
 
 
 
 

 
 

 

Klimakommune  
– i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening 
 

Aftale/tillæg til Borgmestererklæringen 

 

Klimaforandringerne har stor betydning for udviklingen af naturen i Danmark, og derfor er det 

naturligt, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) understøtter arbejdet med at reducere 

CO2-udledningerne. Kun på den måde kan vi bremse hastigheden i klimaforandringerne, så 

naturen kan nå at tilpasse sig. Danske kommuner kan bidrage ved at reducere CO2-

udledningerne. DN har en lokal forankring med en afdeling i hver kommune i Danmark. Med 

kampagnen ”Klimakommuner” kan DN derfor hjælpe med at sætte fokus på og profilere kom-

munernes klimaindsats. 

 

Mål: 

 at opnå reelle reduktioner af den enkelte kommunes CO2-udledninger. 

 at kommunen igangsætter konkrete klimaprojekter, der giver nedsat CO2 udledning. 

 at sætte øget fokus på, hvad kommuner gør på lokalt plan for at reducere CO2-udslippet 

og udbrede kendskabet til disse projekter og muligheder. 

 

Fælles forpligtelser og rettigheder 

 Begge parter i aftalen skal arbejde positivt for aftalens gennemførelse. 

 Begge parter i aftalen kan informere offentligt om indgåelse af aftalen. 

 Lever kommunen (i to på hinanden følgende år) ikke op til sin reduktionsmålsætning kan 

den fratages retten til at kalde sig ”Klimakommune” og underskrevet Borgmestererklæring 

skal afleveres til DN. 

 

Danmarks Naturfredningsforenings forpligtelser: 

 DN giver kommunen ret til at bruge DN’s logo i sammenhæng med Borgmestererklæringen 

og medieomtale af denne, men som udgangspunkt må det herudover kun bruges i mar-

kedsføringsmateriale og lignende efter forudgående aftale mellem parterne. 

 DN offentliggør løbende kommunens resultater på DN’s hjemmeside. 

 DN vil arbejde for, at klimakommunernes indsats løbende profileres i medierne.  

 Erfaringer fra klimakommunerne indgår i DN’s indsats for skabe bedre forhold for kommu-

nernes klimaarbejde nationalt gennem henvendelse til myndighederne.  

 

Kommunens forpligtelser: 

 Kommunen reducerer klimagasudledningen med den årligt aftalte reduktionssats (der mi-

nimum skal være 2 % årligt). Kommunen kan vælge i første omgang at lade målet gælde 

for egen virksomhed og senere (fx efter 3 år) (at) udvide målsætningen til (også) at gælde 

hele kommunen som geografisk område dvs. inkluderende udledninger fra alle aktører: 

borgere, virksomheder mm. Dette skal angives i borgmestererklæringen. 

 Baseline for indsatsen er CO2 opgørelsen, fra året før underskrivelse af aftalen. Kommuner 

der skriver under i de sidste kvartaler af et år, kan dog anvende underskriftsårets CO2 op-

gørelse som baseline. 

 Kommunen laver en årlig opgørelse af kommunens klimagasudledninger, Den årlige CO2-

opgørelse skal leveres 3 måneder efter årsskiftet (31. marts). 

 Kommunen er selv fuldt ansvarlig for validiteten af data i opgørelser (dvs. DN verificerer 

ikke tekniske oplysninger osv., men kan i særlige tvivlsspørgsmål om opgørelsens validitet 

forlange 3. parts revision). 

  Kommunen skal være åben om, hvordan reduktionerne gennemføres. 
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 Kommunen skal offentliggøre resultaterne mindst en gang årligt og gøre oplysninger om de 

forskellige projekter tilgængelige for offentligheden 

 

Det koster ikke en afgift at blive eller være klimakommune. 

 

Aftalens varighed: 

 Aftalen træder i kraft ved underskrivelse af Borgmestererklæringen. Aftalen løber frem til 

og med det på borgmestererklæringen anførte årstal, men kan forlænges såfremt begge 

parter ønsker det. 

  Hvis ikke de specificerede mål opfyldes, eller en eller flere af parterne ikke opfylder sine 

forpligtelser som planlagt, kan begge parter forlange, at aftalen genforhandles. I mangel af 

enighed kan begge parter opsige aftalen med tre måneders varsel. 


