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af Signe Munch-PederSen, Gate 21

Siden 1. januar 2011 har det virksomhedsret-
tede miljøarbejde fået en ny klimadimen-
sion for tilsyns- og miljømedarbejderne i
Allerød, Albertslund, Ballerup, København,
Herning, Kolding og Næstved Kommuner.

De syv kommuner har sat sig for at under-
søge, hvordan kommuner kan understøtte
energibesparelser og grøn vækst i virksom-
heder.
– 38 procent af CO2-udledningen i Allerød
Kommune stammer fra erhverv. Så hvis vi
som miljøambitiøs kommune skal nå vores

langsigtede klimamål, så bliver vi også nødt
til at finde ud af, hvordan vi fremmer CO2-
besparelser i vores virksomheder, fortæl-
ler Per Møller, der er tilsynsmedarbejder i
Allerød Kommune.
– Forud for opstarten var vi lidt spændte på,
om virksomhederne overhovedet ville finde
det interessant at samarbejde med kommu-
nen om energibesparelser.
Denne bekymring er dog hurtigt blevet
gjort til skamme. I løbet af et år har 108
virksomheder, hvoraf 17 bor i Allerød Kom-
mune, underskrevet en Carbon 20-part-
nerskabsaftale med kommunerne. Part-
nerskabsaftalen forpligter virksomheden
til at arbejde på at reducere udledningen

af drivhusgasser
med 20 procent
inden udgangen af
2013. Til gengæld
tilbyder projektet
virksomhederne en
bred vifte af tilbud,
der kan understøtte
en virksomheds
klimaarbejde, blandtFO
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Virksomheder
får energihjælp
hos kommunen
Syv kommuner har gennem projektet Carbon 20 fundet
nøglen til at fremme energibesparelser i lokale virksomheder.
I Allerød Kommune har 17 virksomheder underskrevet en
forpligtende partnerskabsaftale med kommunen

Carbon 20
Carbon 20-projektet blev skudt i
gang den 1. januar 2011 og løber
over tre år. Projektet er støttet af EU
Life+, og erfaringerne fra projektet
vil derfor blive givet videre til kom-
muner og erhvervsorganisationer i
de øvrige EU-lande.
Det er Green Cities-kommunerne
Albertslund, Ballerup, Allerød,
København, Herning og Kolding, der
er initiativtagere til projektet, hvori
også Næstved Kommune, Aalborg
Universitet, DTU, KL, Gate 21 og Busi-
ness Kolding er partnere.
Projektet drives af en projektleder,
der er placeret i partnerskabsorga-
nisationen Gate 21. Læs mere om
Carbon 20 og de værktøjer, der indtil
videre er udviklet til brug i kommu-
ner på www.carbon20.dk

Tilsynsmedarbejder
Per Møller fra Allerød
Kommune drøfter
innovationsprojektets
fremdrift med QES
Engineer Louise Them
Kjølholm fra møbel-
producenten Fritz
Hansen i Allerød.
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andet en gratis energigennemgang, net-
værksarrangementer, gratis værktøjer og
hjælp til at lave et klimaregnskab.

E n E rg i g Enn Emgang E E r E t h i t
Især tilbuddet om en gratis energigennem-
gang – gennemført af projektets tilknyt-
tede energirådgivere – har vist sig at være
populær.
– Vores erfaringer viser, at mange virk-
somheder har travlt med at holde skruen i
vandet og ofte hverken har tid eller ressour-
cer til selv at gå i gang med klimaarbejdet.
Virksomhederne er derfor glade for Carbon
20’s tilbud om gratis energigennemgang,
der oftest viser et besparelsespotentiale på
10-20 procent, fortæller Per Møller.
Carbon 20 tilbyder også 20 virksomheder
at arbejde med klimainnovationsprojekter i
samarbejde med Aalborg Universitet.
Projekterne spænder over emner som
leverandørstyring, medarbejderinddragelse,

ressourcegenanvendelse og klimamad.
Kommunen formidler kontakten mellem
virksomheder og universitetet og får på
den måde bragt højt specialiseret viden ud i
virksomhederne.
– Det er første gang, at vi har et længere-
varende samarbejde med kommunen om
klima, og det har virkelig vist sig at være
frugtbart for os. Vi har med hjælp fra en
studerende fra Aalborg Universitet fået
mulighed for at undersøge, hvilke miljøkrav
vi kan stille til vores største underleveran-
dører. en opgave vi i øjeblikket ikke selv har
ressourcer til at gennemføre, fortæller QeS
engineer Louise Them Kjølholm fra møbel-
producenten Fritz Hansen i Allerød.

S am a r b E j d E t S K a L f o r t S æ t t E
Det er midler fra eU’s Life+ program, der
har gjort det muligt for kommunerne at
afsætte tid til at videreudvikle medarbej-
dernes kompetencer inden for klima- og

energi, tage på ekstra virksomhedsbesøg og
afholde lokale netværksarrangementer for
Carbon 20-virksomheder.
Det er derfor endnu usikkert, i hvilket om-
fang de syv kommuner bliver i stand til at
fortsætte det virksomhedsrettede klimaar-
bejde efter projektets afslutning.
Allerød Kommunes miljøchef Niels erik
von Freiesleben er dog ikke i tvivl om, at
projektet har skabt et langsigtet samar-
bejde med erhvervslivet, der er givtigt
både for klimamålene og for den lokale
erhvervsudvikling.
– en klar målsætning med Carbon 20 er at
skabe et samarbejde mellem kommune og
virksomheder, som kan fortsætte langt ud i
fremtiden. Og det samarbejde skal ikke kun
omfatte de første 17 virksomheder. Det er
vigtigt for Allerød at få opbygget levedygti-
ge samarbejdsstrukturer med erhvervslivet,
som ikke koster store kommunale ressour-
cer, fortæller Niels erik von Freiesleben. <


