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Agenda

KLIMA-UDSPIL

➢Regeringens nye klimalov og klimahandlingsplan 

➢Klimatilpasning – udspil fra KL

➢CO2-reduktion – udspil fra KL

➢Videre proces



Regeringens klimalov og 
klimahandlingsplan 

Tid

• Klimalov februar 2020

• Klimahandleplan foråret 2020

Indhold

• Forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”

• Branchekontrakter - Sektortilgang

• Økonomiaftalen 2020 - kommunerne og KL’s rolle

KL’s klimaudspil 

• Klimatilpasning

• CO2-reduktion



Klimatilpasning



KL KLIMATILPASNING

KL’s budskab til borgerne

› KL går ind for nytteprincippet. De, som har værdier 

at beskytte, betaler for beskyttelsen 

› KL ønsker at udvikle en vifte af finansierings-

muligheder til jeres klimatilpasningsprojekter

› KL ønsker, at kommunerne får mulighed for at 

sætte projekter i gang og hjælpe jer med at skabe 

samling og opbakning til projekterne



KL KLIMATILPASNING

KL’s budskab til kommunerne 

› Brug alle muligheder for at samle borgerne om 

klimatilpasningsprojekter

› Giv tydelig information om, hvad borgerne kan 

forvente af beredskabet

› Brug planlovens bestemmelser til at undgå 

bebyggelser i oversvømmelsestruede områder



KL KLIMATILPASNING

KL’s budskab til staten 

› Et sammenhængende regelgrundlag, uanset hvor 

vandet kommer fra

› En vifte af finansieringsmuligheder, herunder en 

kystfond

› Modeller til prioritering af områder, der skal 

tilpasses eller have tilbagetrækning

› Vandselskaberne skal ind i klimatilpasningen, og 

de skal kunne betale 100% for de gode løsninger



CO2-reduktion
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Kommunens lokale 
klimalederskab

Leder af 
lokalsamfundet

Facilitator af 
partnerskaber

Ejer af 
forsyningsselskaber

Myndighed

Arbejdsgiver

Ejer af bygninger og 
arealer



der trækkes i billedets hjørner  Behov for forskellige klimaløsninger

INDSÆT TITEL CO2-REDUKTION



Hvilke indsatsområder anser din kommune 
som vigtigst for den fremtidige CO2-reduktion 
i kommunen?



CO-2-REDUKTION

Vedvarende energi
• En fond for multifunktionel jordfordeling

• Incitamenter og stærkere virkemidler til opstilling af landvindmøller

• Samme muligheder for at opsætte solcelleanlæg som i stat og regioner

• Mulighed for at planlægge for integrerede energilandskaber – f.eks. vindmøller og 

solcelleanlæg på samme arealer og langs motorveje eller i skovplantager

Strategisk energiplanlægning
• Partnerskabsaftale mellem staten og KL – Grøn omstilling af energien for perioden 

2020-2030

• Strategisk energiplanlægning; en pligtopgave for kommunerne

• Afgiftssystemet skal understøtte grønne incitamenter

• Bedre rammebetingelser for investeringer i CO2-neutral varme

Eksempler på mulige forslag i udspil (1) 



CO2-REDUKTION

Mobilitet 
• National grøn mobilitetsplan og national pulje til grønne kollektive trafikløsninger

• Permanent løsning for en fast lav elafgift for el til elbusser (og kommunale færger), 

svarende til el-prisen for tog og metro

• Klare regler for etablering af infrastruktur til biler, der kører på alternative drivmidler, 

herunder elbiler, etablering og drift af el-ladestandere, parkeringspladser forbeholdt 

elbiler og delebiler mv. 

Bæredygtigt byggeri og anlæg
• Merudgifter til bæredygtige byggerier fritages fra anlægsloftet

• Klimahensyn skal indarbejdes i bygningsreglementet

• Udvikling af databaserede værktøjer til aktiv energistyring (Kommunerne kan være 

showcase)

Cirkulær økonomi og affald
• Partnerskaber til fremme af CØ-indsatsen lokalt

• Harmonisering på affaldsområdet

• National kommunikationsplatform

Eksempler på mulige forslag i udspil (2)



CO2-REDUKTION

Digitalisering og ny teknologi
• Fælles standarder på tværs af den offentlige sektor for, hvordan man kan stille 

ensartede klimakrav i udbud

• Klimahensyn skal tænkes ind i ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2021-

2025

• Herunder hvordan Smart City-teknologier kan bidrage til effektiv og bæredygtig 

drift

Indkøb/udbud
• Den Ansvarlige Indkøber skal styrkes (csr-indkob.dk)

• CO2-beregningsmodel skal øge videngrundlag

• Bedre vejledning om de optimale klimavalg

• Mulighed for krav til leverandørers miljøprofil

Målinger af CO2
• Fælles metode for opgørelse af CO2-reduktion på tværs af kommuner

Eksempler på mulige forslag i udspil (3)



Videre proces

Udspil drøftes i 
KL’s politiske 

fagudvalg

Udspil drøftes 
og besluttes i 

KLs bestyrelse

Fælles lancering 
af de to udspil

Dialog med 
regering og 

andre 
samarbejds-

partnere



KKR’s input til KL’s udspil til CO2-reduktion

INDSÆT TITEL INDSÆT EMNE

Er der øvrige temaer, I mener, at KL skal have med i udspillet?

Har I nogle konkrete forslag til dialogen med staten, som I synes mangler?

Har I bud på, hvordan kommunerne bedst får borgere og virksomheder med på den grønne omstilling? 


