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Danmarks offentlige bygninger bør stå forrest i klimaindsatsen. CO2-udledningen herfra kan i
løbet af få år reduceres med 20-30 %. Klimagevinsten er massiv og løsningen er selvfinansierende,
da pengene flyttes fra energiregningen til forbedringer på bygningerne. Det er grøn logik og mest
klima for pengene.
Hvorfor fokusere på energi- og CO2besparelser i kommunens bygninger?
Regeringens mål om at reducere CO2udledningen med 70 % inden 2030
stiller større krav til kommunernes
klimaindsats.
Siemens analyser af en lang række
kommuner viser, at der, trods løbende
energieffektivisering, er et potentiale
for at reducere CO2-udledningen med
yderligere 20-30 % på cirka to år. For
de fleste kommuner vil det tage 10-15
år at opnå samme CO2-reduktion med
den nuværende indsats.
For at opnå så store CO2-besparelser
på så kort tid kræver det altså, at
kommunen samler de energibesparende forbedringer i et sammenhængende projekt, der tilfører de nødvendige
ressourcer.

Hvorfor er et Klima+ partnerskab en attraktiv løsning?
Mange kommuner befinder sig i en situation, hvor det kan være vanskeligt at
øge kommunens klimaindsats på grund af økonomiske og organisatoriske begrænsninger. I et Klima+ partnerskab med Siemens kan kommunen komme uden
om disse begrænsninger. Her er det pengene, der spares på energiregningen,
som betaler for forbedringer i bygningerne. Forbedringer, der i løbet af få år vil
reducere CO2-udledningen fra kommunens bygninger med yderligere 20-30 %.
Fordele ved Klima+ rækker langt udover klimagevinsten:
Selvfinansierende for kommunen
De penge, som spares på energiregningen, betaler for projektet, der normalt finansieres i KomuneKredit.
Projektet påvirker ikke kommunens
likviditet.

Lokal forankring
Ca. 80 % af arbejdet i et Klima+ projekt
udføres erfaringsmæssigt af lokale
håndværkere, hvilket skaber omsætning og øget beskæftigelse i kommunen.

Bedre bygninger – bedre indeklima
Vedligeholdelsesefterslæb reduceres og
erstattes af et bedre indeklima, der
giver øget trivsel, bedre indlæring og
mindre fravær.

Garanti for reduktion af energiforbrug
Siemens betaler differencen, hvis de
beregnede energibesparelser ikke nås.
Det giver kommunen sikkerhed for
både økonomi og klimagevinst.

Hvad er et Klima+ partnerskab?
Klima+ er en offentlig-privat samarbejdsmodel, der tilfører ressourcer til kommunens grønne omstilling. Samarbejdet begynder med en samskabelsesproces, der tager afsæt i kommunens aktuelle situation, samt krav og ønsker til fremtiden. Det danner grundlag for en samlet energieffektiviserings- og renoveringsindsats, der realiserer store CO2-besparelser på kort tid. Modellen er baseret på Siemens erfaringer fra mere end
15 offentlige partnerskaber i Danmark.

