FAKTA OM: COMPACT OF MAYORS
Hvad er Compact of Mayors?
Compact of Mayors (CoM) er verdens største klimasamarbejde mellem borgmestre og embedsmænd.
Initiativet har til formål at dele viden, data og erfaringer om byers og kommuners klimaarbejde verden over
og derved sætte fokus på betydningen af lokalt klimaarbejde. Compact of Mayors blev lanceret under FN’s
klimakonference i 2014 og tæller allerede 206 byer over hele verden, herunder (indtil videre) tre danske
kommuner: København, Sønderborg og Høje Taastrup.
Hvorfor skal vores kommune tilslutte sig Compact of Mayors?
Som deltager i Compact of Mayors bliver kommunen del af en international platform, som promoverer og
fremviser byernes klimaindsatser og derved belyser vigtigheden af at inddrage kommuner i de globale
løsninger på klimaudfordringerne. 70% af den globale drivhusgasudledning kommer fra byer, og kommuner
og byer er også ofte bedre rustede til at handle end nationale regeringer, fordi lokale politikere og
embedsmænd kender deres nærområde og kan handle på lokalt plan. Derfor er der behov for, at kommuner
og borgmestre går forrest i indsatsen for at reducere drivhusgasserne.
I Danmark er mange kommuner langt fremme på den grønne dagsorden, og verden over er der adskillige
eksempler på byer, som gør en masse for at reducere deres CO2-udledning og tilpasse sig
klimaforandringerne. Men indsatserne bliver ofte overset, og resultaterne bliver ikke målt konsistent.
Compact of Mayors giver mulighed for at fremvise kommunens udvikling og resultater på en transparent og
robust måde som øger investortilliden og kan hjælpe med at tiltrække kapital til grønne projekter. CoM
danner en platform for vidensdeling om innovative løsninger og svære problemer, som kan give rig
mulighed for eksport af dansk knowhow og teknologi.
Hvad gør Compact of Mayors?
Compact of Mayors arbejder aktivt for at skabe konkrete handlinger i klimaarbejdet og indsamle viden og
erfaringer på en offentligt tilgængelig platform til gavn for andre. De indsamlede data fungerer som det
nødvendige grundlag for at kvantificere drivhusgaseffekten af byernes og kommunernes handlinger.
Compact of Mayors vil:
Demonstrere byer og kommuners engagement og vilje til at skabe en mere ambitiøs klimapolitik
gennem frivillige aftaler.
Vise de nationale regeringer, at byerne og kommunerne allerede er aktive på klimaområdet, og
understøtte, at byer og kommuners handlinger kan blive en del af nationale strategier.
Øge mængden af kapital, der strømmer til byer og kommuner for at understøtte det lokale arbejde for
en grøn omstilling.
Etablere en systematisk og gennemsigtig ramme for CO2-regnskaber, som kan bruges af nationale
regeringer, private investorer og offentligheden for at sikre, at byer og kommuner lever op til deres
forpligtelser.
Hvad forpligter man sig til?
Kommunerne forpligter sig til at handle aktivt på klimaområdet, reducere udledninger i kommunen og styrke
kommunens modstandsdygtighed over for klimaforandringer. I første omgang forpligter kommunen sig til at
være en del af en fælles indrapporteringsproces, som følger en særlig procedure og standard.
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Hvordan bliver kommunens deltagelse i Compact of Mayors anerkendt?
Når kommunen har underskrevet Compact of Mayors-aftalen, modtager den et Compact of Mayors-segl
sammen med en badge, som viser, hvor langt kommunen er i processen mod at blive ”fully compliant”.
Compact of Mayors udsender jævnligt en bekendtgørelse af, hvilke byer der har indgået Compact of Mayorsaftalen, og tilbyder at hjælpe alle deltagere med at få hjælp til kommunikation og presse i forbindelse med
kommunens deltagelse i CoM, og kommunens klimahandlinger undervejs.
Indtil videre er kun få byer på verdensplan - herunder København - ”fully compliant”, men rigtig
mange danske kommuner vil hurtigt kunne opfylde kravene om kortlægning, rapportering
og mål, da de allerede arbejder aktivt med kortlægning af CO2-udledninger.
Hvor registrerer vi os og rapporterer vores tilslutning og aktiviteter inden for klimaområdet?
Som en del af Compact of Mayors indrapporterer kommunerne jævnligt deres handlinger inden for
klimaområdet gennem en anerkendt klimarapporteringsplatform for byer og kommuner, enten via CDP
Cities eller Carbonn Climate Registry. Carbonn Climate Registry fungerer som den centrale database, der
også gør det muligt at indsamle data fra andre platforme. 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. Kontakt Pelle Lind Bournonville for mere information på tlf. 29 69 52 06 eller
plb@realdania.dk.
Hvilken metode bliver anvendt til at standardisere alle CoM-relaterede klimadata?
For at sikre at data og klimahandlinger om CO2-udledninger bliver indsamlet på en konsistent og
transparent måde, anvender Compact of Mayors 'the Global Protocol for Community-scale Greenhouse Gas
Emission Inventories’ (GPC). GPC er den opmålingsmetode, der har størst tilslutning fra byer verden over,
og den klassificerer CO2-udledningerne i kommunen (som geografisk enhed) under seks overordnede
sektorer med hver deres undergrupper: 1) Stationær energi, 2) Transport, 3) Affald, 4) Industrielle
processer, 5) Land- og skovbrug, og 6) Anden udledning uden for den geografiske afgrænsning, men som et
resultat af byens aktiviteter. Energistyrelsens og KL’s kommende CO2-beregner 2.0 er udviklet, så den kan
eksportere danske data til GPC. Dataindhentningen bliver systematiseret via træk fra en række databaser
frem for individuelle indberetninger. Det er i det lange løb væsentligt mere effektivt for kommunerne og vil
sikre mere ensartet data.
Handler Compact of Mayors både om klimaforebyggelse og klimatilpasning?
Ja – Compact of Mayors arbejder for, at byer bliver bedre til at forebygge klimaændringerne ved f.eks. at
reducere udledningen af drivhusgasser fra byer gennem indførelsen af vedvarende energi i energisystemet.
Derudover arbejder CoM for, at byer bliver mere modstandsdygtige over for konsekvenserne ved
klimaændringer ved at implementere klimatilpasningsprojekter.
Hvem står bag Compact of Mayors?
Compact of Mayors er støttet af Local Governments for Sustainability (ICLEI), Cities Climate Leadership
Group (C40), United Cities and Local Governments (UCLG) og United Nations Human Settlements
Programme (UN-Habitat), FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon, Special Envoy for Cities and Climate Change
Michael Bloomberg er initiativtagerne til CoM. Danmarks forbindelse til Compact of Mayors er Realdania, der
støtter C40 Cities Climate Leadership Group.
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