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Bliv førende kommune på klimaområdet med Compact of Mayors
Compact of Mayors er et ambitiøst initiativ, som understøtter førende borgmestres, byers og kommuners ambitioner om at øge byernes rolle i den globale klimaindsats.
Vi mærker alle sammen allerede konsekvenserne af klimaforandringerne både i
vores byer og i vores boliger og boligområder. Det er ikke kun her i Danmark, vi
er optaget af udfordringerne med klimatilpasning. For få dage siden blev der afholdt New York Climate Week, hvor klimafolk fra hele verden var samlet –
blandt andet som optakt til FN’s COP21-møde i december.
En af de ting, som stod meget klart i løbet af ugen, var, at byer og kommuner
spiller en helt afgørende rolle i klimaindsatsen. Det er landene, der skaber de
nødvendige rammevilkår, men kommunerne har en unik mulighed for at være
dem, der er handlekraftige, når det kommer til konkrete klimaløsninger. Det er
kommunerne, som er tæt på borgernes hverdag, og derfor er kommunerne
også afgørende, når det handler om at animere til bæredygtig klimaadfærd –
både hos den enkelte borger og i lokalsamfundet som helhed.
Compact of Mayors blev lanceret i forbindelse med klimaugen i New York sidste år. Det er en platform, hvor byer og kommuner verden over – store som
små – forpligter sig til at kortlægge og rapportere deres udledning af drivhusgasser og til at udarbejde en klimaplan med klare mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. På den måde kan byerne ikke alene høste erfaringer og
sammenligne sig med andre byer rundt omkring i verden, men også yde et væsentligt bidrag til at øge ambitionsniveauet i de nationale klimaforhandlinger.
Compact of Mayors er verdens største samarbejde mellem byer, og initiativet
ledes blandt andet af C40 Cities Climate Leadership Group, som Realdania
støtter.
Compact of Mayors tæller allerede nu 206 byer med mere end 269 mio. indbyggere, der tilsammen står for en femtedel af verdens bruttonationalprodukt. Initiativet er så udviklet, at det også kan håndtere danske data – for eksempel fra
den kommende CO2-beregner 2.0 – så de bliver direkte sammenlignelige med
andre landes. I Danmark er København, Sønderborg og Høje-Taastrup p.t. de
eneste kommuner, som har forpligtet sig til målene i Compact of Mayors, men
flere er på vej.
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Efter vores opfattelse er Compact of Mayors en rigtig god mulighed for danske
kommuner. Både for at få adgang til vigtige erfaringer og ideer til nye klimaløsninger fra hele verden – og omvendt for at bidrage med knowhow og lokale løsninger, der kan eksporteres og være med til at skabe globale effekter.

Side 2 | 2

Derfor vil vi gerne opfordre alle kommuner til at tilslutte sig initiativet. Rigtig
mange vil helt sikkert hurtigt kunne opfylde kravene om kortlægning, rapportering og mål. For de kommuner, som gerne vil tilslutte sig Compact of Mayors,
men som har brug for vejledning i at udforme klimaplaner, vil Realdania gerne
stille sig til rådighed med rådgivning.
I Realdania er vi af den overbevisning, at vi sammen kan meget mere, end vi
kan hver for sig. Derfor sætter vi også stor pris på, at både energi-, forsyningsog klimaminister Lars Christian Lilleholt og KL’s formand Martin Damm bakker
op om Compact of Mayors og opfordrer kommunerne til positivt at overveje at
deltage. Begge bemærker at Compact of Mayors går fint i tråd med den igangværende kommunale og tværkommunale strategiske energiplanlægning i hele
landet.
På hjemmesiden www.compactofmayors.org kan man læse mere om initiativet
og tilslutte sig ved at udfylde og underskrive et såkaldt letter of commitment.
For yderligere information vedrørende Compact of Mayors kan projektchef i Realdania Pelle Lind Bournonville kontaktes via e-mail plb@realdania.dk eller på
direkte telefon: 29 69 52 06.
Jo flere vi bliver, jo bedre. Vores håb er, at de danske kommuner samlet kan
markere Danmarks klimaindsats ved COP21-forhandlingerne i Paris og samtidig bakke op om byernes indsats globalt for at hjælpe nationalstaterne til at formulere endnu mere ambitiøse klimamål. Vi planlægger en fælles fejring i Paris
af den danske tilslutning.
Med en lille smule held kunne vi blive det land i verden, hvor alle kommuner og
byer har tilsluttet sig Compact of Mayors. En sådan handling ville give genlyd
ved COP21.
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