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1. Hvilke klimaudfordringer 
står vi overfor 
internationalt og 
nationalt?

2. Hvordan kan 
klimaudfordringerne løses, 
og hvad peger særligt på 
kommunerne?

Verden

Danmark

Kommunerne

EU
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Klimaudfordringen og klimamålene



Med den nuværende politik er der stadig et stykke til 70 pct.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Mio. ton CO2e

Note: Udledninger er inkl. arealanvendelse og skov. Historiske udledninger er korrigerede. 

Udfordringen

Danske drivhusgasudledninger fra 1990 til 2050
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Fremskrivning med 

uændret politik
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Hvor kommer udledningerne fra?

• Bykommuner: 
Især transport og kollektiv 
energiforsyning og opvarmning 
samt erhverv

• Landkommuner: 
Især fra landbrug, skov og 
arealanvendelse (herunder særligt 
kulstofrige lavbundsjorder), men 
også transport, erhverv og 
individuel opvarmning
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54,5 mio. ton i 2018 i Danmark
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Kommunerne er tæt på erhvervsliv og borgere

1. Hvad kan kommunen selv gøre for at 
påvirke sit CO2 aftryk? Bygninger og 

transport, offentlige indkøb m.m. 

2. Reduktion i udledninger fra 

kommunens forsyningsvirksomheder

3. Støtte, dialog og samarbejde med 
kommunens virksomheder, borgere
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Eksempler på tværgående anbefalinger fra Klimarådet med 
relevans for kommunerne 

• Generel drivhusgasafgift

• Kommunale klimastrategier

• Højere CO2-afgift i de samfundsøkonomiske beregninger

• Offentlige grønne indkøb
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Implementeringssporet i kommunerne
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Budskaber

• Der er behov for handling nu - hver kommune bør lave sin egen klimastrategi 
med klare mål og opfølgning på målene

• Kommunerne er tæt på erhvervsliv og borgere og kan spille en afgørende 
rolle i den grønne omstilling, som virksomhed, som arbejdsgiver og 
myndighed, som ejer af selskaber og som facilitator

• Kommunens rammevilkår, herunder erhvervsstruktur, befolkningstæthed, 
infrastruktur vil være afgørende for de indsatser, det er relevant at igangsætte 
lokalt

• Største klimamæssige udbytte vil for kommunerne ofte være ved at fokusere 
på energirenovering og –konvertering til vedvarende energi. Men også vigtigt 
med transport og landbrug

• Virkemiddelkatalog for kommunernes klimaindsats i alle sektorer kan 
synliggøre alle relevante klimaindsatser med omkostninger og klimaeffekter
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Tak for opmærksomheden


