
 

Grøn omstilling  

Forslag og ideer til kommunale initiativer 

 

Grøn omstilling og styrkelse af dansk økonomi kan og bør gå hånd i hånd. 

Hvis vi i Danmark udnytter vore styrkepositioner inden for klima, miljø, cirkulær økonomi og 

ressourceeffektivitet til at gå foran og vise vejen frem mod bæredygtige løsninger inden for 

produktion og forbrug, kan vi skabe mange nye spændende og vellønnede jobs og øge eksporten 

af grønne løsninger betragteligt. 

Det illustreres blandt andet i rapporten ”Grøn vækst i Greater Copenhagen” fra Gate 21. 

De store byer og kommunerne må i det hele taget formodes at komme til at spille en større og 

større rolle i den grønne omstilling. 

De kan gennem en grøn efterspørgsel bruge deres indkøber-indflydelse til at styrke grønne 

produkter og løsninger. Og de kan sammen med de kommunale forsyningsselskaber spille en 

afgørende rolle som laboratorium, hvor der i samarbejde med private teknologiproducenter 

udvikles nye og innovative løsninger og produkter, og de kan medvirke til at øge dansk eksport af 

grønne løsninger ved at fungere som udstillingsvindue for de nye løsninger. 

Ikke mindst FN’s nye verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030 øger interessen og 

behovet for at styrke kommunernes indsats yderligere. 

Dansk Miljøteknologi fremlægger i dette idekatalog en række forslag, som man i kommunerne kan 

overveje at iværksætte med henblik på at gavne miljø, klima og sundhed. 

De kan endvidere bidrage til en grøn branding af kommunen. 

Forslagene udspringer af brancheforeningens arbejde inden for vand, luft, jord, klimatilpasning og 

øget ressourceeffektivt. Og det er samtidigt forslag, som hvis de gennemføres, kan bidrage til at 

udvikle danske teknologier og styrke det grønne danske erhvervsliv. 

Vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger. 



 

 

 

 

 

Har din kommune en luftkvalitetsplan? 

Luftforureningen er faldet meget i Danmark i de seneste årtier på grund af en målrettet indsats. 

Alligevel er der stadig 3.400 antal for tidlige dødsfald i Danmark på grund af luftforurening og mange 

mennesker lider af hjertekarsygdomme, for højt blodtryk og luftvejslidelser som astma, hvor luftforurening 

spiller en rolle. 

De samfundsmæssige skader i forbindelse med luftforurening er opgjort til 29 mia. kr. af DCE, Aarhus 

Universitet. 

Derfor er der god grund til at gøre en indsats for at bringe luftforureningen ned, især i byerne. 

Udfordringen er, at luftforureningen overskrider både kommunegrænser og landegrænser, og en lokal 

indsats slår derfor ikke fuldt igennem i den by, hvor den er gennemført. Men hvis mange kommuner gør en 

indsats, vil det samlet set gøre en forskel. 

Meget af indsatsen mod luftforurening er et nationalt anliggende og bestemmes af Folketinget. Men der er 

en del, som den enkelte kommune kan gøre. 

Danmark lever ganske vist stort set op til EU's grænseværdier for luftkvalitet, men der er stadig 

forureningsniveauer, som er sundhedsskadelige, og hvor det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at gøre 

en yderligere indsats. 

FN’s sundhedsorganisation WHO har fastsat en række grænseværdier alene ud fra sundhedsmæssige 

hensyn, og de er betydeligt lavere end EU's grænseværdier. 

Stof EU reference value (µ/m3) WHO AQG (µ/m3) 

PM2,5 Year (25) (Year) 10 
PM10 Year (40) (Year) 20 
O3 8-hour (120) 8-hour (100) 
NO2 Year (40) Year (40) 
BaP Year (1 ng/m3) Year (0,12 ng/m3) 
SO2 Day (125) Day (20) 

 

Vi opfordrer til, at kommunerne udarbejder luftkvalitetsplaner, som kortlægger situationen og fastlægger 

de initiativer, som kommunen vil tage for at bidrage til at mindske luftforureningen. 
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Opgrader lastbiler og busser til EURO VI standard 

De nyeste lastbiler og busser forurener langt mindre end ældre. 

En EURO 6 bus (den nyeste standard fra 2014) udleder således kun de halve partikler og næsten 90 % 

mindre NOx-gasser end en ældre bus fra 2006 (EURO 4). Og så er der fastsat en grænse for antallet af små 

partikler, hvad der ikke er i EURO 4 standarderne.  

Der kører stadig mange ældre lastbiler og busser rundt i byerne og forurener langt mere end nødvendigt. 

Men det er muligt at opgradere dem med et eftermonteret rensesystem, så der lever op til den nyeste 

standard (EURO 6). Det koster ca. 100.000 – 130.000 kr. pr. køretøj. 

Derfor kan kommunen for sine egne køretøjer, ved udbud af busruter og gennem sine leverandører stille 

krav om EURO 6 køretøjer for busser og lastbiler. 

Hvis kommunen skal indføre en miljøzone med krav om nyeste EURO-standarder for alle tunge køretøjer 

(og evt. også varebiler og ældre persondieselbiler) kræver det en lovændring. Dansk Miljøteknologi har 

foreslået, at byer med mere end 20.000 indbyggere skal have ret til at indføre sådanne miljøzoner.  

 

 

Stil krav til arbejdsmaskiner 

Også mange arbejdsmaskiner (gravemaskiner, bulldozere, dumpere, generatorer, kompressorer, 

gaffeltrucks) forurener langt mere end nødvendigt. 

 Fra 2019 træder nye EU-krav i kraft, som vil nedsætte forureningen markant (ca. 70 %), når de såkaldte trin 

5 bliver indført. 

Problemet er, at det kun gælder for nye arbejdsmaskiner, og da de ofte har en lang levetid (mere end 10 

år), fortsætter den høje forurening i mange år, hvis der ikke stilles krav. 

Kommunerne kan i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder stille krav om, at der kun bruges 

maskiner, som lever op til nye krav. Også arbejdsmaskiner kan eftermonteres med rensesystemer, så ældre 

maskiner lever op til de nyeste krav.   

 

  



Rensning af emissioner fra kraftvarmeanlæg og affaldsforbrænding 

Der udledes stadig flere sundhedsskadelige stoffer som NOx, SO2, VOC’er, CO, partikler, aromatiske 

kulbrinter (PAH) og dioxiner fra kraftvarmeanlæg og affaldsforbrænding. Især kan den stadigt hyppigere 

brug af biomasse som brændsel give anledning til problemer.  

Derfor kan det være en god ide at undersøge de aktuelle emissionsniveauer og om det er teknologisk og 

økonomisk muligt at nedbringe emissionerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kom videre med klimatilpasningen 

Mange kommuner arbejder bevidst for at nedbringe bremse klimaforandringerne ved at nedbringe deres 

CO2-udleninger og arbejde henimod at blive CO2-neutrale. 

Men klimaforandringerne er allerede i et vist omfang over os, og vi bliver derfor nødt til at tilpasse 

voldsommere vejr og mere regn. 

I 2012 aftalte den daværende regering og KL, at der skulle sættes gang i arbejdet med at udarbejde 

kommunale klimatilpasningsplaner. Dette arbejde er netop blevet evalueret – se Miljøstyrelsens 

hjemmeside. 

Nogle kommuner er kommet langt i arbejdet og har kortlagt risiko og udarbejder oversvømmelseskort. 

Men størsteparten har stadig en del at gøre, hvis alle de oversvømmelser og skader, som det giver 

samfundsøkonomisk mening at forebygge, rent faktisk skal forebygges. 

Det er således langt fra alle kommuner, som tager højde for oversvømmelser fra såvel ekstremregn som 

havstigninger, grundvand, kloaksystem og vandløb. 

Mange kommuner mangler også stadig at definere en konkret indsats i form af en handlingsplan med tid og 

økonomi fastlagt. 

Klimasikring kan være kostbart, men skaderne vil ofte vise at være langt dyrere. Og så giver planlægningen 

mulighed for at skabe en masse nye grønne områder og nye rekreative muligheder. 

Vi opfordrer til, at alle kommuner færdiggør en samlet klimatilpasningsplan med veldefinerede 

serviceniveauer og en konkret handlingsplan med tidsplan og afsat økonomi. 

 

 

 

  



Energineutrale vandselskaber 

Renseanlæg og vandforsyning har traditionelt været store energiforbrugere. Fordi det kræver 

meget energi at pumpe vand op og rundt og at rense spildevandet, inden det udledes til 

recipienterne. 

Men nu er nogle af de fremmeste vandforsyninger i Danmark begyndt at arbejde sig henimod at 

blive energineutrale eller ligefrem få overskud af energi. 

Det kan lade sig gøre, fordi man producerer energi via biogas på renseanlægget ud af det 

organiske materiale i spildevandet, mens man samtidig optimerer alle processer via avanceret 

styring og regulering, så det samlede energiforbrug minimeres. På den måde kan man producere 

mere energi end man forbruger i det samlede vandkredsløb fra oppumpning af grundvand til 

rensning af spildevandet.  

Det er altså den samlede vandforsyning, som bliver energineutral eller positiv. Ikke alle 

vandforsyninger har forudsætninger for at nå så langt, men alle kan nærme sig målet. Og dermed 

mindske brugen af fossil energi og samtidigt producere vedvarende energi, som kan lagres. 

Tilrettelagt på den rette måde kan vandforsyningen blive energineutral på en måde, som 

understøtter den økonomiske effektivisering af vandsektoren. Det vil samtidigt understøtte 

kommunens samlede CO2-målsætninger. 

Arbejdet henimod energineutrale vandselskaber lettes, hvis kommunen vedtager et politisk mål 

om at arbejde for en energineutral vandsektor.   

 



Klimaneutrale vandselskaber 

Nye undersøgelser viser, at op mod en tredjedel af CO2-udledningen fra et renseanlæg kommer 

fra lattergas, som er en 300 gange så stærk drivhusgas som CO2. 

Der er oven i købet en risiko for, at vandforsyningen i arbejdet med at energioptimere rensningen 

af spildevand kommer til at gøre det på en måde, som øger udledningen af lattergas. 

Derfor bør man supplere det politiske mål om en energineutral vandforsyning med en målsætning 

om, at den også skal være klimaneutral, så lattergassen også tælles med. 

Udfordringen er, at vandselskabet ingen incitamenter har til at reducere udledningen af lattergas, 

fordi der endnu ikke er afgift på emissioner af lattergas.  

Hvis kommunen vedtager et politisk mål om at skabe en klimaneutral vandsektor, kan forsyningen 

opnå et tillæg til sine indtægtsrammer, så omkostningen til at måle og styre udledningen af 

lattergas kan finansieres. 

 

  

 

 

Genvinding af ressourcer 

Der findes også værdifulde næringsstoffer i spildevandet, som kan genvindes på renseanlægget, så det i 

virkeligheden bliver til bio-fabrik. 

Der findes fosfor i spildevandet, og fosfor er et værdifuldt næringsstof i landbrugsproduktionen, som er på 

vej til at blive en sparsom ressource. Derfor bør vi gå i gang med at udbrede metoder til at genvinde fosfor 

fra renseprocessen på renseanlæg. 

Nogle steder er der ligefrem økonomisk overskud i at genvinde fosfor, fordi det bidrager til en mere effektiv 

drift og nedbringer forbruget af kemikalier og energi. 

Vi opfordrer til, at man undersøger om genvinding af fosfor er en realistisk mulighed i kommunens 

vandselskab og i givet fald understøtter, at det sættes i værk 

 



Et rent vandmiljø 

Det danske vandmiljø i vandløb, søer og kystnære havområder har fået det betydeligt bedre siden 

de første vandmiljøplaner i 1980erne. 

Det skyldes en nedbringelse af udledningen af næringsstoffer fra landbruget, og det skyldes i høj 

grad en væsentligt bedre rensning af spildevand fra husholdninger og industri. 

Men målet om god økologisk kvalitet er ikke nået endnu 

Der er i nogle kommuner stadig problemer med at få gennemført den planlagte rensning af 

spildevand fra den spredte bebyggelse – gennem kloakering eller ved decentrale renseløsninger. 

Der eksisterer ca. 5.000 såkaldte overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer, hvor der kan 

udledes endog meget store mængder af stærkt forurenet vand. De vedtagne vandplaner 

fastlægger kun en indsats mod 600 af disse overløb. 

Der kunne være gode grunde til at øge denne indsats på kommunal foranledning. Det ville gavne 

hygiejne og mindske udledningen af miljøfremmede stoffer. Og det ville glæde mange landmænd 

og lystfiskere, hvis denne forurening blev nedbragt. 

Endelig er det nu begyndt at blive gjort en indsats med det stærkt forurenede spildevand fra 

danske hospitaler, som hidtil er blevet ledt direkte i kloakken med de store mængder af 

lægemiddelrester, bakterier og vira samt andre miljøfremmede stoffer. 

 

 

 



Rent og sikkert badevand 

Hvert forår kan man læse artikler om, at det danske badevand har en høj kvalitet, og at langt de fleste 

badestrande kategoriseres som havende en udmærket eller god badevandskvalitet. 

Det er resultatet af mange års indsats for et renere vandmiljø. 

Men den gode rating betyder ikke, at der ikke kan forekomme situationer med forurening af badevandet 

med spildevand. Det forekommer især efter kraftige regnskyl - som der bliver flere og flere af – når 

kloaksystemet ikke kan rumme de store vandmængder, og der løber regnvand med opblandet spildevand 

ud gennem de såkaldte overløb. Der kan også komme forurening fra spredt bebyggelse uden 

renseløsninger. 

Statistikken fanger langt fra altid sådanne hændelser. Dels tages der kun et vist antal prøver i løbet af en 

badesæson (typisk 10), dels tillades det at uransagelige grunde, at man ser bort fra en forurenet prøve. 

Der kan altså sagtens forekomme forureninger, selv om badestranden er kategoriseret som udmærket. 

Derfor varsler en del kommuner, når der er risiko for forurening med spildevand, så man kan undlade at 

bade på de tidspunkter. Mens andre kommuner først advarer, når der er målt konkrete forureninger – 

typisk efter 1-2 dage. I de tilfælde kan man altså sagtens risikere at bade i forurenet vand uden at blive 

advaret. 

Derfor er det en god ide at etablere varslingssystemer, hvis der er risiko for forurening ved kraftigt regnvejr 

og fra spredt bebyggelse. Så får badegæster advarsler før de bader. 

Desuden opfordres kommunerne i en vejledning fra myndigheder til at udarbejde en plan for en 

forebyggende indsats, så risikoen for overløb og udledning af spildevand fra spredt bebyggelse forebygges. 

Dansk Miljøteknologi har udarbejdet en oversigt over kommunernes indsats på dette område, så man kan 

se hvilke kommuner, der har varslingssystemer og hvilke, som har en plan for at nedbringe risikoen for 

forurening af badevandet. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøn indkøbspolitik med vægt på TCO 

Kommuner og det offentlige i det hele taget har en stor magt 

som indkøber. Det gælder også de kommunale 

forsyningsselskaber. 

Det burde være sund fornuft, at man ikke køber ind efter 

billigste indkøbspris, men efter den bedste pris over hele 

produktets levetid. Altså med indregning af energiforbrug, 

driftsudgifter, holdbarhed og reparationsudgifter. Det betaler 

sig at købe kvalitet, som holder og har lave samlede 

driftsomkostninger. 

Det kaldes livscyklusomkostninger eller i sin mere enkle form 

TCO – Total Cost of Ownership. 

Selv om det burde være sund fornuft, sker det meget langt fra 

altid. Det skyldes både praktiske vanskeligheder og så en lang 

række kulturelle og vanemæssige barrierer. 

Der er ved at blive udarbejdet praktiske værktøjer til at 

praktisere indkøb efter TCO-principper. 

Og erfaringen viser, at den bedste måde at sikre konsekvent 

efterlevelse af grønne indkøb med vægt på TCO er at udforme 

en ledelsespolitik for hele organisationen, f.eks. kommunen.  

 

Innovative udbud 

På samme måde kan den måde, som kommunen og dens 

forsyninger vælger at udbyde sine større projekter have stor 

betydning for kvalitet og innovation. 

Man ser alt for tit, at udbud udbydes med vægt på laveste pris 

eller med tildelingskriterier, som i praksis favoriserer laveste 

pris. 

På den måde går kommunen og forsyningen ofte glip af en 

økonomisk mere fordelagtig løsning. 

Og man får ofte standardløsninger, som kunne have været 

bedre til formålet og til gavn for klima og miljø, hvis de have 

været udbudt mere åbent og lagt op til innovation og dialog 

mellem kunde og leverandør. 

Også på udbudsområdet kan det være god ide at udforme en 

kommunal ledelsespolitik, som beskriver retningslinjer for 

udbud, så der så vidt muligt skabes nye og bedre løsninger. 


