beskytte grundvandet, og i Vejle 
Kommune samarbejder man med flere lodsejere, 
der får sparring til nye naturprojekter. 



3. Skab et grønt demokrati i kommunen
Det er nødvendigt at involvere borgerne i den 
grønne omstilling - både for at sikre opbakning til 
omstillingen og for at finde de bedste løsninger. 
Grønne borgerting er en ny metode, der breder sig 
verden over. Med grønne borgerting kan vi øge far-
ten på den grønne omstilling og sikre legitimiteten 
i befolkningen.

Sådan skaber kommunen et grønt 
demokrati
Borgerting - også kaldet borgersamlinger - er en 
måde at inddrage borgerne, som er mere vidt-
gående end traditionel borgerinddragelse. Et 
kommunalt borgerting nedsættes med en opgave, 
som det skal løse over for eksempel et halvt år. 
Borgerting har for eksempel fået opgaverne at 
svare på spørgsmålet “Hvordan skal livet i kommu-
nen se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen 
realiserer verdensmålene?” og udvikle anbefalin-
ger til en klimaplan, som flest mulige borgere har 
lyst til at omsætte til handlinger. Det er dog helt op 
til kommunen selv at definere opgaven for bor-
gertinget.

Borgertinget består af et antal borgere - for ek-
sempel 36 -, som findes ved lodtrækning og er et 
tværsnit af kommunens borgere. Det vil sige, at de 
på uddannelsesniveau, alder, køn, geografi med 
mere fordeler sig som kommunens borgere gør.

Ved at kombinere ingredienser som lodtrækning af 
borgertingets deltagere, et stærkt politisk mandat 
og langvarig dialog blandt borgertingets deltag-
ere, har borgerting vist sig at komme med en helt 
anden legitimitet og direkte borgerinddragelse, 
end vi kender det fra traditionel borgerinddragelse: 

• Lodtrækningen, gør at borgertinget afspejler 
hele befolkningen i kommunen, og ikke kun få 
befolkningsgrupper. 

• Ekspertinput og tid til debat gør, at deltagerne 
i borgertinget bliver klogere og diskuterer sig 
frem til gode løsninger. 

• Et stærkt mandat, hvor politikerne forpligter 
sig til at behandle borgertingets anbefalinger 
seriøst, betyder, at borgertinget bliver taget 
alvorligt både af borgertinget selv, af politikere 
og af kommunens borgere. 

Sådan laves et grønt borgerting
Borgerrepræsentationen i en kommune beslutter 
at nedsætte et borgerting og sørger for, at der 
indhentes uafhængig hjælp til faciliteringen af det. 
Borgertinget skal nedsættes med én bestemt op-
gave. Opgaven kan tage mange former, men det er 
vigtigt, at opgaven berører et område, som kom-
munen har indflydelse på. Borgerting er særligt 
gode til at diskutere de svære problemstillinger og 
give legitimitet til svære beslutninger. 

Erfaring fra både ind- og udland viser, at et stærkt 
mandat er helt afgørende for, at borgerting bliver 
vellykkede. Byrådets politikere behøver ikke afgive 
magt til borgertinget, men det er helt afgørende, 
at man forpligter sig til at tage alle borgertingets 
anbefalinger op til seriøs overvejelse. Derfor skal 
borgertinget som minimum være dagsordensæt-
tende - det vil sige, at byrådet skal behandle alle 
borgertingets anbefalinger. En stor legitimitet er 
netop det, der gør borgerting til noget særligt. 

Eksempler på kommuner, man kan 
lade sig inspirere af 
I Danmark har kommuner som Albertslund, Rud-
ersdal og København allerede afholdt borgerting. 
Flere kommuner, som for eksempel Svendborg, 
Nyborg og Vejle, har også udtrykt interesse i at 
afholde borgerting. I Aarhus og Greve er man ved 
at skabe lokale klimaborgerting.

Der er også inspiration at hente uden for landets 
grænser. Over hele Europa eksperimenteres der 
i øjeblikket med at bruge borgerting til at løse 
svære og komplekse spørgsmål, hvor det politiske 
system ellers spiller fallit. Senest har Paris nedsat 
et permanent kommunalt borgerting, og Skotland 
har igangsat de mest ambitiøse lokale borgerting 
hidtil. 



4. Den grønne omstilling skal være  
retfærdig
Den grønne omstilling af energisektoren kom-
mer med et enormt potentiale for nye jobs. Det er 
blandt andet brug for arbejdskraft til at fremstille 
og opsætte vindmøller, etablere ladestandere til 
elbiler og udskifte oliefyr med varmepumper. Dansk 
Energi har regnet ud, at  der skal bruges 290.000 
ekstra årsværk i den grønne omstilling i perioden 
frem til 2030. Der bliver især brug for mange elektrik-
ere, smede og VVS’ere samt specialarbejdere med 
kompetencer til at fremstille og opsætte vindmøller, 
etablere ladestandere til elbiler og udskifte oliefyr 
med varmepumper.

Sådan kan kommunerne sikre grønne 
jobs og retfærdig omstilling
I et mere bæredygtigt samfund er der også opgaver, 
som ikke længere skal løses. Vi skal ikke længere 
hente olie op fra undergrunden, og der bliver behov 
for langt færre mekanikere til fossilbiler. De mennesk-
er som i øjeblikket varetager de opgaver, har vigtige 
kompetencer, som i stedet kan bruges i grønne jobs. 
Både for den enkelte og for samfundet, er det vigtigt, 
at vi udnytter alle de kompetencer. Vi skal tilbyde op-
kvalificering og omskoling til de mennesker, som skal 
udføre nogle andre opgaver, der som en del af den 
grønne omstilling skal udføre andre opgaver, end 
de er vant til. På den måde undgår vi, at den grønne 
omstilling gør mennesker arbejdsløse, samtidig med 
at vi sætter farten i vejret på den grønne omstilling. 

Det kan kommunerne gøre for at 
sikre grønne jobs og uddannelse
Kommunen kan selv være med til at skabe og til-
trække nye jobs, samt bidrage til at indbyggerne i 
kommunen har de nødvendige kompetencer til at 
varetage de nye jobs. Kommunen kan blandt andet 

gøre følgende, og samtlige initiativer er nødvendige, 
hvis vi skal sikre en retfærdig grøn omstilling i tide:

Kommunen kan skabe grønne jobs ved for eksempel 
at energirenovere kommunale bygninger og udbyg-
ge fjernvarmenettet.

Kommunen kan sammen med lokale aktører gøre 
det attraktivt for private virksomheder at skabe 
grønne arbejdspladser i kommunen. 

Kommunen kan i sin beskæftigelsesindsats aktivt 
arbejde for at sikre, at ledige bliver omskolet til at 
kunne varetage grønne jobs. De kan også hjælpe 
med at tydeliggøre hvordan kompetencer fra andre 
jobs kan bruges i grønne jobs, så flere får øje på den 
rolle, de kan spille i den grønne omstilling.

Kommunen en vigtig rolle at spille i at bringe forskel-
lige lokale aktører som for eksempel virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner og fagforeninger sammen 
for at sikre, at der bliver uddannet og omskolet nok 
arbejdskraft. 

Kommuner man kan lade sig  
inspirere af
Esbjerg Kommune arbejder aktivt for at bringe 
relevante aktører sammen for at styrke rekruttering, 
opkvalificering og uddannelse i forbindelse med den 
grønne omstilling. Det har de blandt andet gjort ved 
at etablere et såkaldt Green Skills-sekretariat. 


