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Vedvarende energi og 
grøn varme
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• Der mangler kommunale lovhjemler til, 

at kommunerne kan stille krav til VE-

etablering – om ejerskab, lokal fond 

etc.

• Der mangler generelt incitamentsstruktur 

for borgerne til at tillade de nye store VE-

anlæg, dvs. lokale gevinster og billig energi.

• Flere kommuner arbejder med decentral 

fjernvarme – baseret på fx termonet. Det skal 

være muligt at koble lokale VE-produktion 

med varmeforsyning, så der sikres lokal 

opbakning og finansiering.

• Kommunerne og fjernvarmeselskaberne 

mangler muligheder for at understøtte borgere 

med en midlertidig varmeløsning, der ikke 

underminerer grundlaget for fjernvarme. 



Energieffektivisering i 
kommunale 
bygninger
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• Kommunerne 

mangler redskaber til 

at vurdere, om en 

renoveringsopgave er 

mere hensigtsmæssig 

end at bygge nyt –

både ift. økonomi og 

CO2.

• Kommunerne 

oplever, det er 

vanskeligt at danne 

overblik over 

lånemulighederne. 

• Kommunerne mener, 

det er svært at få 

lavet en oversigt over 

de tekniske 

installationer og 

deres tilstand.

• Kommunerne 

oplever, at det er 

svært at arbejde med 

energieffektivisering 

af bevaringsværdige 

bygninger. 



Landbrug og arealer
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• Kommunerne oplever behov for, at 

tilskudsordningerne spiller bedre 

sammen, og at ordningerne i langt 

højere grad end i dag understøtter 

multifunktionel anvendelse af 

arealerne i det åbne land.

• Kompensationsordninger er vigtige. 

Der er meget stor forskel på værdien 

af jord på tværs af landet. 

• Det er vigtigt at understøtte 

kapacitetsopbygning og samarbejde 

på tværs af kommuner, landbrugets 

organisationer og andre aktører.



5

Grøn mobilitet

• Det generelle udfordringsbillede er, at 

bilen er for attraktiv, og den kollektive 

trafik er udfordret. 

• Kommunerne mangler værktøjer til at 

gøre cyklen mere attraktiv, bl.a. gennem 

ændret beskatning af arbejdscykler og 

øget kørselsfradrag for cykler. 

• Kommunerne mangler værktøjer til at 

reducere udledninger og støj fra 

motorveje. Et forslag er overdækning af 

motorveje med solceller.
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Erhvervsliv
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• Virksomhederne mangler grønne 

kompetencer for at gå i gang med 

at omstille sig.

• Kommunerne har ikke ressourcer 

til at gå i dialog med alle 

virksomhederne lokalt. 

• Der er regler og lovgivning, der 

spænder ben for, at 

virksomhederne kan sælge 

produkter til det offentlige, som er 

lavet af genbrugsmaterialer eller 

er upcyclet.



Skriv hvad præsentationen handler om7

Borgerdeltagelse
• Kommunernes troværdighed 

udfordres, når love og regler ikke giver 

mening fra et borgerperspektiv.

• Kommunerne skal i kommunikationen 

med borgergrupper være tydelige ift. 

rammer, vilkår og muligheder. 

• Borgernes private forbrug indgår ikke i 

kommunernes klimaplaner. Derfor er 

samarbejde og oplysning vigtigt. 
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Klimatilpasning
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• Kommunerne mener, der er behov 

for bedre finansieringsmuligheder, 

hvor staten bør støtte de større 

projekter.

• Kommunerne mener, der er behov for 

at diskutere tilbagetrækning og 

prioritering af værdier for, hvad der 

skal beskyttes. 

• Der er behov for at se på 

multifunktionalitet som en mulighed, 

der kan løse flere udfordringer på én 

gang.


