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Sekretariatets forslag til fremtiden for DN’s klimakommunekoncept 

Det indstilles at: 

 Klimakommuner udfases i nuværende form og at det sker i løbet af foråret 2021 

 Elementer fra klimakommune Plus kan videreføres i en lokal kontekst, men ikke som egentligt afta-
lekoncept 

 Der udarbejdes et kit til aktivt lokalt indspil til kommunens DK2020 handlingsplanen, og der sker en 

relancering og opdatering af lokale klimahandlemuligheder på aktivsiden.  

Baggrund 

Klimakommune har siden sin begyndelse i 2007 bidraget markant til at positionere DN på klimadagsorde-

nen, til at starte og fastholde klimahandling i kommunerne og til delvist at engagere afdelingerne. Klima-

kommunerne har haft en væsentlig, historisk rolle men har ikke længere som bredt koncept samme rele-

vans for kommunerne eller leverer tilstrækkelige klimareduktioner (70% målsætningen taget i betragtning). 

Klimakommunekonceptet blev i begyndelsen kørt som et partnerskabsprojekt (DN leverede en vejledning 

til håndterbar CO2 udledning og søgte at samle de gode eksempler til at komme i gang), men med tiden er 

overgået til et ”diplom-projekt”, der drives med en meget begrænset ressourceindsats fra DN’s side. Kom-

munerne leverer data der dokumenterer (reduktion i) udledningen fra deres virksomhed og DN leverer en 

platform i form af en hjemmeside.  

I rigtig mange år (ind til for ca. 5 år siden) var klimakommuner det eneste koncept/”ramme” for kommu-

nerne til at agere på klimadagsorden. Oplagte aktører som f.eks. KL har indtil for ganske nylig været fuld-

stændig afvisende over for at ville være katalysator for klimaindsatser på området. Realdanias DK2020-initi-

ativ der går ud på at bistå kommunerne (med ressourcer og viden) i at lave omfattende klimaplaner. Det er 

lykkedes dem at få få KL (og regionerne) med som partnere, og de har i projektet opbygget centralt og regi-

onalt setup med et årligt budget på 15 mio kr.  Vi har flere gange tidligere haft dialog med Realdania om en 

eventuel fusion af klimakommuner og DK2020, men det har de afvist, da de ikke ønsker flere partnere i pro-

jektet. 

DK2020 er således den nye ”ramme” for kommunernes brede indsats. Der er pt. 66 kommuner der er 

DK2020 kommuner, og der forventes en ny ansøgningsrunde i 2021, hvor de resterende kommuner kan an-

søge. DK2020 har finansiering tom. 2023. 

Klimakommuner udfases i nuværende form 

Over tid er samlet data op for kommunerens CO2 reduktioner (se bilag 1), og det har hidtil været en styrke 
kommunikationsmæssigt. Det er tiltagende blevet for nemt for kommunerne at levere de aftalte reduktio-
ner (f.eks. pga. løbende generelt mere vedvarende energi i energisystemet – dvs. at en større del af kom-
muneres reduktioner leveres udefra) og kommunerens egenindsats skaber meget begrænset, reel klimaef-
fekt. Klimakommunekonceptet risikerer i stigende grad at fremstå som et greenwashing-projekt, der kan 
risikere mere negativ end positiv omtale for DN. 
 

http://www.dn.dk/
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Der er i dag aftaler med 71 klimakommuner, men næsten 1/3 (21 kommuner) af disse står overfor at skulle 
evt. forlænge deres aftaler, da den udløb med udgangen 2020. Sekretariatet har afventet afklaring fra HB 
og ikke taget kontakt ang. forlængelse, men enkelte af kommunerne har selv henvendt sig mhp. forlæn-
gelse.  
 
Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at konceptet bør udfases i løbet af foråret 2021. Det foreslås, at:  

 afdelingerne orienteres og oplyses om et nyt fokus 

 der sendes et brev til deltagende borgmestre der takker for samarbejdet og anderkender indsatsen 

 en kommunikationsindsats over de opnåede resultater der primært målrettes lokale medier.  
 
Klimakommune Plus elementer kan videreføres i en lokal kontekst 

Klimakommune Plus er en overbygning på klimakommuner, der fokuserer på konkrete projekter/områder 

og ikke på at følge udledninger. Det har eksisteret i snart 5, år og har indtil nu 13 deltagende kommuner  - 

hvoraf alene tre underskrev i 2020. Vi har det halve år oplevet stigende interesse fra kommuner, der har 

eller vil ansøge om at blive klimakommune Plus (f.eks. Holbæk, Slagelse, Herning) og Horsens har lige skre-

vet under som nr 13.   

Klimakommune Plus er en overbygning – et plus til den almindelige klimakommuneaftale – og det vil ikke 

have samme slagkraft og kommunikationsappel uden klimakommuneprojektet underneden. Det vil kunne 

beskyldes for at være for sporadisk. Der er indholdsmæssige dele i klimakommuneplus, der med fordel kan 

videreføres i en lokal konetekst, energirenovering hos private og virksomheder, klimatilpasning, økologi og 

grønne indkøb. Dette kan indgå i nedenstående. Den vurderes ikke hensigtsmæssigt at fortsætte klimakom-

mune plus som aftalekoncept. 

De lokale klimamuligheder – udbygning og relancering  

Der har hidtil været en meget begrænset aktiv rolle lokalt for DN’s afdelinger i selve klimakommunekoncep-

tet.  

Det foreslås, at MFU og sekretariatet identificerer 3 kernefokuspunkter og udarbejde et kit til et aktivt lo-

kalt indspil til kommunens DK2020 handlingsplanen, der f.eks. fokuserer på synergier på tværs af klima, 

miljø og natur (fx lavbundsjord, udlægning til urørt skov, affaldsmål mv.). Der vil ligeledes afsøges og ind-

drages lokale muligheder for indsatser i sammenhængen mellem klima og arealanvendelse. 

Der eksisterer allerede på aktivsiden et katalog med en række konkrete redskaber der kan understøtte det 

lokale DN-arbejde på klima- og energiområdet. Det blev baseret på lokale erfaringer for hvad, der har virket 

i nogle afdelinger og forslag til aktiviteter. Der er i alt syv områder med forslag til det lokale klima- og ener-

giarbejde. Se det evt. her. Det vurderes, at dette materiale kan opdateres og relanceres i forbindelse med 

en udfasning af klimakommunekonceptet opnå bredere forankring. Det opdateres og afdelingerne involve-

res proaktivt i identifikation og tilskæring af konkrete lokale klimainitiativer og relevante elementer fra kli-

makommune plus indarbejdes. Der vil også være fokus på, at yde støtte til lokale konkrete indsatser, og at 

de kan være del af et generelt løft i indsatsen for lokal interessevaretagelse.  

Klima i KV21 

http://www.dn.dk/
https://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/klima/lokalt-klimaarbejde/
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Klima indgår som en ud af 2 sekundære mærkesager i DN KV 21 – den primære er ”Mere vild natur i kom-

munen” Den anden sekundære mærkesag er ”rent drikkevand”. Resultater fra klimakommuner og klima-

kommuner Plus kan bringes i anvendelse. HB er orienteret om og har godkendt KV 21 indsatsen.  

http://www.dn.dk/

