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Bæredygtig omstilling
skal på dagsordenen i
kommunerne
Kommunalvalget står for døren og diskussionerne går højt rundt
om i landets kommuner. Desværre er bæredygtighed sjældent på
dagsordenen – til trods for kommunernes centrale rolle. I dette
nummer belyser Nyt Fokus kommunernes muligheder for at
bidrage til den bæredygtige omstilling.
Af redaktionen

K

ommune- og regionsvalget står for døren. Rundt om
i landets kommuner debatteres der i disse måneder
på livet løs, og lokale politikere kommer med en bred
vifte af udmeldinger og løfter om den politik, de vil føre,
hvis de bliver valgt til den nye kommunalbestyrelse. Temaer
som ældrepleje, skoler, børnehaver og kommunernes ofte
skrantende økonomi fylder meget i debatten. Alle er vigtige emner, som handler om den „nære velfærd“ og har stor
betydning for mange.
Et emne er dog ofte fraværende i diskussionen: Bæredygtig
omstilling. Og det til trods for, at kommunerne på i hvert
fald fire planer kan spille en afgørende rolle for denne
omstilling: For det første udgør kommunerne med deres
mange aktiviteter, indkøb og services en betydelig faktor i
samfundsøkonomien og kan dermed understøtte en grøn
produktion gennem en aktiv indkøbspolitik. For det andet står
kommunernes bygninger og køretøjer for en stor del af landets energiforbrug og kan derfor fremme energibesparelser
gennem ambitiøse mål. Som det tredje spiller kommunen som
lokal planmyndighed en afgørende rolle for den strukturelle
udvikling i lokalområdet. Her har ikke mindst byplanlægningen stor indflydelse på transportens miljøbelastning. Og
endelig, som det fjerde, kan kommunerne opstille og arbejde
for langsigtede, strategiske målsætninger og politikker for
eksempelvis lokal CO 2 -neutralitet eller resiliens.
Med dette temanummer ønsker Nyt Fokus at sætte spot på
kommunernes rolle i den bæredygtige omstilling. Hver af de
følgende artikler belyser et område, hvor kommunerne kan

fremme mindre miljø- og klimabelastning. Artiklen Offentlige
indkøb – den glemte muskel fremhæver, hvordan grønne krav ved
offentlige indkøb understøtter en bæredygtig omstilling af
markedet. I artiklen Klimakommuner gør en forskel skifter fokus
til indsatsen for at reducere energiforbruget og CO 2 -udledningen fra kommunens egne aktiviteter, f.eks. opvarmning
af kommunens bygninger.
Hvor de første to artikler belyser kommunernes rolle som
forbrugere af varer, tjenester og energi, handler artiklen
Kommunernes ansvar for energi-omstillingen om deres rolle i
forhold til udbygningen af lokal, vedvarende energi. Her
er kommunens indsats afgørende for at undgå, at ny vedvarende energi lider skibbrud mod lokal modstand. I artiken
Bæredygtige byer er resiliente byer belyses, med afsæt i begrebet
resiliens, hvordan byer både skal gøre sig robuste over for
fremtidige udfordringer og samtidig opbygge kapacitet til at
iværksætte handling, nytænkning og innovation. Og endelig
beskriver temaets sidste artikel, Civilsamfund og kommuner
kan kickstarte bæredygtig omstilling, hvordan civilsamfundet – i
samarbejde med kommunerne – kan gå forrest i den bæredygtige omstilling.
Vi håber, at artiklerne i dette temanummer kan bidrage til at
bringe bæredygtig omstilling på den lokalpolitiske dagsorden
rundt om i landet her op til Kommune- og Regionsvalg 2017.
For uden kommunernes – og regionernes – aktive medvirken
er det næppe muligt at sikre en bæredygtig fremtid.
Med dette ønsker vi god læselyst og et godt valg!
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Offentlige indkøb:
Den glemte muskel
i grøn omstilling
Hvordan den offentlige sektor vælger at købe ind, har stor
betydning for vores samfundsøkonomi og erhverv såvel som
klima og miljø. Med denne muskel kunne vi sparke hele
markeder i bæredygtig retning. Alligevel stiller Danmark kun
alle relevante grønne krav i hvert fjerde offentlige indkøb.
Af Charlotte Fischer

I

nternationalt har grønne indkøb længe været anerkendt
som et vigtigt virkemiddel for den grønne omstilling.
FN, OECD og EU opfordrer i samlet flok landene til at
fremme bæredygtige, grønne indkøb. Det kommer til udtryk
i FN’s Verdensmål 12. Her tales der eksplicit om at fremme
„bæredygtig offentlig indkøbspraksis“. EU følger samme spor
– senest med sin pakke om cirkulær økonomi, hvor offentlige
indkøb (igen) fremhæves som en central drivkraft for den cirkulære omstilling.

handlekraft. Mange lande mangler de basale mekanismer,
der skal sikre fremdrift – dvs. politiske mål, monitorering og
uddannelse til praktikerne. Sådan er det også i Danmark, der
ellers gerne vigter sig af at ville være grøn frontløber. I Danmark
er grønne offentlige indløb en sort boks, hvor ingen helt ved,
hvad målet er, hvor langt vi er eller hvordan vi for alvor gør
fremskridt. Der stilles meget få krav. I stedet overlades området
til spredte ildsjæle i kommuner og organisationer. Og nok er
ildsjæle godt. Men det går for langsomt.

Et kæmpestort grønt potentiale

Kortsigtede hensyn og vanetænkning

Der er derfor stor enighed om, at det grønne potentiale i
offentlige indkøb er stort. Offentlige myndigheders forbrug
af varer og tjenesteydelser vejer da også
tungt i det grønne
regnskab. Den rådgivende ingeniørvirk2
somhed NIRAS har
f.eks. påvist, at 80 pct. af den samlede udledning fra Region
Hovedstaden, som offentlig myndighed, kommer fra den
udledning, der knytter sig til fremstilling, transport, brug
og bortskaffelse af varer og tjenesteydelser.
Den grønne tænketank CONCITO har beregnet, at det
samlede udslip af drivhusgasser fra offentlige indkøb i
Danmark i hele værdikæden beløber sig til ca. 20 mio. tons
CO2e/år, svarende til 4 tons per indbygger. En reduktion
på 10 pct. i udslip vil spare 2 mio. CO2e/år. Det svarer til at
fjerne ca. 650.000 biler fra vejene eller godt en fjerdedel af
den danske bilpark.
Det store klimapotentiale til trods kniber det for mange
lande – og også for Danmark – at mobilisere den nødvendige

Hvordan kan det være, at ambitiøse politikere ikke jagter dette
enorme potentiale? Der er utvivlsomt mange forklaringer. Centralt står, at offentlige indkøb
er „low politics“,
dvs. et felt, som
de fleste politikere opfatter
som teknisk og derfor svært og usexet. Kun én spiller på centralt
politisk hold har et skarpt øje på området. Det er Finansministeriet,
der aldrig er sen til at bringe offentlige indkøb i spil, når der skal
findes ekstra penge til en trængt offentlig økonomi.
Men med Finansministeriet for bordenden kommer offentlige
indkøb ikke til at handle om klima og miljø, men om stordrift,
effektivisering og kortsigtede besparelser – ikke mindst hos regioner og kommuner. Her retter man selvsagt ind – og på den
måde udhules den politiske ledelseskraft, når det gælder grønne
offentlige indkøb. Og uden politikerne til at sætte takten, sker der
ikke så meget. Som en miljøplanlægger i Københavns Kommune
har sagt: „Vi havde aldrig opført et hus med fokus på bæredygtighed
og innovation, hvis ikke der var en politisk vision for området“.

udslip af drivhusgasser fra offentlige
»indkøb
»Det samlede
i Danmark i hele værdikæden beløber sig til ca.

20 mio. tons CO e/år, svarende til 4 tons per indbygger.
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Bag hele denne udvikling gemmer sig en forestilling om, at
grønne indkøb nødvendigvis er dyrt. Men revisions- og konsulentvirksomheden PwC har f.eks. i deres monitoreringsrapport
for syv EU-lande peget på det bemærkelsesværdige i, at UK
som frontløber på grønne indkøb har skåret sine udgifter
ned med over fem pct. Danmark er det eneste af de syv lande,
hvor grønne indkøb har betydet en meromkostning – om end
lille. Grønne indkøb kan altså – rigtigt udført – også føre til
bedre effektivitet.
Det handler f.eks. om en langt mere konsekvent brug af en
totaløkonomisk analyse (TCO), når der købes ind. Lykkes det at
købe f.eks. produkter med længere holdbarhed og bedre mulighed
for reparation, kan det på sigt spare penge på indkøbskontoen.
TCO-beregninger har f.eks. vist, at en forpligtende indkøbsaftale
på computere sparer kommunerne for 11 mio. kroner og miljøet
for 3.625 tons CO2 over tre år. En besparelse, som kommer fra
købet af mere energieffektive computere. Den totaløkonomiske
tilgang støder desværre alt for ofte på grund i en budgetkultur,
hvor alt er gearet til at tænke højst et år frem ad gangen.
Samtidig skal man huske på, at offentlige indkøb også er et stykke
effektiv erhvervspolitik. I en stor britisk undersøgelse, UNDERPINN,
angiver mere end ni ud af ti virksomheder den offentlige efterspørgsel som en vigtig drivkraft bag deres innovation. En dansk
undersøgelse viser, at hver femte virksomhed, der har deltaget i
et offentligt udbud, efterfølgende oplever stigende omsætning og
nye eksportmuligheder. Kort sagt: Med den rette efterspørgsel

kan den offentlige sektor være med til at styrke virksomheder
– oven i købet på markeder, der uundgåeligt vil vokse voldsomt.
En snæver økonomisk horisont er ikke eneste barriere. Organisation og kultur kommer ofte også på tværs. Adskillelse mellem
kasser og forvaltninger opleves af mange kommuner som en
barriere. Erfaringen fra Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb
(POGI) er, at de kommuner, der er bedst til at drive området,
har et tæt samarbejde mellem indkøbs- og miljøafdelingen.
Men grønne indkøb udfordrer også eksisterende tænkemåde.
Indkøbsafdelingerne er til hverdag domineret af en kultur, hvor
livrem-og-seler er en dyd – og „plejer“ derfor er i høj kurs. I dette
univers foretrækkes præcise, tekniske kravspecifikationer frem for
f.eks. funktionskrav – og det hæmmer grøn nytænkning. Samtidig
er der stort fokus på at undgå fejl og efterfølgende klagesager.

Udbudslov giver nyt momentum
Utallige eksempler viser, at disse barrierer kan overvindes – med
store gevinster til følge. Spørgsmålet er, om Danmark er i stand
til at drive udviklingen langt mere målrettet og intensivt.
Vi bestemmer stort set selv – også selv om området er reguleret
overordnet af EU. Med den nye udbudslov, der trådte i kraft januar
2016, er der dog et alletiders nyt momentum for at fremme klima
og miljø i offentlige indkøb.
De offentlige ordregivere får ganske enkelt flere muligheder
for at stille grønne krav. For eksempel har de fået mulighed for
at udelukke virksomheder, der har overtrådt miljølovgivningen.
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De kan henvise til miljø- og klimavenlige
metoder i produktionsprocessen af den
vare, der efterspørges i udbuddet. Og de
vil – som en af de store landvindinger
– kunne kræve bestemte miljømærker.
Sidstnævnte vil gøre det langt lettere
for indkøberne at stille grønne krav og
samtidig vide, at produktet reelt også
lever op til kravene. Det imødegår en af
de hidtil helt store udfordringer ved at
købe bæredygtigt ind: At der ikke leveres
på den grønne standard som lovet i kontrakten. En CONCITO-analyse har vist,
at ordregiverne kun tjekker i 10 pct. af
kontrakterne, om leverandørerne leverer
den lovede klimastandard.
Danmark bør bruge dette momentum offensivt. Også fordi vi med 24
pct. grønne offentlige indkøb er langt
fra det EU-mål om 50 pct., som vi har
tilsluttet os. CONCITO anbefaler, at det
sker ved at prioritere de miljø- og klimamæssigt tungeste sektorer: Fødevarer,
byggeri og transport. Også da vi tilsyneladende halter bagud på disse helt afgørende områder. En analyse fra det euro‑
pæiske Center for European Policy Studies
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(CEPS) og monitoreringsrapporten fra Miljøstyrelsen tegner
f.eks. begge et billede af et offentligt Danmark, der stiller alt for
få grønne krav på så økonomisk og miljømæssigt tunge områder
som eksempelvis bygge- og anlægsområdet samt transport.

Økologi er ikke alt
På fødevareområdet er økologi lige nu den altdominerende
målestok for, om et fødevareindkøb er bæredygtigt. Økologi
er godt, men tager ikke isoleret hensyn til klimaet. Nok er en
afledt effekt af at købe mere økologisk ofte mindre indkøb af
kød, idet økologisk kød er dyrere. Men der er brug for at gå
mere målrettet til værks, hvis klimaaftrykket i det offentlige
fødevareforbrug skal mærkbart ned. En model er at svanemærke
offentlige køkkener og kantiner. Svanemærkets kriterier adresserer nemlig også klima, f.eks. med krav til energiudledning. En
svanemærket kantine udleder derfor også, ifølge Miljømærkning
Danmark, syv pct. færre drivhusgasser end almindelige, konventionelle kantiner. Statsministeriet og Gladsaxe Kommune er
nogle af de første til at gå den vej. Andre skal med.
På bygge- og anlægsområdet er der en grøn bevægelse i gang,
men den skal speedes op. Ifølge Green Building Council forventer
otte ud af ti danske virksomheder og organisationer stigende
efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri i Danmark. Halvtreds
byggerier i Danmark er enten certificerede eller på vej til at
blive det. De første svanemærkede byggerier har set dagens lys.
Kommuner som f.eks. København stiller miljøkrav der rækker
ud over lovens krav.

vi kan målrette den offentlige efterspørgsel efter grønne
»produkter
»Jo mereogeffektivt
ydelser, desto stærkere afsæt giver vi for virksomhederne til at
byde ind dér, hvor væksten i markederne er...

En hurtigere omstilling af byggeriet kræver en ny, samlet
strategi samt en entydig standard for bæredygtigt byggeri i
bygningsreglementet. Derudover bør totaløkonomiske analyser
bruges langt mere konsekvent, når der bygges og renoveres.
Værktøjet (LCC Byg) findes, og der gælder allerede en pligt til
at foretage beregningerne. Det er god forretning. Aktørerne i
markedet vurderer, at bæredygtighedscertificerede projekter
har en totaløkonomi med plus på bundlinjen.
Transport er det tredje store område med et stort og forsømt
potentiale. Miljøstyrelsens monitoreringsrapport fra 2016 viser,
at mange indkøbere ikke anvender Trafikstyrelsens anbefaling
mht. euronormer for køretøjer og/eller energimærke. Kun
de færreste udbud rummer krav om oplysning og instruktion
om miljøvenlig kørsel. En CONCITO-analyse fra 2015 viste, at
transportkøbere generelt har lille fokus på energiforbruget,
når de køber godstransport. Analysen viste et potentiale for
at nedbringe udledningerne i hele transportkæden markant,
hvis der stilles reelle krav og monitoreres.
I en nyere COWI-rapport svarer kun 15 pct. af de adspurgte
kommuner, at de har igangsat tiltag for at opnå en mere miljø‑
venlig erhvervstransport. Billedet er derfor, at offentlige
myndigheder langt fra stiller grønne krav nok til denne store
del af deres transportbehov. Mange kommuner har fokus på
energieffektiv kollektiv transport – og flere kommuner har
derfor også indført el-, hybrid- eller gasbusser. Når det ikke
sker i større omfang, skyldes det pris. Mens Sverige f.eks. har
afgiftsbegunstiget busser, der kører på biogas, koster en gasbus
herhjemme fortsat op til 200.000 kr. mere end en konventionel
bus. Incitamenterne understøtter ikke det grønne indkøb.
Noget så lavpraktisk som opdaterede vejledninger på transportområdet mangler. De seneste anbefalinger ved indkøb
af person- og varebiler er fra 2012. Dette svigt tilskrives ikke
mindst lukningen af Center for Grøn Transport under Transportministeriet. Der er brug for at komme op i gear. Offentlige
myndigheder bør stille krav til deres varetransport og have
pligt til at sætte klare klima- og miljømål, herunder krav om
grønne drivmidler, som der fast monitoreres på.

styrke grønne indkøb. Selv om der i mange kommuner arbejdes
seriøst og praksisnært med grønne indkøb, har Danmark brug
for at drive grønne indkøb også fra toppen.
Det kræver, at Folketinget kommer i gear, etablerer et stærkt
maskinrum i form af et nationalt center for grønne indkøb,
der skal sikre den nødvendige fremdrift. Vi skal sikre os et
systematisk overblik over fremdrift eller resultater på området.
Grønne offentlige indkøb skal derfor monitoreres nationalt.
Vi har alt at vinde – med et erhvervsliv, der i stigende grad
efterlyser en offentlig sektor, der går i front for den nødvendige grønne omstilling af markederne. Jo mere effektivt vi kan
målrette den offentlige efterspørgsel efter grønne produkter og
ydelser, desto stærkere afsæt giver vi for virksomhederne til at
byde ind dér, hvor væksten i markederne er og i stigende omfang kommer: Det vil sige efterspørgslen på grønne løsninger.

Danmark har bolden
Konklusionen er: Danmark har bolden. Vi sætter selv vores
ambitionsniveau – og det er lige nu langt fra højt. Med den
nye udbudslov har vi bedre muligheder end nogensinde for at

Charlotte Fischer er chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv, som er tænketanken
CONCITOs virksomhedsplatform.
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Klimakommuner
gør en forskel
Kommunerne er vigtige i arbejdet for at begrænse den globale
temperaturstigning. Denne artikel fortæller om muligheder og
barrierer og specielt om Danmarks Naturfredningsforenings
initiativ med Klimakommuner.
Af Jens la Cour

K

ommuner er vigtige aktører i omstillingen af samfundet i en mere bæredygtig retning. På klimaområdet
har kommunerne over de sidste ti år arbejdet konkret med at mindske deres CO2-udledning. Det er ikke kun
i Danmark, at størstedelen af kommunerne er begyndt at
tage klimaudfordringen alvorligt. En række store byer over
hele verden har også meldt sig på banen i omstillingen. Det er
vigtigt, fordi en større og større del af verdens befolkning bor i
byer – og byerne står for størstedelen af klimaudledningerne.
De første vigtige skridt er taget, men kommuner og byer
skal spille en endnu større rolle, for opgaven er langt fra
løst. Denne artikel handler primært om de erfaringer, som
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har høstet i samarbejdet
med kommunerne om DNs klimakommune-koncept.

Kommunalpolitik er også klimapolitik
Kommunerne er en stor driftsherre i lokalområdet, de driver
bl.a. børnehaver, skoler og plejehjem. De er også overordnet
myndighed for den fysiske planlægning i Danmark. Samtidig er
kommunen den myndighed, der er tættest
på borgerne. Det giver muligheder for at
træffe kloge og fremsynede valg i måden
kommunen indrettes på – både i forhold til
kommunens egen drift og i forhold til en
2
fremtidig planlægning, som kan befordre
omstillingen væk fra fossile brændsler.
Det er ikke en omstilling, kommunerne kan gennemføre
alene, men de kan nå et stykke ad vejen. Det drejer sig om at
skabe muligheder for at borgere og virksomheder får de rette
rammer til træffe de rigtige valg. Der er naturligvis barrierer
for kommunernes handlemuligheder, men hvis de ikke synliggøres, kan de heller ikke ryddes af vejen. Det kan åbne for en
dialog opad mod staten, men også for en dialog med borgere
og virksomheder om hvilke barrierer, de oplever.

det meget ved snakken om hvad man kunne gøre og ganske få
lavede konkrete klimainitiativer. Viljen var der. Men mange følte
også, at det var svært at komme i gang, for hvor skulle man starte?
Der var behov for skabe en ramme, som kunne gøre handling
mulig. Derfor udviklede DN et koncept med fokus på det, som
kommunerne havde direkte indflydelse på, nemlig deres egen
virksomhed. Samtidig var det vigtigt, at det skulle være en vedvarende indsats. DN tilbød kommunerne en Klimakommuneaftale, som forpligtede den enkelte kommune til at nedbringe
CO2-udslippet fra dens egne aktiviteter med mindst to pct. om
året i minimum fem år. Det skulle være borgmesteren der skrev
under på aftalen for at sikre engagement på højeste politiske
niveau i kommunen. Såvel politikere som borgerne skulle se, at
man faktisk kunne gøre noget konkret for at reducere CO2-udledningen, og at det langt fra var raketvidenskab, men helt jordnære
initiativer, der var en del af løsningen. Dette var baggrunden
for konceptet, som gik i luften i efteråret 2007.
Derfra gik det over stok og sten. Efter to år havde mere end 50
danske kommuner indgået en aftale med DN. Da klimatopmødet,

tilbød kommunerne en Klimakommune-aftale,
»som»DNforpligtede
den enkelte kommune til at nedbringe
CO -udslippet fra dens egne aktiviteter med mindst
to pct. om året i minimum fem år.

Historien bag Klimakommunerne
For ti år siden var mange danske kommuner begyndt at tale om at
gøre noget for klimaet og udvikle klimastrategier. Desværre blev
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COP15, blev åbnet i København i december 2009, var yderligere
fire kommet til. Og stigningen fortsatte i samme takt efter topmødet og toppede i 2014 med 77 Klimakommuner. Nogle få har
ikke forlænget ved aftalens udløb, og der er i skrivende stund
70 Klimakommuner. Flere er dog på vej tilbage til ordningen.

Hvad arbejder kommunerne med?
Først og fremmest har Klimakommunerne fået en enkel og
operationel ramme at agere indenfor. Kravet om hvert år at
opgøre deres CO2-udledning har givet mange kommuner
overblik og en række nye og overraskende indsigter. Det var
eksempelvis bemærkelsesværdigt, hvor vanskeligt det var for

Solceller installeret på taget af Høje-Taastrup rådhus.

mange at skabe sig et overblik over størrelsen af energiforbruget i egne bygninger og hvordan den energi, de køber, er
produceret. Og det var en øjenåbner andre steder, at der køres
så mange kommunale kilometer. Selv kommuner, som troede
sig godt dækket ind med overblik over energiforbrug i deres
virksomhed, har fundet mange interessante overraskelser;
lejemål, som var opsagt, men som man betalte energi for,
biler, man ikke vidste man havde (i en enkelt kommune hele
tre), og større forbrug af energi end man havde overblik over.
Også generelt meget veldrevne kommuner er blevet klogere.
Opgørelserne har i langt de fleste tilfælde skabt grundlag
for ikke kun at spare energi, men også penge. Det er blevet
fremført, at årlige opgørelser har været meget ressourcekrævende at lave. Det har dog vist sig, at jo mere systematiseret
opgørelsesprocessen er blevet, f.eks. gennem et samlet energimålingssystem, des færre ressourcer kræver opgaven. Og
der er kommet styr på hvor meget energi og CO2 kommunen
udleder, og hvor det giver bedst mening at sætte ind.
Hvad er det så for områder Klimakommunerne har taget fat
i? Der er ikke overraskende tale om en skønsom blanding af
både nye og mere traditionelle indsatser. De fleste kommuner
er startet med de lavthængende frugter i deres klimabesparelser; elbesparelser på belysning i institutioner og på rådhuset,
indregulering af varme- og ventilationsanlæg osv. har givet
påviselige resultater. Andre kommuner har satset på større
projekter – enten ved at se på hele forvaltningsområder, satse på
lavenergibyggeri eller ved at renovere energi-installationer for
en større eller mindre del af bygningsmassen gennem såkaldte
ESCO-samarbejder. ESCO står for Energy Service Companies,
og idéen er at kommunen indgår et samarbejde med et privat
firma, som påpeger muligheder for energibesparelser, og som
så betaler for energirenoveringen imod at få andel i den økonomiske besparelse fra den lavere energiregning.
Kommunens egen transport har dog vist sig at være et område, hvor kun ganske få kommuner er lykkedes med for alvor
at reducere deres CO2-udslip.
Der har været fremført bekymring om, hvorvidt det vil være
muligt at fortsætte med reduktionerne år efter år, når først de

Foto: Jens la Cour

egen transport har dog
»vist»Kommunens
sig at være et område, hvor kun

ganske få kommuner er lykkedes med for
alvor at reducere deres CO2-udslip.
lavthængende frugter var høstet. Heldigvis gør erfaringerne
fra den første tid som klimakommune dog, at langt de fleste
kommuner har fået skærpet blikket for at finde besparelser.
Som en energimedarbejder i en kommune udtrykte: „det er
som om, at frugterne har det med at bevæge sig nedad på
træet så de kan plukkes fra jorden“.
Det bekræftes af, at en meget stor del af Klimakommunerne
procentuelt reducerer mere og mere. Faktisk har alle Klimakommuner i gennemsnit reduceret med 4,1 pct. om året, og
alene i 2015 var det gennemsnitlige fald 7 pct. (alle 2016 tal er
ikke indkommet i skrivende stund). Og det til trods for, at de
fleste kun har forpligtet sig til at reducere med to pct. om året.

De rigtige redskaber mangler stadig
Lige siden klimaet kom på dagsordenen i kommunerne har der
været en søgen efter at få udviklet de rigtige værktøjer. Men det
er desværre ikke imponerende hvilke værktøjer, der faktisk er
blevet udviklet og har været til rådighed.
Der er f.eks. behov for en systematisk national opsamling af
hvilke konkrete CO2-initiativer, der virker bedst og giver størst
effekt i kommunerne. Det er en opgave, som Kommunernes
Landsforening (KL) og staten efter min vurdering burde have
prioriteret – den er for ressourcetung til at enkeltaktører alene
kan udarbejde den. Ikke engang en frivillig aftale mellem
Energiministeriet, Transportministeriet og KL for 2007-12 om
kommunernes energispare-indsats var fulgt op af redskaber eller
løbende evaluering. Det er imidlertid helt oplagt at sikre sig, at
kommunernes indsats bygger videre på hinandens erfaringer,
frem for at alle skal opfinde deres egne dybe tallerkener.
Tilsvarende har kommunerne brug for en pålidelig metode
til at beregne, hvor meget CO2 de udleder. Energistyrelsen og
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KL lancerede i 2008 en såkaldt CO2-beregner. Den var desværre meget vanskelig at
anvende for kommunerne. I 2017 kom en
revideret udgave – denne gang hjulpet godt
på vej af støtte fra Realdania. Den har en
rigtig tilgang, men den er desværre stadig
ikke fuldt udviklet, så mange kommuner
tøver stadig med at bruge den.
Efter min vurdering virker det, som om
der fra såvel statens som KL’s side har været
en udbredt vægring ved at tage området
alvorligt. Og i tilstrækkelig grad anerkende
og gribe den interesse og lyst, der trods alt
har været i kommunerne, når det angår
klimahandling.

Behov for at fastholde og forny
klimaindsatsen

Foto: Jens la Cour
Borgmestre fra landets Klimakommuner planter træer
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I nogle Klimakommuner har politikerne
stillet spørgsmål ved, om deres kommune
nu ikke har gjort deres, og at det er nok for
nu. Men vi har også oplevet, at kommuner
er gået et skridt længere og har gjort en
indsats for at sænke CO2-udledningen ikke
blot i kommunens egen drift, men også
hos borgerne. Disse kommuner ønskede
en anerkendelse af også denne indsats.
For at imødekomme det, tog DN en
dialog med udvalgte kommuner om, hvad
der kunne give mening at fokusere på. Og i
foråret 2016 blev åbnet for en ny mulighed:
Klimakommune Plus.
Det går ud på at anerkende klima‑
initiativer, der rækker ud over kommunens
egen virksomhed, og som er rettet mod
borgere og virksomheder og kommunens
geografi. Disse er ofte kendetegnet ved, at
initiativerne ligger uden for kommunens
direkte kontrol, men ikke desto mindre
er betydende for at få lokalsamfundet
med i bestræbelserne på at nedbringe
CO2-udledningerne.
En meget stor del af kommunerne
arbejder også med forskellige former for
klimatilpasning. Disse er ofte vanskelige
eller meget omkostningstunge at kvantificere i form af CO2-besparelser til sidste
decimal, men kan ikke desto mindre have
en positiv klimaeffekt. Samtidig tager
kommuner beslutninger eller deltager i
internationale initiativer. Nogle af disse
initiativer – der også indgår i den kommunale klimaindsats – er værd at anerkende
og er derfor også en del af DN’s nye
Klimakommune Plus initiativ.
Konkret kan en klimakommune, der
udfører to eller flere initiativer ud af seks

mulige, blive Klimakommune Plus. Fire af
initiativerne er Energirenovering (rettet
mod borgere og virksomheder), Klima‑
tilpasning, Grønne Indkøb og Økologi
(både arealdrift og bespisning). Herudover kan kommunen vælge at frasælge
sine investeringer i fossile selskaber,
et initiativ som DN samarbejder med
Ansvarlig Kommune om. Dette initiativ
har fået bankerne til at udvikle fossilfrie
investeringspuljer til kommunerne. Endelig kan kommunen vælge at tilmelde
sig initiativet Compact of Mayors, som er
en international klimaaftale mellem
kommuner og byer verden over.
Det gælder for de fire første, at her
skal initiativet være drevet af kommunen (alene eller i partnerskab med

kan med god
»ret»Klimaresultaterne
sættes ind i en fortælling om at
omstilling er til fordel for alle på
såvel kort som lang sigt.

andre), være besluttet og sat i gang (en
plan ikke nok), have volumen, køre over
flere år og have et politisk ophæng, f.eks.
i kommunens klimaplan. Der er nu fire
Klimakommuner, der har indgået aftale
om Klimakommune Plus – og flere er på vej.

og system (GPC-standarden), opsætte reduktionsmål, formulere
en klimaplan og give hinanden adgang til vidensudveksling.

Kommunalvalget og klimadagsordenen
Kommunernes klimaindsats er lidt overset. Dels fordi den ikke
for alvor understøttes og anerkendes af staten, dels fordi det i
mange kommuner er en usynlig opgave. Hvordan formidler
man energibesparelser og -planlægning i konkurrence med
velfærdsopgaver, skolelukninger, pasningsgaranti og arbejdspladser? Dertil dominerer oftest en fremherskende her-og-nu
dagsorden, som ikke giver plads til langsigtede perspektiver.
Valgperioden varer jo kun fire år.
Men klimaresultaterne kan med god ret sættes ind i en
fortælling om at omstilling er til fordel for alle på såvel kort
som lang sigt. For der er elementer til en større fortælling om
omstilling. Når skolen er blevet renoveret, bruger den måske
ikke bare 30 pct. mindre energi, men har også fået nye og bedre
lokaler og en skolegård, der kan håndtere skybrud. Når der
skabes bynær skov bindes både CO2 fra atmosfæren og skabes
plads til rekreation. Når der i erhvervsudviklingen satses på at
tiltrække grønne virksomheder, og eksisterende virksomheder
hjælpes med at gøre en indsats for at nedbringe energiforbruget.
Alt sammen fortællinger om, at omstillingen skaber noget
positivt og er besværet værd, for der skabes en bedre kommune
og en bedre fremtid. Der er heldigvis mange gode eksempler,
som kandidaterne kan tage op i tiden frem til kommunalvalget
den 21. november – og arbejde for i de nye kommunalbestyrelser
efter valget.

Jens la Cour er EU- og miljøpolitisk seniorrådgiver og kampagneleder
for Klimakommuner i DN. Læs mere på klimakommuner.dk.

Ikke kun i Danmark
Der har de sidste ti år været en bølge
globalt. hvor byer melder sig på banen
som aktører og tager ansvar for klimaudfordringen. Der er en erkendelse af,
at der brug for omstilling mht. CO2udledning, klimatilpasning og ressourceforbrug. Fremtrædende internationale
samarbejder er C40 (se faktaboks) og
Compact of Mayors, som 680 byer på
alle kontinenter har tilsluttet sig med
tilsammen knap en halv mia. indbyggere.
Disse byer forpligter sig til at kortlægge
og rapportere deres udledningsdata i et
internationalt sammenligneligt format

C40
C40 er et globalt netværk af borgmestre fra verdens førende byer,
som sammen arbejder for at reducere CO2 -udledningen og øge
byernes modstandsdygtighed over for klimaforandringerne. I 2017
har C40 åbnet et kontor i København. Kontoret skal have fokus
på at styrke det globale samarbejde mellem byer, virksomheder og
vidensinstitutioner for at fremme omstillingen til en grøn økonomi.
København, som har en plan om at blive CO2 -neutral i 2025, er
medlem af C40, og Realdania støtter driften af C40.
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Kommunernes ansvar
for energi-omstillingen
Vedvarende energi er decentral. Vinden blæser der, hvor det passer den, og
solen skinner ujævnt over landet. I Danmark har vi selvstyrende kommuner,
der har magt og lokalkendskab til at handle. Kommunerne har således de
primære forudsætninger for at omstille vores energiforsyning.

Af Mikkel Busck og Tyge Kjær

I

Paris i 2015 blev man internationalt enige om en målsætning om, at den globale temperaturstigning skal holdes
under 2 grader, og helst kun 1,5 grader, over det førindu‑
strielle niveau. Målsætninger er dog ikke nok i sig selv. Det
kræver handling, og de indsatser, som landene har budt ind
med på nuværende tidspunkt, er langtfra nok til at nå ambi‑
tionsniveauet, som også det danske Klimarådet har anført.
Forebyggelse af klimaforandringer handler primært om
at begrænse brugen af fossile brændsler i transport, el- og
varmeproduktionen. Dette bidrager desuden til at øge forsyningssikkerheden, hvorved man undgår at være afhængig af energi
fra andre nationer samt af usikkerheden ved den potentielt
svingende oliepris.
I Danmark har vi hidtil fulgt godt med de internationale
målsætninger. Således opfylder vi i dag EU's mål om minimum
30 pct. vedvarende energi i energiforbruget. Danmark har
selv besluttet et mål om 50 pct. vedvarende energi i 2030, og
et mål om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. For
at nå disse mål kræves yderligere handling.
To vigtige forhold gør sig gældende. For det første er der
langt fra Paris, Bruxelles eller København til de egne, hvor
indsatserne i mange tilfælde skal foregå, og for det andet er
det en udfordring at reducere yderligere eller blot at opretholde status quo.

som fossilt brændsel og atombrændsel medfører med andre ord
en centralisering og en hovedkvartertænkning, som udspringer
af deres fysiske natur“ (s. 29).
Depoterne er udtømmelige, og når et depot er tømt, skal der
findes et nyt. Det udfordrer forsyningssikkerheden – hvor skal
ressourcerne findes næste gang og til hvilken pris? Det anslås, at
priserne på den fossile energi til varmeforsyning fordobles frem
mod 2035 (se figur).
Energistyrelsen har for nylig opdateret sin prognose for
naturgasreserverne i Nordsøen og tilbagekaldt sin hidtidige
overoptimistiske prognoser. Det estimeres, at der allerede i 2019
vil mangle naturgas til den danske forsyning.
Mens fossil energi kommer fra depoter, er vedvarende energi
strømmende energi, der lander overalt på jorden i større eller
mindre mængder. Det skaber et arealbehov, som ofte kan møde
modstand hos de borgere, der bor nærmest – not in my backyard.
Omvendt betyder det også, at vedvarende energi rummer muligheden for, at man lokalt kan lave anlæg, der kan fange energien
og dække behovet. Ressourcerne slipper ikke op og priserne går
ikke pludselig i vejret. Anlæggene kræver ikke dyre, højtekno‑
logiske løsninger eller voldsomme sikkerhedsforanstaltninger. De
kan betjenes af helt almindelige mennesker og forvaltes i lokale
fællesskaber. Derfor er det også naboerne til de nye anlæg, som
skal være med til at beslutte deres placering, drift og ejerskab.

Vedvarende energi er decentral

Kommunernes ansvar

Et omdrejningspunkt for omstilling af energiforsyningen er, at
mens den fossile energi er central, er vedvarende energi decentral.
Fossil energi er depotenergi. Gas, kul og olie findes i bestemte
miner eller felter, hvor der er behov for mange ressourcer
og meget kontrol for at udvinde energien. For at omsætte råstofferne til energi er det nødvendigt med store værker. Energifor‑
syningen bliver dermed centraliseret. Som Søren Hermansen og
Tor Nørretranders skriver i bogen Fælledskab fra 2011: „Depotenergi

Kommunalfuldmagten og den kommunale særlovgivning giver
kommunerne en væsentlig grad af selvstyre over de administrative opgaver, som de pålægges af staten. Traditionelt har kommuners opgave mht. energi været at administrere den kollektive
varmeforsyning. Fra 1990 blev kommunerne eneansvarlige for
planlægningen af varmeforsyningsområdet. I de senere år er
der imidlertid kommet større fokus på, at kommunerne også
bør have en aktiv rolle på andre energiområder.
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Priser for forskellige varmeløsninger

1. Fjernvarme: halm og træflis
2. Fjernvarme: træpiller
3. Naturgas: nyere fyr
4. Naturgas: ældre fyr
5. Olie: nyere fyr
6. Olie: ældre fyr

Fjernvarme: brændsel + anlæg
Naturgas- og oliefyr: kun brændsel
Kroner pr. kWh

2025
Olie: +28%
Naturgas: 32%
Biomasse: 3%

2,25

2035
Olie: +45%
Naturgas: 75%
Biomasse: 8%

1,50

0,75

0

1

2

Fjernvarme

3

4

Naturgas

5

6
Olie

Priserne i 2017

1

2

Fjernvarme

3

4

Naturgas

Priserne i 2025

5

6
Olie

1

2

3

Fjernvarme

4

5

Naturgas

6
Olie

Priserne i 2035

Scenarier for udviklingen i priserne på forskellige varmeløsninger.
Udarbejdet af Tyge Kjær, Roskilde Universitet.

I Energiaftalen fra 2012 blev de fleste danske partier i Folke‑
tinget enige om rammerne for dansk energipolitik frem til
2020. I aftalen blev der afsat en pulje til at fremme strategisk
energiplanlægning i kommunerne. Det er frivilligt for kommunerne om de vil udarbejde strategiske energiplaner. Det fremgår
af Energistyrelsens hjemmeside, at formålet med aftalen er, at
strategisk energiplanlægning „skal understøtte kommunerne i
planlægning af energisystemet, så der sker en samfundsmæssig
energieffektiv udnyttelse af potentialet for energibesparelser og
omstilling til mere vedvarende energi“.
I en evaluering udarbejdet for Energistyrelsen af Planenergi i
2016 med titlen Sammenfatning og analyse af SEP- og superpuljens
energiscenariestudier, bliver arbejdet med den strategiske energiplanlægning i regioner og kommuner anset for at være en
succes. Det konkluderes bl.a., at „… projekterne har styrket de
tværkommunale relationer inden for energiområdet, skabt fælles
forståelse for udfordringer og muligheder samt inddraget en bred
række lokale aktører med tilknytning til energisektoren“ (s. 8).
Så langt så godt. Kommunerne har et ansvar og en juridisk
forpligtelse hvad angår den kollektive varmeforsyning, men ligeså
vigtigt, så har de et politisk ansvar og en hjemmel til at udføre
strategisk planlægning ud over den kollektive varmeforsyning.
Efterhånden er der også udarbejdet mange strategiske energi‑
planer rundt om i landet. Udfordringen er, at planlægningen
også skal omsættes til projekter for at leve op til målsætningerne
og reelt bremse klimaforandringerne.
Handlingen skal konkret foregå på en række områder, hvor det
netop er kommunerne, der har handlefriheden og beslutningskompetencen. Viser en energikortlægning, at der er anvendelig
biomasse i lokalområdet, er det kommunalbestyrelsen, der skal

er ikke altid lette beslutninger, og
»der»Det
vil med garanti være delte meninger

i lokalsamfundet, men det er også kommunens opgave at sikre dialog, således
at projekter bliver forankrede lokalt med
bred opbakning.
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beslutte at reservere et areal i kommuneplanen til et biogasanlæg. Det er også lokalpolitikerne, der skal beslutte, om der
er plads til vindmøller på land eller kystnært. Kommunen kan
også beslutte selv at finansiere anlægget, eksempelvis gennem
lån i Kommunekredit til væsentligt bedre renter end andre
kan opdrive. Hvis en virksomhed løser en kommunal opgave,
kan de også få lån i Kommunekredit. Kommunen stiller en
garanti herfor, og det koster en procentdel af finansieringen.
Kommunalbestyrelsen skal derfor også tages stilling til, om
denne garanti kan reduceres for visse energianlæg for at sænke
omkostningerne til finansiering og facilitere udbygningen af
vedvarende energi.
Det er ikke altid lette beslutninger, og der vil med garanti
være delte meninger i lokalsamfundet, men det er også kommunens opgave at sikre dialog, således at projekter bliver
forankrede lokalt med bred opbakning.

Status quo er en udfordring
Oliekriserne i 1970’erne medførte en omfattende varmeplanlægning, der resulterede i en væsentlig udbygning af
fjernvarmen, især i de store byer. Udbygningen af fjernvarmen
og et stigende ønske om at anvende alternative og CO2-neutrale brændsler er på mange måder en succeshistorie, der
har medført store drivhusgasreduktioner. I dag er billedet
derfor også, at de store drivhusgasreduktioner og økonomiske besparelser ofte sker i de områder, hvor der i forvejen er
veludbygget infrastruktur og dermed
lave fjernvarmepriser. I modsætning
hertil står de fleste af landets øvrige
egne, hvor energiprojekter og kollektiv
varmeforsyning ofte kommer til kort,
fordi priserne for forbrugerne ikke kan
holdes nede.
Fra energiplanens vedtagelse i 2012
og frem til 2015 er olieforbruget til
varmebehov f.eks. stort set uændret i Region Sjælland.
I 2015 havde 26 pct. af boligerne fortsat olie som primær opvarmningskilde på trods af deres relative geogra‑
fiske nærhed og dermed mulighed for kollektiv forsyning. Fra
2011 til 2015 er naturgasforbruget til individuel opvarmning
i regionen steget med godt fem pct.
Af dette kan der udledes to ting. For det første er det en
væsentlig udfordring for energiprojekters gennemførelse, at
priserne på olie og gas er så lave, som de er. Når et projekt skal
gennemføres er det en forudsætning, at det kan gøres mindst
lige så billigt som det billigste alternativ. I disse år er det svært
at hamle op med den meget lave naturgaspris. Forudsætningen
er rimelig, men udfordringen er at gøre projekterne med vedvarende energi mere fremkommelige og derved billigere.
Kommunens indflydelse herpå er begrænset. Det drejer sig
om at ændre forudsætningerne for beregningerne centralt,
men det lokale styre kan eksempelvis ændre på finansieringsforudsætningerne.
For det andet kan man lidt hovmodigt påstå, at de lavthængende frugter er taget. Det største bidrag til målopfyldelsen
skyldes nedlæggelsen af kulkraftværkerne. DONG har på 10
år reduceret sit kulforbrug med 73 pct. på kraftvarmevær-

kerne. Danmark overopfylder målene
for vedvarende energi i 2020, men derefter kommer det store spring, hvor der
er behov for, at der decentralt etableres
flere energianlæg baseret på sol, vind og
biomasse.
I København er målet for fjernvarmeselskaberne, at der leveres CO2-neutral
fjernvarme i 2025, og de er godt på vej takket være omstillingen fra kul til biomasse
på kraftvarmeværkerne. Dette bidrager
til at forbedre CO2-regnskaberne for
en lang række kommuner i og omkring
hovedstadsområdet, der forsynes med
fjernvarme fra de centrale kilder.
Det er en positiv historie, men de eksterne CO2-reduktioner kan også skygge
for, at der er brug for indsatser internt
i de omkringliggende kommuner, og at
lokalområderne kunne have fordel af
udbygningen med vedvarende energi.

Vi skal tænke anderledes
Ved at lave egne omstillingsprojekter kan
kommunerne sikre en lokal erhvervsudvikling baseret på lokale ressourcer og

at lave egne omstillingsprojekter kan kommu»nerne
»Vedsikre
en lokal erhvervsudvikling baseret på lokale ressourcer og skabe beskæftigelse, der kan bremse en
negativ befolkningsudvikling, idet det tiltrækker tilflyttere og udbygger skattegrundlaget i kommunen.
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skabe beskæftigelse, der kan bremse en
negativ befolkningsudvikling, idet det
tiltrækker tilflyttere og udbygger skattegrundlaget i kommunen. Vedvarende
energi er efterhånden også blevet et
vigtigt brand, der tiltrækker folk med
aspirationer om at leve bæredygtigt. Vi
ved det, fordi det er sket i praksis.
Solrød Kommune traf for otte år siden
en modig og skelsættende beslutning
om at investere i en forundersøgelse
af, om der var grundlag for at etablere
et biogasanlæg i kommunen. Siden gik
det slag i slag med op- og nedture, men
i dag står der et anlæg, der producerer
grøn energi, har skabt lokal vækst og
beskæftigelse og reducerer lugtgener fra
rådnende tang på stranden. Den første
investering var en risiko, men pengene
blev brugt til grundigt forarbejde og nu
forventes anlægget at være tilbagebetalt
på under ti år i alt.

om mod til at træffe valg,
»men»Detdethandler
handler også om at minimere risici.

Vi kan drage nogle vigtige erfaringer fra hidtil gennemførte
kommunale energiprojekter. Helt basalt skal den politiske
motivation være til stede. Motivation er dog ikke nok. Det
kræver også enighed, tålmodighed og hårdt arbejde. På nationalt plan efterspørger Dansk Industri og virksomhederne
fastlagte energipolitiske mål og rammer for at sikre stabilitet.
Det samme gør sig i høj grad også gældende lokalt og det er
derfor vigtigt, at der opnås brede flertal i kommunalbestyrelserne, hvor alle kan se fordelen ved omstillingen. Derved kan
der også opnås enighed om rammevilkår, der rækker ud over
en valgperiode. Samtidig kræver det, at der er en rød tråd
mellem det politiske lag, direktionen og det administrative lag
i kommunen. En kommuneplan med enighed og konsistente
fortolkninger igennem de forskellige lag giver bedre vilkår
for alternative investeringer.
Kommunen og dens repræsentanter skal også gøre sig deres
mange roller klar. Kommunen har en række ressourcer, som gør
at den kan stilles til ansvar, være ambassadør for projekterne og
kan skaffe midler udefra. Ikke mindst er kommunen formidler
og facilitator. Det betyder, at kommunen skal foranledige, at
borgernes omstillingsprojekter realiseres, og at borgerne inddrages fra start i de projekter, som kommunen selv søsætter. Det
betyder også, at kommunen kan være en platform for dialog
og udvikling på vej mod den grønne omstilling.
Det handler om mod til at træffe valg, men det handler også
om at minimere risici. Kommunalbestyrelsen og borgerne må
være villige til at investere en sum penge. Hvis der er mod til
at sætte penge af til intensive forundersøgelser, vil det ofte

kunne betale sig i sidste ende, idet risici
og faldgruber minimeres betragteligt.
Vi står over for et stort spring og nogle
væsentlige udfordringer. Som borgere
skal vi stille spørgsmål til vores lokalpolitikere, udfordre dem til at handle.
En effektiv metode kan være at danne
fællesskaber, der deler ønsket om en
alternativ energiforsyning i et område.
I Solrød har Halmvarmegruppen omstillet
deres energiforsyning fra olie til halm.
En metode kan også være at identificere
andre udfordringer, hvor løsningen har
synergieffekter med vedvarende energi.
Det kunne være lugt af tang fra kysten,
der anvendes til produktionen af grøn
energi via et biogasanlæg. Det er på
tide, at kommunerne og deres borgere
tager initiativet.

Mikkel Busck er projektmedarbejder ved Teknik og Miljø, Solrød Kommune. Tyge Kjær er lektor ved Institut
for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Tang fra stranden ved Solrød benyttes i dag i kommunens biogasanlæg
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Civilsamfund og
kommuner kan kickstarte
bæredygtig omstilling
Civilsamfundet kan gå forrest i den bæredygtige omstilling og i
stigende grad spille sammen med kommunerne og de bæredygtige
virksomheder. Kommunalvalget 2017 kan sætte en ny, grøn
dagsorden og være et afsæt for at skabe samspil mellem aktive
borgere, kommuner og lokalpolitikere.

Af Niels Aagaard

D

e seneste år er der sket et holdningsskift til bæredygtighed. Virksomheder omlægger produktionen. Byer
bliver til omstillingsbyer. Lande, regeringer og kommuner begynder at tage klimakrisen alvorligt.
Og det er nødvendigt, for inden for ganske få år skal vi
omlægge alt til bæredygtighed, hvis vi vil overleve som civilisation, siger klimaforskningen. Tidshorisonten er 15-20 år ifølge
Stockholm Resilience Center, som samler nogle af verdens bedste
klimaforskere. Et overblik over området kan bl.a. fås ved at
læse artiklen Klodens Tilstand bragt i tidsskriftet Økosamfund i
Danmark (se nr. 80, 2016).
I Danmark såvel som internationalt er det tydeligt, at det er

af samfundskræfter med virkelig magtfulde og inspirerende
omstillingsinitiativer. Og så er vi i gang med at give omstillingen
bredde og flyvehøjde.

Bæredygtigt liv, økosamfund og bofællesskaber
– en ny trend
Gennem de sidste 25 år er befolkningen generelt flyttet fra landet
mod byerne, som i dag rummer over 60 pct. af alle danskere.
Samtidig har vi igennem de seneste 5-10 år været vidne til en
anden trend: Stadig flere vil bo i økosamfund eller i bofællesskaber og landsbyer. På det sidste ser vi øko-bykvarterer begynde
at skyde op. Der er flere årsager til det:
Man søger fællesskaber. Mange er blevet
så grundig træt af årtiers individualisme
og tomt forbrugsræs, at de søger meningsfulde relationer med andre mennesker og
familier. Også fordi det giver gode rammer
for børnenes opvækst og helt enkelt er lidt
mere spændende end fjernsynets udsendelser hver aften på
parcelhusvejen.
Man søger en mere bæredygtig livsform. Tættere på natur,
med mulighed for at dyrke jorden, måske producere egne fødevarer. Holde dyr og kunne fornemme naturens rigdom som en
kvalitet i det daglige liv. En væsentlig del af bæredygtighedens
livsstil er, at man ønsker sunde, giftfrie fødevarer, ren luft,
rent vand, og en enkel grøn livsstil, hvor vi ikke overforbruger
jordens ressourcer. Hvis alle levede som den gennemsnitlige
dansker, ville vi have brug for 3,6 jordkloder – men der er kun

repræsenterer udviklingen af en
»innovations»Økosamfundene
og iværksætterkultur, hvor man ikke

venter på, at andre gør noget, men man gør det selv.
den grønne bevægelse og aktive borgere i bred forstand, som er
gået forrest i udviklingen af bæredygtighed. Hvis civilsamfundet
i fremtiden formår at spille sammen med omstillingsparate
kommuner og de virksomheder, der kan se at morgendagen
tilhører innovative og bæredygtige erhverv, så kan samspillet
blive en stærk drivkraft i omstillingen. For i dette samspil kan
der skabes den vigtige fjerde samfundssektor bestående af de
traditionelle tre sektorer – civilsamfund, privat og offentlig
sektor – nu blot som én fælles, tæt samarbejdende sektor med
civilsamfundet som motor. Herved skabes en ny konstellation
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én. Se også artiklen Om at leve bæredygtigt uden askese af Pia Duus
i Folkeavisen.
En del søger at komme ud af „hamsterhjulet“ og skifte til en
livsform, hvor vi ikke arbejder og stresser, fordi vi er slaver af
vores gæld og forbrugskulturen og derfor aldrig har tid til selve
livet. En nyere undersøgelse blandt 230.000 mennesker i 142 lande
viste, ifølge den amerikanske psykolog Barry Schwartz, at „90% af
voksne mennesker bruger deres vågne tid på at lave noget, de
egentlig ikke vil lave, på steder, de egentlig ikke vil være“.
Mange søger en alternativ livsform med ro, samvær, tid til
kærlighed, venskaber. Tid til børnene og familien – og sig selv.
Stressfri tid. I mange økosamfund skaber beboerne deres egne
jobs og firmaer samtidig med, at man bevidst har søgt billig jord
og bygget billige, bæredygtige boliger, så leveomkost‑ningerne
er lave. For så er det ikke nødvendigt at tjene mere end at 2-3-4
arbejdsdage kan gøre det. Du bliver frisat. Bliver igen herre
over eget liv.
Økosamfundene repræsenterer udviklingen af en innovationsog iværksætterkultur, hvor man ikke venter på, at andre – staten,
de multinationale virksomheder, offentlige institutioner osv. –
gør noget, men man gør det selv. Inden for alle livets områder:
Energi, kultur, transport, boformer, produktion, fællesskaber,
lokalsamfund, byggeri, miljø. Man sætter i værk, alene eller i

fællesskab med andre. Det er ren Pippi
Power: „Det har jeg aldrig prøvet før, så
det er jeg sikkert god til“. I den forstand
er økosamfundene levende laboratorier
for en bæredygtig fremtid.
I dag er der over 100 økosamfund i Danmark og 35 nye er på vej. På verdensplan
er der 10.000. Trenden startede for 30-40
år siden og har aldrig været stærkere end
i dag, især blandt unge familier fra byen.
Økosamfundsbevægelsen kan tjene som
et billede på en mere generel tendens
i civilsamfundet til at leve stadig mere
bæredygtigt. Der bliver f.eks. stadig flere
grønne foreninger med stadig flere medlemmer. Og disse foreningers dagsor‑
dener bliver stadig klarere og peger mod
en nødvendig anden og bæredygtig livsstil.

“Der er et væld af muligheder og
det er egentlig bare at gå i gang“
Ovenstående er et citat fra et interview med
Søren Peschardt, formand for Natur- og
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Miljøudvalget i Vejle Kommune. Pointen er, at kommunerne kan
en masse, når det gælder den grønne omstilling.
Søren Peschardt siger i Folkeavisen om kommunernes rolle
i omstillingen: „Kommunerne kan gøre lige præcis det, vi vil.
Der er et netværk, der hedder ’Mayors rules the World’, og det
er jo sandt: Hvis de store byer vil et eller andet, så sætter de retningen. Så kan præsidenter og regeringer hoppe og danse. Det
er byerne, der er trækkraften for, hvor denne verden skal bevæge
sig henad. Hvis vi godt vil den grønne omstilling, så gør vi den
grønne omstilling“.
Og et stigende antal danske kommuner er begyndt at tage
klima og bæredygtighed alvorligt. At involvere de aktive borgere

puster faretruende i nakken. Derfor har
byen bygget sluser og vil nu bygge en dæmning over fjorden for milliarder.
I takt med at den danske stat i øjeblikket presser kommunerne ved at lægge
nye opgaver over på dem, og samtidig
beskærer deres økonomi, så tvinges kommunerne til at tænke nyt og finde nye
partnere. Det betyder, at man mange
steder skaber et øget samarbejde med
civilsamfundet. Med frivillige, med
de grønne foreninger og økosamfunds‑

med at den danske stat i øjeblikket presser kommunerne ved at lægge nye
»opgaver
»I taktover
på dem, og samtidig beskærer deres økonomi, så tvinges kommunerne
til at tænke nyt og finde nye partnere.

i en helt ny form for ligeværdigt samarbejde. Ni danske kom‑
muner har sagt ja til kurser i FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig
Udvikling. Sønderborg vil være bæredygtig kommune, Lejre
startede som Danmarks første økologiske kommune fra a til z.
Og tiltagene er mange.
Men kommunerne er også i stigende grad klimapressede. Som
f.eks. Vejle – en af Danmarks 10 risikobyer – der jævnligt oversvømmes af vand fra oven fra de omgivende stejle skrænter og af
bølger udefra, fra Østersøen via fjorden. Ved kraftige regnskyl
oversvømmes bymidten, og på sigt vil byen blive ubeboelig. Noget
tilsvarende gælder mange andre danske byer, der ligger lavt og
ved fjorde eller hav.
Vejle har en model af byen, hvor man kan indstille på vejrtyper
og årstal – og ved 2030 oversvømmes byen 80 pct. ved monsterregn og stormflod. Så det er bestemt ikke bare lysten, der driver
omstillingen, men også fordi man mærker, at klimaændringerne
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bevægelsen, de grønne højskoler, alle de
bæredygtige og innovative virksomheder.
Og så kan der pludselig ske lokale omstil‑
linger, som vi ikke troede muligt for 10
år siden.
Og der er virkelig mange områder, hvor
kommunerne kan have en stor indflydelse,
hvis vi og de ønsker det. Kommunerne kan
gå foran og være rollemodeller. For eksempel skabe en grøn erhvervspolitik, hvor man
tiltrækker grønne, nyskabende virksom‑
heder. Skabe fødevarefællesskaber sammen med borgerne. På skole- og uddannelsesområdet kan der udvikles et væld
af initiativer som f.eks. Økolariet i Vejle,
skole-skovhaver i Vammen ved Viborg

»»Derfor må initiativer til omstilling i første omgang komme nedefra.
eller Den Grønne Friskole i København.
Og de unge kan blive fremtidens bedste
ambassadører for bæredygtighed.
Det samme gælder på transportområdet. På affald og genbrug, upcycling og
cirkulær økonomi. På energiområdet. Eller
på produktions- og handelsområdet med
igangsættelse af øko-iværksættere og -butikker eller via kommunernes indkøbspolitik.
Tiltagene breder sig, men er endnu dybt
utilstrækkelige. Og som forskerne Jens
Hoff og Mikkel Giver Kjer beskriver i
bogen Klimaets kommunale tilstand fra i år,
er mange kommuner mest med på klimadagsordenen pga. image (for at tiltrække
borgere) og økonomi (for at tiltrække
innovative virksomheder). Der mangler
en dybere forståelse for, hvor meget det
haster, og hvad der skal gøres. Det kan
den grønne bevægelse hjælpe med.

Når samspillet flytter grænser
Overalt spirer grønne initiativer frem –
midt i et hav af global kapitalisme, klima‑
kriser, regeringer der intet gør og en
blind, accelererende global vækst. Men
det spirer – i Danmark mærkes spirerne
bl.a. på en voldsom vækst i grønne foreninger og på mange flere systematiske
og stadig klarere forslag til en fremtidig,
bæredygtig samfundsmodel.
Økosamfund er blot en af disse nye spirer, men illustrativ. „Økosamfund er det
bedste middel mod landsbydød, vi har“,
sagde landsbyforskeren Jørgen Møller fra
Aalborg Universitet til DR i 2014 – for det
medfører tilflytning af ressourcestærke
voksne, skaber liv og omsætning lokalt,
børn til skolerne, skattegrundlag, nye
lokale jobs med mere. Og det smitter af på
lokalsamfundet og skaber nyt liv. Og det
betyder tilflytning af små samfund, hvor
man lever bæredygtigt med en enkel grøn
livsstil, som understøtter omstillinger
i resten af kommunen. Undersøgelser
viser f.eks., at CO2-udledningen fra økosamfund ligger 60 pct. under resten af
samfundet, sådan som Kaj Hansen bl.a.
har beskrevet i artiklen Lifestyle Change
as Climate Strategy i tidsskriftet LØS-NET
nr. 61-62.
Det skaber (ikke mindst økonomisk)
interesse hos kommunerne, især i landdistrikterne. Mange kommuner har alle‑

rede skabt initiativer for at tiltrække økosamfund, fordi de
kan se fordelen i tilflytning. Men der kan gøres meget mere,
og samspillet kan bredes ud til hele den grønne bevægelse
og også rumme f.eks. bæredygtige skoler, virksomhedsinno‑
vation, bæredygtig produktion, landbrug og byer.
Men for nu at blive ved økosamfund som eksempel: I Odsherred Kommune ligger økosamfundet Fri og Fro som en del af
landsbyen Egebjerg. Her bosatte man sig, fordi kommunen viste
stor hjælpsomhed og forståelse for idéerne bag projektet: Liv på
landet, nye grønne jobs, børn der trives og voksne i fællesskaber.
Kommunen ansatte en bosætningskonsulent med opgaven at
tiltrække flere bofællesskaber og ny bæredygtig bosætning. Man
kunne se, at økosamfund og kommuner kunne en masse, når
de spillede godt sammen.
I dag er økosamfundet en integreret del af lokalsamfundet
og spiller en væsentlig rolle i dets udvikling. Sammen med
andre aktive borgere insisterer Fri & Fro på helhedsorienteret
lokal udvikling gennem samarbejde med kommunen. Senest
har Egebjerghalvøens borgere lavet en civilsamfundsbaseret
udviklingsplan for hele Egebjerg Halvøen, som nu er det fælles
udgangspunkt for lokalområdets udvikling: At skabe en attraktiv kommune med liv, kultur, fællesskaber, bæredygtighed og
meningsfulde jobs lokalt.
Borgere og kommune bliver på den måde fælles om at sætte
retningen for udviklingen og sammen skabe den. Det trækker
flere innovative fællesskaber til området og spreder de bæredygtige tiltag – f.eks. er der gennem disse fælles initiativer oprettet
et lokalt Erhvervscenter i Odsherred. Og i Vejle Kommune har
man integreret Grønt Forum bestående af 150 borgerforeninger
i kommunens resiliensarbejde. Grønt Forum er blevet en del af
forvaltningen, men er stadig et borgerdrevet initiativ.
Tidligere var udviklingsinitiativerne i mange kommuner
ustrukturerede, tilfældige. Handlede snart om lidt fritid, noget
kultur, bevare fællesskaber, lidt natur og miljø. Den nye tendens
er, at der skabes sammenhæng, hvor også lokal bæredygtig
økonomi, lokale jobs og uddannelser indtænkes i en helhed af
lokal bæredygtig udvikling. Og at dette foregår i samspil med
aktive, lokale borgere.
Den brede befolknings kendskab til og opmærksomhed på
klodens katastrofale kurs er begrænset. Initiativerne fra eliten,
politikere og erhvervsledere, er få og utilstrækkelige. Det økonomiske system er fokuseret på fortsat vækst. Og medierne har
sat kikkerten for det blinde øje.
Derfor må initiativer til omstilling i første omgang komme
nedefra. Fra os borgere, grønne foreninger, omstillingsnetværk,
økosamfund, økovirksomheder, borgergrupper, byer m.v. Fra
civilsamfundet. Men initiativerne vil styrkes væsentlig, når de
spiller sammen med kommunerne.

Niels Aagaard er bestyrelsesmedlem og tidligere formand for Landsforeningen for
Økosamfund (LØS) og medlem af redaktionen af LØS’ tidsskrift Økosamfund i
Danmark, som kan læses gratis på foreningens hjemmeside. Han er desuden med i
ledelsesgruppen for Det Fælles Bedste.
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Bæredygtige byer er
resiliente byer
Resiliens er stadig et nyt begreb herhjemme. Men hvad betyder
det? Og på hvilke måder kan resiliens understøtte den bæredygtige
omstilling i kommuner og byer?

Af Jonas Kroustrup

D

et står ikke længere til diskussion, at klimaforan‑
dringer, urbanisering og globalisering i mange år
frem vil sætte helt nye rammer for menneskers liv og
udvikling. De sociale, økonomiske og miljømæssige betingelser og systemer vi har skabt gennem det seneste århundrede
sætter os alle under pres, og det står klart, at de samfundsstrukturer, vi har g jort til rammen for det gode liv, er utilstrækkelige. Ja, de truer direkte vores overlevelse.
Flere af de tærskler og grænseværdier, der definerer
opretholdelsen af vores globale økosystem, er ifølge Stockholm
Resilience Centre for længst overskredet, og vi bliver alligevel ved med at
gøre, som vi plejer. Urbanisering,
over produ kt ion
og overforbrug udtømmer og forurener vores knappe naturressourcer, så både fødevare- og drikkevandssystemer er på vej til at kollapse flere steder i verden.
Samtidig lider over halvdelen af jordens børn og unge under
krig og fattigdom. Hvordan møder vi disse udfordringer?
Hvordan opbygges kapacitet og strategier til at skabe håb om
en bedre fremtid?

ressourcer til at modstå og vokse på trods af kriser og langvarige udfordringer. Sidenhen har begrebet bredt sig til andre
fagområder, og til trods for betydningsmæssige ligheder, er der
stor forskel på, hvad psykologer eller arkitekter forstår ved det.
Resiliens handler derfor både om sociale kvaliteter i stærke
fællesskaber såvel som egenskaber ved infrastrukturer til at
modstå oversvømmelser eller andre ekstreme forhold.
Resiliens har i de sidste mange år primært været en del af
det globale udviklingsarbejde eller katastrofeberedskab. Men
med stigende opmærksomhed verden over på klimaforan‑
dringerne har flere og flere kommuner i også de rigere lande
sat fokus på resiliens. De seneste
års hændelser med
orkaner og oversvømmelser i USA
og terror i Europa
har g jort resiliens til et centralt fokusområde. Set i et samfundsperspektiv dækker resiliens dermed over en række kvaliteter i både lokalsamfund, fællesskaber og infrastrukturer,
som kan være med til både at sikre samfundet på kort sigt,
men også at skabe kapaciteten til at der på længere sigt kan
gennemføres nødvendige forandringer. Her taler vi om de
langsigtede indsatser, løsninger og investeringer, som skal
drive den fysiske omstilling i byerne, reducere sårbarhed
blandt udsatte grupper og håndtere de sociale, demokratiske
og politiske processer, som skal føre dem ud i livet.

står klart, at de samfundsstrukturer, vi har
»gjort»…tildetrammen
for det gode liv, er utilstrækkelige.
Ja, de truer direkte vores overlevelse.

Resiliens
I vores søgen efter nye veje til at vende denne udvikling er flere
byer, forskere og interesseorganisationer begyndt at arbejde
fokuseret med at opbygge resiliens. Et af de mest fremtrædende
eksempler er det internationale by-netværk 100 Resilient Cities,
som foruden storbyer som New York og Rio de Janeiro også har
haft Vejle Kommune med. I dette samarbejde dækker resiliens
over en række særlige kvaliteter ved byer og lokalsamfund, som
med inspiration fra psykologien er blevet til et nyt strategisk
perspektiv med høj relevans for fremtiden.
Rent etymologisk kan resiliens både betyde at 'konservere' og
'springe fremad'. Begrebet henviser til menneskers og fællesskabers evne til at udvikle social sammenhængskraft og deres
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Resiliens i praksis
Den lokale opbygning af resiliens kommer i dag til udtryk
flere steder i verden ved at byer og lokalsamfund er blevet
mere opmærksomme på deres sårbarheder og er i gang med
at mobilisere indsatser til at imødegå en ny og mere usikker
fremtid. Men det er under vanskelige vilkår. I Surat i Indien
er urbaniseringen f.eks. så massiv, at transportsystemer og
infrastruktur ikke længere kan følge med. Drikkevandsressourcerne er flere steder udtømte, så man i lokalsamfund

Foto: Roberto Saltori (Creative Commons)

graver efter vand under bygningerne med det resultat, at
flere er begyndt at kollapse. I mange byer i verden er oversvømmelser allerede en del af hverdagen, og som vi netop
har oplevet i Houston, koster det menneskeliv og kan bringe
et helt bysamfund ud af spil i mange år. På lignende vis har
man i San Francisco og Mexico City i mange år levet med
frygten om jordskælv, som vil få katastrofale følger for især
udsatte samfundsgrupper.
Disse udfordringer og fremtidsscenarier er dog samtidig også
en anledning til at skabe forandring, forebygge og forbedre livet
i byerne på en række områder. Vi ser lokalsamfund organisere
sig, og der bygges i mange kystbyer diger og dæmninger til at
modvirke oversvømmelser. Nye, fremtidssikrede byggeregula‑
tiver indføres, og tiltag til at reducere polarisering og fattigdom øges. Men hvorfor sker det nogle steder og ikke andre?

Resiliens er mere end robusthed
Som basis for samarbejdet i 100 Resilient Cities, har et forskningsprojekt finansieret af det amerikanske Rockefeller Foundation
gennem de sidste ti år undersøgt, hvorfor nogle byer frem for
andre vokser og udvikler sig socialt og økonomisk til trods for
flere kriser og potentielle katastrofer. For byer som New Orleans
og Rio de Janeiro undersøgte man, hvilke særlige sociale,
økonomiske, kulturelle og biologiske forhold, som var
afgørende for byernes modstandsdygtighed.
For det første var konklusionen, at det kræver en velfungerende organisatorisk og teknisk infrastruktur til at
sikre og levere de helt basale samfundsbehov som rent
drikkevand, fødevarer og sundhed. Det er nok oplagt
for de fleste. Men dernæst skal der være et lokalt bystyre med
et stærkt lederskab og kapacitet til at samarbejde på tværs
af institutioner og civilsamfund om både forebyggelse og
kriseberedskab. Fraværet af dette kan på sigt betyde, at byer
og lokalsamfund slet ikke er forberedt på fremtidige kriser.
Hertil kommer måder at samarbejde med lokalbefolkningen
på om nødvendige forandringer i form af boligfornyelse og
fysisk omstilling.
På den baggrund kunne man konkludere, at resiliente byer
og lokalsamfund i særlig grad forsøger at fremme følgende
kvaliteter:
• Udvikle overskudskapacitet, som understøtter, at der er alter‑
native ressourcer til rådighed, når en vigtig del i et system
svigter.
• Skabe fleksibilitet – evnen til at ændre sig, udvikle sig og
tilpasse sig til alternative strategier under en katastrofe
eller langvarige kriser.
• Begrænse samfundssvigt ved at organisere sig redundant,
dvs. med 'overkapacitet', og dermed forhindre, at chok og
kriser spreder sig på tværs af geografi og systemer.
• Understøtte 'flow' i byområder og have evnen til hurtig
genopretning og til at genetablere funktioner, reorganisere
og undgå langvarige afbrydelser.
• Mestre konstant indlæring, dvs. evnen til at indarbejde
tidligere erfaringer, så det øger fremsynet i form af evnen
til at forudse nye udfordringer.
• Have høj innovationskapacitet og udvikle nye løsninger til
at imødegå kriser i takt med at vilkårene ændrer sig.

Resiliens i en nordisk kontekst
Selvom arbejdet med opbygningen af resiliens udspringer af
indsatser i særligt udsatte områder i verden, så har begrebet
og tilgangen til at beskytte og udvikle byer og lokalsamfund
vundet øget interesse i Danmark og Norden inden for de senere
år. Vejle Kommune har som den første i Norden udviklet en
langsigtet handlingsplan for resiliens, der med udgangspunkt
i integreret planlægning sammentænker byudvikling, klimaforandringer og social politik.
Der publiceres desuden en stigende mængde artikler, især
inden for de sociale fagområder, og vi ser også en betydelig
mængde konkrete indsatser, der forsøger at fremme de kvaliteter i byernes miljø og fællesskaber, som resiliensbegrebet sætter
fokus på. Et godt eksempel er Klimakvarter Østerbro i København, hvor der er særlig fokus på multifunktionelle løsninger,
hvor vand ikke udgør en trussel, men en rekreativ værdi. Der
opstår samtidig flere frivillige foreninger som f.eks. Sager
Der Samler i Aarhus, hvor der sættes fokus på at støtte og
udvikle inkluderende fællesskaber, aktivisme og social sammenhængskraft.
Resiliens er således et opgør med robustheds- og tilpasningslogikken. Resiliens, i både psykologisk og strategisk forstand,

på resiliens bliver vi opmærk»somme
»Medpå,fokusat systemer
ikke kun skal arbejde
på at opretholde sig selv, men også på at
forny sig.

22

Oktober 2017

handler ikke kun om at øge den interne kapacitet til at modstå
et øget pres (robusthed) eller blot tilpasse sig ændringer i
omgivelserne. Resiliens handler også om at opbygge kapacitet
til at iværksætte handling, nytænkning og innovation, der
skal sikre at en ønsket fremtid udvikler sig i en ønsket positiv
retning til trods for nye vanskelige betingelser.
Med fokus på resiliens bliver vi opmærksomme på, at systemer
ikke kun skal arbejde på at opretholde sig selv, men også på
at forny sig. Med denne forståelse vil resiliente byer og lokalsamfund ikke kun være i stand til at absorbere forstyrrelser,
men også at gennemgå en fornyelsescyklus.
På den måde kan resiliens være den evolutionære dynamik,
som skal bringe vores globale og lokale samfund på vej mod
bæredygtig omstilling.

Jonas Kroustrup er ansat i Chora Connection, en dansk nonprofit organisation, der
blev etableret i 2015 med visionen om at skabe en bæredygtig og resilient verden. Han
leder indsatsen omkring resiliens og har tidligere været bl.a. Chief Resilience Officer i
Vejle Kommune.

Grøn energiomstilling i
afgørende fase
Claude Turmes har spillet en central rolle i udviklingen af EU’s
politik for grøn energiomstilling. I dette interview kommenterer
han energipolitikkens aktuelle status i EU og Danmark. Han ser
mange udfordringer, men også grund til betinget optimisme. En
ny grøn alliance kan bringe Europa tilbage i lederrollen i den
grønne omstilling.
Af Niels Henrik Hooge

C

laude Turmes er medlem af EU-parlamentet for Luxembourg og energipolitisk talsmand for gruppen De
Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Siden 1999 har
han været ordfører for centrale lovgivningsinitiativer og anses
for en nøgleperson inden for miljø- og energipolitik i Bruxelles.
Tidligere i år blev han udpeget til ordfører for forvaltningen
af energiunionen, der bl.a. tager sigte på at forstærke det regionale samarbejde mellem EU-medlemslandene. I 2016 blev
han af det europæiske onlinemedie Euractiv rangeret som den
femte mest indflydelsesrige person i europæisk energipolitik
og det andet mest indflydelsesrige EU-parlamentsmedlem på
energiområdet af VoteWatch Europe.
I dette interview taler Claude Turmes ud om sin nye bog
om den europæiske energiomstilling, om energiunionen, EU-

kommissionens ren energi-pakke, Magritte-lobbygruppen,
EU’s handelssystem for CO2-kvoter, EURATOM, behovet for
en grøn EU-energiforfatning, teknologineutrale udbud, det
kommende danske energiforlig og mange andre emner.

Margritte-gruppen og de mørke år
Claude Turmes, i din beskrivelse af de sidste årtiers europæiske energiog klimapolitik skelner du mellem 'oplysningstiden' og 'de mørke år'.
Du hævder også, at vi lige nu befinder os i et afgørende tidspunkt for
denne politik. Kan du uddybe det nærmere?
“Oplysningstiden var basalt set de første år af nullerne, da
EU begyndte sin energieffektivitetspolitik, som i øvrigt blev
understøttet kraftigt af den danske regering. Og vi lavede
energi- og klimapakken i 2008. Der var megen opmærksomhed
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fra medierne, og det gav os den politiske styrke til at vedtage
en meget ambitiøs EU-lovgivning for energieffektivitet og
vedvarende energi (VE). Så begyndte vi at implementere
denne lovgivning, og hvis man ser på statistikken, kan man
konstatere, at der de næste fire år fandt en stor udrulning af
VE sted i Europa.“
“Hvad vi ikke havde forudset var, at nogle af de store energiselskaber ikke var forberedte på denne udvikling. Det forhold,
at de solgte mindre elektricitet, og den store udbredelse af

“ETS er vigtigt, fordi det fastsætter en
kulstofpris og sætter et loft (over udledningerne /red.). Klimaforandringerne er
et mængdeproblem: Hvis for meget CO2
udledes til atmosfæren er det eneste,
man kan gøre, at lægge en barriere over
udledningerne. Det dårlige ved ETS
er, at selvom det har fungeret på det
bureaukratiske niveau, er der for mange

gode nyhed er, at Donald Trump med hans idiotiske klimapo»litik»Den
genopliver en diskussion, der mere eller mindre var forsvundet
fra den politiske scene.

VE baseret på bl.a. borgerinddragelse, overraskede dem
fuldstændigt. De begyndte at tabe markedsandele og penge,
hvad der forklarer opkomsten af ’de mørke år’.“
“Disse år begyndte på Magritte-museet i Bruxelles, hvor
direktørerne for ti af de største europæiske energiselskaber
mødtes og blev enige om tre ting: For det første, at VE er for
dyr og de europæiske politikere bør holde op med at understøtte den. For det andet, at energieffektivitet underminerer
vækst og jobsikkerhed. Og for det tredje ville de have penge
til deres produktion af kul- og atomkraft, fordi de ikke kunne
klare sig på de europæiske elektricitetsmarkeder.“
“De henvendte sig til hver eneste statsminister, de henvendte sig til den daværende EU-kommissionsformand,
Barroso, og det lykkedes dem at gennemtvinge en meget,
meget svag politisk aftale på statslederniveau i oktober 2014:
27 pct. energieffektivitet, 27 pct. VE og 40 pct. reduktion af
drivhusgasudledninger i 2030. Så af hensyn til disse folk fra
det gamle energi-establishment forsinkede vi udbredelsen af
VE og energieffektivitet i Europa.“

Betinget grund til optimisme
I betragtning af denne forsinkelse og kravene i klimaaftalen fra
Paris, vil EU-kommissionens ren energi-pakke være nok til at
sikre en bæredygtig europæisk energiomstilling i tide?
“Det gode ved kommissionens forslag er, at det går videre end
statslederne for energieffektivitet. Den forsvarer nu åbent minimum 30 pct. energieffektivitet og vover hermed at udfordre de 28
statsledere, der har foreslået 27 pct. Men for VE holder den sig
til 27 pct., hvilket selvfølgelig ikke er godt nok. Inden slutningen
af 2018 skal vi beslutte, om vi ønsker at være ambitiøse, når det
drejer sig om afbødningen af klimaforandringerne, eller om vi
blot vil tale om den uden at levere resultater.“
“Den gode nyhed er, at Donald Trump med hans idiotiske
klimapolitik genopliver en diskussion, der mere eller mindre
var forsvundet fra den politiske scene. Og for nyligt har vi fået
en pro-europæisk præsident i Frankrig, Emmanuel Macron,
der har valgt en pro-klima og pro-VE energiminister, Nicolas
Hulot. Det bringer ny dynamik til alliancen mellem Tyskland,
Frankrig, Benelux-landene og de skandinaviske lande for at gøre
en indsats for at modvirke klimaforandringerne.“
Indtil videre har EU’s CO2-kvotehandelssystem (ETS) ikke været
et effektivt instrument. Har det efter din mening en fremtid?
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smuthuller. Prisen er simpelthen for lav
– 37 kr. pr. tons CO2. Kulkraftværkerne,
som vi i 2008 mere eller mindre havde
politisk besluttet at fase ud, er kørt
videre på højt tryk de sidste ti år. Det vi
har brug for, er at finde en løsning, som
er bedre end det, markedet kan tilbyde,
som f.eks. en maksimum ydelsesstandard
på 550 gr. pr. kWh, og få forhandlet en
kulstofminimumspris på plads.“

Det langsigtede perspektiv
Hvis støtte til VE skifter fra feed-in-tariffer
(fast støtte pr. leveret mængde af energi) til
auktioner, er teknologineutralitet så en god
eller dårlig ide?
“Hvis vi tager Danmark som eksempel,
ville der så nogensinde have været havvindmølleparker med teknologineutral
licitation? Nej, fordi de første havvindmøller var meget dyrere. Den anden
grund er, at teknologineutrale udbud

kommissionens forslag
»er,»atDetdetgodegårvedvidere
end statslederne

for energieffektivitet. Den forsvarer nu
åbent minimum 30 pct. energieffektivitet
og vover hermed at udfordre de 28 statsledere, der har foreslået 27 pct.
forudsætter, at der ikke vil være problemer med ledningsnettet. Og den tredje
er, at vi har brug for komplementaritet
mellem de forskellige energikilder. Med
teknologineutrale udbud har regeringen
ingen mulighed for at planlægge, og
investorerne har ingen anelse om, hvad
de skal satse på.“
Du nævner, at lobbyister fra den konventionelle energisektor blokerer eller

er så forbløffende for mig er, at vi har kommissær, en ind»flydelsesrig
»Hvad derpolitiker,
en meget intelligent person, der er fra Danmark
– og i løbet af hendes første år i embedet har der været mere beskyttelse
af atomkraft end i meget lang tid.

forhindrer den grønne energiomstilling. En af konsekvenserne er, at alle
fremskridt bliver „stop and go“. Er
tiden kommet til at forbedre EU’s energipolitiske rammebetingelser på det
forfatningsmæssige niveau, så langtidsperspektivet kommer til at dominere
de politiske beslutninger? Sidste år
fremsatte den østrigske regering et forslag til en protokol, der skal tilknyttes
Lissabontraktaten som anneks, så den
bliver en del af EU’s forfatningsmæssige
grundlag. Er efter din mening en grøn
energiomstillingstraktat vejen frem?
“I den bedste af alle verdener, ja,
men her i Danmark ved I jo, at en forfatningsændring forudsætter en folkeafstemning, og den er ikke let at vinde
i det nuværende klima. Når det så er
sagt, er ideen om, at vi er nødt til at
slå fast i vores lovgivning og traktater,
at vi hurtigt skal nå frem til et energisystem baseret på hundrede pct. VE,
ekstremt nyttig. Vi har brug for det
på grund af klimaforandringerne og
fordi det langsigtede perspektiv handler om investeringer. Jo mere stop and
go politik, man har, desto mere stiger
omkostningerne på grund af risikoen
for bankerne, hvad der gør udbredelsen
af VE dyrere. Så fordi det er svært at få
en traktatreform, og fordi lovgivningen
i dag ikke er god nok til at garantere
investeringssikkerhed, forsøger jeg for
øjeblikket som ordfører for forvaltningen af energiunionen at få fastsat meget
ambitiøse, langsigtede klima- og energiplaner for 2030 og 2050. Sigtet er at vi
udfaser kulstof (fossile brændstoffer /
red.) i 2050, hvilket betyder hundrede
pct. VE i 2050. Det betyder også, at vi
får et VE-energisystem meget tidligere,

lidt som det den danske venstrefløj og andre arbejder for lige
for øjeblikket.“

Favorisering af atomkraft
Som du nævner i din bog, har det engelske atomkraftprojekt Hinkley
Point C genoplivet ideen om, at atomkraft ikke reguleres af EU’s indre
marked. Dette er baseret på en fortolkning af EURATOM-traktaten,
der tillader massiv statsstøtte. Bør EURATOM-traktaten reformeres
eller afvikles?
“Det, der gælder for en grøn energiomstillingstraktat, gælder også for EURATOM-traktaten: Det er meget svært at få en
reform, fordi det skal ske i enighed mellem EU-medlems‑
landene. Men spørgsmålet om, hvorfor 20-25 pct. af elektronerne i det indre europæiske elektricitetsmarked kommer
fra atomkraft, bliver ikke tacklet af konkurrencekommissær
Margrethe Vestager. Det er et meget relevant spørgsmål, som
man burde stille til hende.“
“Hvad der er så forbløffende for mig er, at vi har kommissær,
en indflydelsesrig politiker, en meget intelligent person, der er
fra Danmark – og i løbet af hendes første år i embedet har der
været mere beskyttelse af atomkraft end i meget lang tid. Så
spørg kommissær Vestager, start en diskussion i Danmark – er
det en god ide, at hun beskytter den europæiske atomkraftindustris interesser mod danske interesser? For jo længere man
holder atomkraftværkerne i gang, desto færre vindmøller fra
Vestas og Siemens vil der være.“

Den danske energiaftale
Senere i år forventes Folketinget at indlede forhandlinger om en energiaftale for 2020-2030. Ud over at argumentere for en udfasning af
støtten til „modne“ vedvarende energikilder, indikerer anbefalingerne
fra regeringens energikommission, at den fremtidige danske energi- og
klimapolitik i stigende grad vil blive bestemt på det europæiske niveau.
Ikke desto mindre har næsten ingen af de danske politiske partier
udviklet EU-orienterede platforme for energi- og klimapolitikken. Efter
din mening, hvilke nøglekomponenter bør en sådan platform indeholde?
“Det første, jeg vil understrege, er, at uden danske politikere,
ville EU ikke have været i stand til at lave nogle af de bedste
love i verden om VE og energieffektivitet. Jeg føler meget stor
taknemlighed over for Danmark og den danske befolkning,
ikke mindst på grund af den rolle, Svend Auken spillede i
halvfemserne i begyndelsen af nullerne, og senere Martin
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Lidegaard og Bent Bendtsen. Men i dag opfører den danske
regering sig i Bruxelles, som om Danmark næsten ikke har
nogen VE- og energieffektivitetsindustri overhovedet. Den er
ofte på den forkerte side af tingene og tanken om at fjerne al
støtte til on- og offshore vindkraft og solceller, fordi de opfattes
som modne teknologier, er den største jobdræber, nogen dansk
regering kan finde på. Det vil skade dansk økonomi og danske
virksomheder som Vestas og Siemens danske afdelinger samt
de virksomheder, der er afhængige af dem.“
“Det, der er brug for, er, at Folketinget afhjælper fejltagelserne
i energikommissionens anbefalinger. Jeg er ret sikker på, at et
flertal i Folketinget vil lave en aftale, der er meget bedre end det,
regeringen foreslår. Regeringen er jo en mindretalsregering, der
indtager en radikal anti-VE-holdning.“

Grønne alliancer
Dette er måske et forsimplende spørgsmål, men er der rent politisk en
fremtid for den grønne energiomstilling? Vil politikkerne på det europæiske
niveau fremme denne omstilling? Eller vil de stå i vejen, således at vi,
som vi har set det i andre tilfælde, hovedsageligt vil være afhængige nye
forretningsmodeller, teknologisk udvikling og industriel innovation? Til
syvende og sidst, vil energiomstillingen efter din mening være top-down,
bottom-up eller måske begge dele?
“Jeg tror, at den vil være begge dele. Min motivation for at
skrive bogen om energiomstillingen som en chance for Europa

i dag opfører den danske regering
»sig»…i Bruxelles,
som om Danmark næsten

ikke har nogen VE og energieffektivitetsindustri overhovedet. Den er ofte på den
forkerte side af tingene …
var at vise, at det var progressive alliancer, progressive flertal i
EU-parlamentet, sammen med progressive regeringer, der skabte
den succeshistorie, som gjorde Europa til en global stormagt
indenfor VE og energieffektivitet. Det skete ikke i erhvervslivet
alene, men blev drevet frem af politikudvikling i Bruxelles. Men
på det nationale niveau udsættes vi for lobbyisme, og nogle gange
vinder lobbyisterne.“
“Det skete i 2014, da nationale virksomheder henvendte sig til
alle statsministrene. Så egentligt kan man sige, at det ikke var
EU eller eurokraterne i Bruxelles, der gav efter for denne dårlige
indflydelse. For det er den, vi skal have brudt i en ny alliance.
Det er nu, vi skal sige: ’Hør her, vi er nødt til at intensivere vores
bestræbelser. Vi kan opnå resultater, og hvis gør det, skaber vi jobs
i Europa. Og vi genopretter forbindelsen til borgerne, fordi de
ønsker, at Europa bevæger verden i forhold til klimaforandring‑
erne, og de ønsker at besejre det, som Trump står.’“
“Jeg synes, at det er en særdeles god fortælling, der kan bringe
Europa tilbage til at have en mere prominent og positiv rolle.“
Læs anmeldelsen af Claude Turmes nye bog om energiomstillingen i
EU andetsteds i dette nummer.
Foto: Kevin White (Creative Commons)
Niels Henrik Hooge er medlem af NOAHs Urangruppe.
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UDSYN
TRE ÅR TIL AT SIKRE VORES
KLIMA

INFOGRAPHICS OM FN’S VERDENSMÅL

Tidsskriftet Nature bragte den 29. juni 2017 artiklen Three years
to safeguard our climate. Den fremragende artikel, som er kort
og letlæselig, er skrevet af en række internationalt anerkendte
klimaforskere, herunder FN’s tidligere klimachef Christina
Figueres. Forfatterne argumenterer bl.a. ud fra størrelsen af
det resterende kulstofbudget for, at de næste tre år bliver afgørende, hvis vi skal forhindre en for kraftig temperaturstigning.
De fremlægger seks mål, som skal være nået inden 2020, hvis
vi skal have en chance for at holde den globale opvarmning
under 2 grader gennem omstillinger, som kan ske i et tempo,
som verdenssamfundet kan bære. Der er dog i sagens natur en
vis videnskabelig usikkerhed omkring den præcise størrelse
af det resterende kulstofbudget. Således kunne danske og
internationale medier i slutningen af september berette om
en ny undersøgelse, offentligg jort i Nature Geoscience, som
øgede budgettet noget, og dermed gav verdenssamfundet
nogle flere år til at handle i.

Den hollandske styrelse for miljøvurdering, PBL Netherlands
Environmental Assessment Agency, har udgivet en række såkaldte
infographics, som gennem simple illustrationer beskriver
udfordringer og muligheder for at omsætte FN’s 17 verdensmål
til virkelighed. Dette sker i udgivelsen People and the Earth:
International cooperation for the Sustainable Development Goals
in 23 infographics. Hvis man søger et hurtigt overblik over
verdensmålene og deres betydning på globalt plan, kan dette
være et godt sted at starte.

FOLKEAVISEN – ET BÆREDYGTIGT DANMARK
I anledning af det forestående kommunalvalg har en gruppe af grønne foreninger i
regi af Det Fælles Bedste udgivet en Folkeavis, som rummer en lang række konkrete
forslag til, hvordan vi kan skabe bæredygtighed inden for ni vigtige områder. Avisen
skal bidrage til at skabe og kvalificere den
grønne dagsorden i forbindelse med valget. NOAH har, sammen
med 35 andre grønne foreninger og aktive fra civilsamfundet,
bidraget til avisens temaer. Folkeavisen kan downloades og
læses online på hjemmesiden for Det Fælles Bedste.

MAGASINET RÅSTOF
Den danske miljøorganisation VedvarendeEnergi udgiver
det gratis onlinemagasin RÅSTOF, som fokuserer på vedvarende
energi, miljø og bæredygtighed. Tidsskriftet udkommer otte
gange om året og indeholder spændende artikler, f.eks. om
atomkraft-modstandens historie i Danmark, insekter som
fremtidens klimavenlige proteinkilde, udviklingen inden for
vedvarende energi, anmeldelser og meget mere. Man kan i
øvrigt også blive medlem af VedvarendeEnergi og dermed
støtte den gode sag.

ØKOVALG 2017
Økologisk Landsforening har lavet et stort
og nyttigt materiale for
både økologisk engagerede vælgere og kandidater i forbindelse med kommunalvalget 2017. Her kan man finde fakta om økologi, erfaringer
fra kommuner og regioner samt et interaktivt Danmarkskort,
der viser, hvad politikerne i din kommune mener om økologi.
Der er kampagnemateriale og tips til at skrive gode læserbreve.
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NYT OM NOAH
NOAH KÆMPER FOR AMAGER FÆLLED
NOAH er med i kampen for at bevare Amager Fælleds Strandeng i København. Det er vi sammen med en lang række af
andre miljøorganisationer, borgerorganisationer og kendte
danskere.
Sagen handler kort om at Københavns Kommune, i samarbejde med udviklingsselskabet By & Havn, vil by-udvikle og
anlægge 2.500 boliger på et område af Amager Fælled med høj
biodiversitet. Det vil medføre, at et værdifuldt naturområdes
unikke karakter ødelægges for al eftertid. Det berørte område
af Amager Fælled ligger umiddelbart nord for Ørestaden.
Senest er PensionDanmark gået i samarbejde med By & Havn
om investering i byudviklingen, hvilket har øget områdets værdi
fra 1,5 mia. til 2,0 mia. kr. Dette er efter vores mening blot en
ud af mange problematikker i den aktuelle, kommunalpolitiske
konflikt, og udgør en tilsidesættelse af de sædvanlige, lovlige
demokratiske processer i Danmark. PensionDanmarks investering kan desværre forvanske og vanskeliggøre den igangværende
politiske dialog om Fælledens fremtid og undersøgelser af
alternativer for byudvikling.
Den planlagte byudvikling vil ske på et område med særligt
store naturværdier. Den tidligere strandeng er præget af høj
biodiversitet og et vildnis, der går tilbage til den seneste istid
med sjældne og truede arter. Områdets naturværdier er dokumenteret og beskrevet gennem et stort antal undersøgelser og
rapporter, der ikke lader nogen tvivl tilbage om at dette er en
særlig og beskyttelsesværdig natur. Som hyppigt fremført i den
offentlige debat, inkluderer området arter, der er beskyttet af
EU’s Habitatsdirektiv, samt rødlistede arter der er truede og
akut truede.
NOAH er med i Amager Fælleds Venner, som både er en
selvstændig borgerorganisation og en paraply for mange samarbejdende organisationer. Vi har været med til at skabe en

oplysningskampagne om Amager Fælled siden sommeren 2016.
Elementer i denne kampagne har været to folkeringe rundt om
hhv. strandengen og siden hele Amager Fælled.
NOAH har også været med i en række andre, mindre demonstrationer, læserbreve, henvendelser til medier og politikere mv.
Vi har desuden lanceret Friends of the Earths egen Nature-is-ourright kampagne, hvor vi benyttede Amager Fælled som eksempel.
Senest var vi med til Amager Fælled Festivalen den 10. sep‑
tember 2017, hvor vi havde en bod med klistermærker, T-shirt
og information. På festivalen blev Amager Fælled Protestsangen lanceret af Johan Olsen fra bandet Magtens Korridorer.
Der var cirka 3.000 deltagere. NOAH donerede i øvrigt alle de
indtjente penge fra salget af vores klistermærker til Amager
Fælleds Venner.
Takket være den folkelige modstand skal der nu udarbejdes
en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) for
området, hvilket betyder, at byggeriet er blevet skubbet helt
frem til efter sommeren 2018. Men med kommunalvalget i
november 2017 kan en ændret mandatsammensætning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation få betydning for, om
projektet bliver fuldført. Fire partier (SF, Ø, RV, ALT) har
nemlig givet hinanden håndslag på, at hvis de tilsammen får
flertal i Borgerrepræsentationen, vil de ændre byggeplanerne
og bevare Strandengen.
Op til deadline på dette nummer af Nyt Fokus har overborgmester Frank Jensen i øvrigt meldt ud, at en alternativ placering
skal overvejes.
NOAH fortsætter kampen!

June Rebekka Bresson, NOAH Madsuverænitet
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KOMMUNALVALG I FOKUS
PÅ NOAHS HJEMMESIDE
Hvis politikerne vil, har kommunerne mange muligheder for
at medvirke til grøn omstilling og skabe folkelig involvering.
Derfor er det vigtigt, at der er fokus på disse emner i efterårets
kommunale valgkamp – og det er baggrunden for, at NOAH
har lanceret en særlig sektion om kommunalvalget på sin
hjemmeside noah.dk. Her kan man finde baggrundsviden om
NOAHs forslag til temaer i valgkampen.
Læs mere på: https://noah.dk/kv17

NOAH: FISKEKONGER ER
SYMBOL PÅ ET FEJLSLAGENT
MADSYSTEM
Sagen om fiskekvoterne og deres konger har fået mange op af
stolene. Men fiskerisektoren er desværre ikke et enestående
eksempel på et ubæredygtigt og socialt uretfærdigt system, hvor
fælles ressourcer ejes af få aktører.
Sektoren bekræfter derimod den udvikling fødevaresektoren
generelt har undergået: ubæredygtige metoder og overforbrug
kombineret med skæve ejerforhold og høj grad af konsolidering.
Et andet presserende område er ejerskabet over frø. Seks
selskaber, heriblandt Monsanto og Bayer, er ved at fusionere,

så tre selskaber vil komme til at eje 60 pct. af klodens kommercielle frø. Dette vil give en kæmpe magt til få selskaber, som vil
få yderligere indflydelse på, hvilke afgrøder der kan dyrkes, og
hvad det vil koste. En udvikling der er med til at skubbe små
landbrug ud over kanten og skabe et ensrettet fødevaresystem
– og føre til yderligere konsolidering og få aktørers kontrol over
det, der burde være fælles ressourcer.
Konsolidering og kontrol i landbrugs- som fiskerisektorerne
er ikke resultatet af en fejl, men af bevidste politikker og et
forkvaklet natursyn. Kvotesagen er et klassisk eksempel på,
hvad der sker, når fælles ressourcer og goder privatiseres og
handles. Det er derfor ikke yderligere administration, der kan få
kvotesystemet til at fungere. Det kræver derimod et opgør med
selve tanken om at jordens ressourcer skal forvaltes af private
aktører, hvor profit bliver hovedmålet og mad en sidegevinst.
Det centrale spørgsmål er, hvem vi mener, der skal eje vores
mad, og kvotesagen er en unik mulighed for i stedet at skabe
et demokratisk madsystem – hvor mad er en rettighed og ikke
en vare, der kan spekuleres i.
Læs mere om hvad et alternativt madsystem baseret på princippet om madsuverænitet kan indebære i en dansk sammenhæng
i rapporten Madsuverænitet – Hvem skal bestemme over vores mad?

Nanna Langevad Clifforth, NOAH Madsuverænitet
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ANMELDELSER
GRØN OMSTILLING – EN CHANCE FOR EUROPA
En af den europæiske energiomstillings mest fremtrædende
arkitekter, det grønne EU-parlamentsmedlem fra Luxembourg,
Claude Turmes, giver i sin seneste bog Energy Transformation
– An Opportunity for Europe en bred skildring af omstillingens
politiske historie. Turmes har bl.a. været EU-parlamentets
ledende forhandler for nogle af de vigtigste lovpakker på
energi- og klimaområdet. Bogen, der indeholder en række
forslag til, hvordan energipolitikken kan forbedres, er skrevet
i samarbejde med hans politiske rådgiver, Jérémie Zeitoun. I
betragtning af, at stadigt flere energi- og klimapolitiske beslutninger, der er relevante for den danske energiforsyning og
eksport af energiteknologi, træffes på det europæiske niveau,
er bogen et must, også her i Danmark.
Bogen er fascinerende læsning og kommer vidt omkring. Alle
de vigtigste emner tages op, lige fra de mest overgribende emner
på europæiske plan til kontroversielle enkeltsager: Kampen om
EU’s elektricitetsmarked, konkurrencen mellem de forskellige
typer af statsstøtte, klimaforhandlingerne i regi af FN’s COP15
og 21, Fukushima-katastrofens europæiske konsekvenser, kontroverserne om det planlagte atomkraftværk Hinkley Point C i England, Dieselgate, den digitale revolution, Energiunionen, EU’s
energivinterpakke, osv. Listen er meget længere. Analyserne
er dybdeborende, samtidigt med at tingene sættes i perspektiv.
Bogen har sine helte, men særligt sine skurke: I maj 2013
dannedes den såkaldte 'Magritte-lobbygruppe' bestående af
otte store europæiske energiselskaber. Gruppen fik navn efter
det museum i Bruxelles, hvor den holdt sit stiftende møde og
straks begyndte at påvirke den europæiske energipolitik. Målet
var at bekæmpe støtten til vedvarende energi og bestræbelserne på at energieffektivisere. Til gruppens allierede hørte
enkelte EU-medlemslande samt arbejdsgiverorganisationerne
i BusinessEurope. Turmes giver Magritte-gruppen en stor del
af ansvaret for, at de europæiske investeringer i vedvarende
energi stagnerede i 2013-2014 og gik tilbage i 2015.
Interessant er beskrivelsen af konsensuskulturen i EU-parlamentet, hvor der i modsætning til i mange nationale parlamenter
er tradition for brede og fleksible flertal. Der er også lovord til
EU-kommissionens funktionærer, som ikke holdes ansvarlige
for det manglende politiske mod, man ofte findes højere oppe
i systemet.
I bogen fremlægges der en plan for den europæiske energiomstilling, som Turmes anser for et politisk og sociologisk
projekt funderet i borgerinddragelse og demokratisering,
snarere end et teknologisk projekt. Planen omfatter et udvidet
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samarbejde i de fem europæiske regioner, bl.a. omkring en
række bæredygtige fyrtårnsprojekter, et politisk kompromis
om at afvikle fossile brændsler og atomkraft, og en vision for
den europæiske energiunion, der så vidt muligt skal motivere
hele befolkningen til at deltage i den grønne omstilling.
Energy Transformation er ikke blot meget velskrevet, men besidder den ekstra dimension, at forfatteren som oftest befinder
sig i frontlinjen til de politiske konflikter, han beskriver, og
dermed kan udtale sig med en særlig autoritet herom. Bogen anbefales varmt. Den udkom tidligere på året på fransk
under titlen Transition énergétique – Une chance pour l’Europe, den
engelske oversættelse udkom i midten af juli 2017.

Af Niels Henrik Hooge, medlem af NOAHs urangruppe.

Claude Turmes
In collaboration with Jérémie Zeitoun

Energy Transformation
– An Opportunity for Europe
384 sider
Vejl. pris £12.99
Biteback Publishing 2017

ET SIGNALEMENT AF DEN
KORRUPTE RENTEKAPITALISME
Den engelske økonomi-professor Guy Standings ærinde i sin nye
bog The Corruption of Capitalism er at afdække de grundtræk og
mekanismer i den nye form for kapitalisme, som i den ene ende
har skabt en lille elite af ekstremt rige og i den anden ende en
ny prekariatsklasse.
Han kalder den en rentier- eller rentekapitalisme. Hvad betyder det? En rentier i dag er en person, som modtager indkomst
fra besiddelse af aktiver i modsætning til at få indkomst fra
lønarbejde. Man kan modtage renteindkomst fra alle former
for ejerskab og kontrol af aktiver, som er knappe naturligt eller
kunstigt skabt – f.eks. jord, ejendom, intellektuel ejendom eller
forskellige former for finansielle transaktioner. Rentier-aspektet
ved kapitalismen er i de sidste 30 år vokset svulstagtigt.
Guy Standings hovedtese i bogen er, at der med rentekapitalismen er blevet skabt et nyt indkomstfordelingssystem, og
at velfærdsstatens indkomstfordelingssystem reelt er brudt
sammen. Rentekapitalismens opblomstring skyldes ændringer i
kapitalismen. Siden 1995 er intellektuel ejendomsret blevet den
primære kilde til renteindkomst igennem patenter, varemærker,
copyright og designrettigheder. Dernæst er rentier-aspektet ved
kapitalismen blevet styrket af forskellige former for subsidiering
af kapitalen. Derudover har den intensiverede udplyndring af
de forskellige former for fælleder, der er blevet kommercialiseret
og privatiseret, samt skabelsen af en ny platformskapitalisme
forstærket rentekapitalismen. Og alle disse årsager til udvik‑
lingen af rentekapitalismen kunne ikke have fået lov til at virke,
hvis de moderne såkaldte demokratiske stater ikke var blevet
korrumperet af magtfulde kapitalistiske rentier-interesser.
Det kapitalistiske rentiersystem er uretfærdigt, men også
ustabilt, hvorfor Standing diskuterer forskellige muligheder for
ændringer af systemet.
Guy Standing mener, det er vigtigt at skabe en institutionel
struktur, der fjerner nogle renteindkomster, reducerer andre
og endelig omfordeler nogle tredje til nye demokratiske fonde.
Desuden er det centralt at genskabe de forskellige fælleder i
forskellige offentlige organisationsformer og sikre, at renteindtægterne fra disse tilfalder fællesskabet. Fællederne er
grundlaget for det nye indkomstfordelingssystem.
Efter Standings opfattelse bør der være to piller i det nye
indkomstfordelingssystem: En uafhængig, demokratisk styret og
klart gennemskuelig statslig investeringsfond og et udviklet basisindkomstssystem byggende på sociale dividender fra denne fond.
Hvilke klasser kan blive forandringsagenter i forhold til dette
system? Nogle mener, at den gamle arbejderklasse stadig er den

Guy Standing
The Corruption of Capitalism
– Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay
368 sider
Biteback Publishing 2016

aktør, som kan omstyrte eller ændre kapitalismen. Standing ser
den som svækket og tilbageskuende. For ham at se kan det ikke
blive andet end den nye klasse, prekariatet, fordi den er den mest
udsatte gruppe under rentekapitalismen. Det er den voksende
gruppe, der lever af deltids-, kortids- eller vikaransættelse og
ikke kan se frem til at blive del af den gamle arbejderklasse.
Standings syn på arbejderbevægelsens forskellige organisationer forekommer dog ambivalent. På den ene side erklærer han
sig som tilhænger af en stærk fagforeningsbevægelse og synes at
have store forventninger til mulighederne for faglig organisering
af prekariats-arbejderne på de digitale platforme og skabelsen
af nye kollektive organisationsformer. På den anden side afskriver han arbejderbevægelsen som værende en bevægelse, der er
defensiv og tilbageskuende og knyttet til lønarbejdet.
Standings forslag om at udforme en basisindkomst som en
fondskonstruktion med en social dividendeudbetaling kunne
måske inspirere til at genoplive og gentænke den gamle ide
om økonomisk demokrati (ØD) fra slutningen af 1960’erne
og begyndelsen af 1970’erne.

Af Erik Christensen, tidl. lektor i samfundsfag på Aalborg
Universitet.
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