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I 2020 ansøgte Esbjerg Kommune om at deltage i det ambitiøse DK2020 projekt, som har til formål at danne 
nogle understøttende rammer for det kommunale klimaarbejde – Både CO2-reduceringer og klimatilpasning. 

DK2020 projektet er understøttet af Realdania, CONCITO og C40.

C40 består af et globalt netværk af storbyer som New York, Cape Town, Madrid og Singapore, der alle har til 
formål at fremme den grønne omstilling. C40 har udviklet Climate Action Planning Frameworket (CAPF) som en 

vejledning til klimaplanlægningen. Dette framework anvendes i en dansk kontekst gennem DK2020 projektet, og 
danner dermed en rettesnor for mange danske kommuner i deres klimaplanlægning, inklusive Esbjerg Kommune.
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I Esbjerg Kommune har vi store planer for den grønne 
omstilling. Ambitionen er at blive CO2-neutral allerede i 
2030. Sammen skal vi reducere så meget CO2 som muligt 
og skabe synergi og merværdi – selvfølgelig med miljø-
mæssig, økonomisk og social balance.

Klimaet forventes at blive mere ekstremt. Det oplever vi 
allerede i form af blandt andet hyppigere oversvømmelser. 
Derfor arbejder vi sideløbende med at tilpasse os klimaet i 
kommuneplanen, klima- og risikostyringsplanen og bered-
skabsplanerne.

For at komme i mål med begge dele skal klima indgå som 
en naturlig del af alle kommunens beslutninger, og alle 
kommunens borgere, virksomheder, landbrug, lokalsam-
fund, boligforeninger og uddannelsesinstitutionerne skal 
inddrages og vide, at de kan gøre en forskel for klimaet. 

Det er en integreret del af Esbjergs DNA, at når vi vil opnå 
noget, så står vi sammen. Derfor vil vi nå målene gennem 
samarbejde og partnerskaber på tværs af sektorer og 
gennem lokal forankring og engagement. FN´s verdensmål 
nr. 17 – partnerskaber for handling - er derfor valgt som 
fundamentet for vores arbejde med klima. 

Bæredygtig EnergiMetropol
Esbjerg Kommunes oprindelse og udvikling ligger inden 
for landbrug, fiskeindustrien og offshore-olie-, gas- og 
vindmølleaktiviteter. Med Esbjergerklæringen om at 
udbygge den grønne energi på havet, som europæiske 
regeringsledere i maj 2022 underskrev i Esbjerg, er vi klar 
til et nyt væksteventyr på vestkysten.  

Som Bæredygtig EnergiMetropol vil Esbjerg Kommune 
sammen med borgere, virksomheder, landbrug, uddan-
nelsesinstitutioner og organisationer skabe rammerne for, 
at bæredygtige og innovative løsninger kan udvikles og 
generere vækst for erhvervslivet og borgerne i kommunen. 
De ambitiøse målsætninger tiltrækker kontinuerligt ambi-
tiøse projekter, der giver genklang internationalt med sin 
integration af innovative energisystemer og samarbejder 
på tværs af sektorer.

Energi, transport og landbrug står for størstedelen af vores 
CO2-udledning. Derfor er det især inden for de tre om-
råder, at vi skal sætte ind for at nå vores mål om at blive 
CO2-neutral i 2030. Bæredygtigt forbrug er også et om-
råde, vi sætter fokus på som et led i den grønne omstilling 
og indsatsen for at passe på vores klima.

Jesper Frost Rasmussen 
Borgmester

CO2-neutralitet i Esbjerg Kommune i 2030

FN´S VERDENSMÅL 
17.17

Der skal tilskyndes og fremmes 
effektive offentlige partnerskaber, 
offentligt-private partnerskaber og 

civilsamfundspartnerskaber,  
som bygger på erfaringer og 
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partnerskaber.
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EnergiE

Energiforbruget i Esbjerg Kommune havde i 2019 en sam-
let drivhusgasudledning på 503.037 tons CO2 og andre 
drivhusgasser, og denne post inkluderer både el og varme. 
Private husholdninger og fremstillingsvirksomheder er de 
største kilder.

I Esbjerg Kommune har vi de sidste 50 år arbejdet mål-
rettet med at energioptimere vores bygninger. Vi har bl.a. 
energistyring i alle kommunale bygninger og har et velfun-
gerende energistyringssystem, som gør, at vi har et godt 
overblik over energiforbruget. Det betyder, at vi kan tage 
strategiske valg og energioptimere, hvor det giver mest 
værdi både økonomisk og for brugerne. 

Strategisk  
varmeplanlægning
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Lukning af  
Esbjergværket

Fremtidens  
Fjernvarme

Carbon Capture  
på affaldsfor- 

brændingsanlæg

Energioptimering

Power-to-X

Udbygning af  
vedvarende  
energikilder

Centralt klima- 
partnerskab med 

nøgleaktører i  
Esbjerg Kommune

Solceller på  
Kommunale tage 

og landbrugs- 
ejendomme

Klimapartnerskaber 
mellem Esbjerg 

Kommune og det 
private erhvervsliv

Fremtiden: Solceller, energiledelse  
og klimaneutral varme
Vi skal have flere solceller på de kommunale tage og 
måske koble dem til batterier, så energien bruges mest 
optimalt. Det undersøges i øjeblikket, og hvis der er klima- 
og samfundsøkonomiske gevinster at hente, sætter vi et 
pilotprojekt i gang i 2022 – 2023, så vi kan høste erfarin-
ger og på den baggrund planlægge og tage udbredelsen 
af solceller i brug. 

I næste fase skal vi bl.a. se på, hvordan vi kan optimere 
brugen af de kommunale bygninger og arbejde mere mål-
rettet med energiledelse helt ud i vores institutioner. 

Varme til borgerne og virksomhederne kommer bl.a. fra 
de fem varmeværker, som er i kommunen, og som skal 
være 100 % klimaneutrale inden 2030. Varmen skal bl.a. 
komme fra overskudsvarme fra virksomheder og landbrug 
eller fra varmepumper drevet af lokale vedvarende ener-
gianlæg. På den måde skabes et integreret energisystem. 
Sideløbende skal vi finde optimale løsninger for ejendom-
me uden for fjernvarmenettet. Alle tiltag tager udgangs-
punkt i en strategisk varmeplan, der forventes politisk 
behandlet efteråret 2022. 

Esbjerg Kommunes tiltag inden for energisektoren skal 
både mindske energiforbruget gennem energioptimering 
og sikre, at den energiproduktion, der kræves, finder sted 
uden nogen CO2-udledninger.

Klimatiltag – energi
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TransportT

Udledningen fra transportsektoren i Esbjerg Kommune i 
2019 er 187.944 tons CO2 og andre drivhusgasser. Det 
er den tredjestørste emissionskilde i kommunen og derfor 
også et vigtigt område at fokusere på og reducere udled-
ningen af drivhusgasser fra. Personbiler er den primære 
kilde til udledningerne fra vejtrafik, men der ses også en 
betydelig udledning fra varebiler og lastbiler. Tung trans-
port er med til at skabe denne udvikling, og her skal der 
udvikles et konkurrencedygtigt alternativ. 

Der er allerede sat mange initiativer i gang for at mindske 
udledningerne. På transportområdet er de dieseldrevne 
bybusser skiftet ud med el-busser, og alle renovationsbiler 
kører på biogas. Vi er godt i gang med at etablere lade-
infrastruktur, så esbjergenserne ikke bliver udfordret, når 
de har taget den grønne beslutning om at købe en elbil. 
Samtidig har vi godt gang i udviklingen af bl.a. cykelstier. 
I 2023 skal der vedtages en ny bæredygtig mobilitetsplan, 
som skal sikre rammerne for, at vi kan nå vores mål i 2030 
på transportområdet.

Fremtiden: Nye transportvaner og 
grøn omstilling
Hvis Esbjerg Kommune ikke bidrager med yderligere tiltag 
frem mod 2030, vil den samlede udledning fra transport-

sektoren være 155.540 tons CO2 og andre drivhusgasser. 
Det er derfor vigtigt, at der bliver prioriteret indsatser på 
dette område. Det kan gøres ved at tage færre køreture 
i bil og ved at bruge alternative transportformer. Det skal 
være mere naturligt at vælge cyklen, ligesom den kol-
lektive transport med el-busser skal gøres mere attraktiv. 
Samtidig skal det gøres muligt i højere grad at samkøre og 
benytte el-delebiler.

Et andet vigtigt redskab er at sættes fokus på omstillingen 
fra fossildrevne køretøjer til køretøjer, der bruger el, brint 
og andre grønne alternativer. Her er vi godt i gang og har 
flere indsatser på vej. Ud over at have bybusser på el vil vi 
også have lokal-, regional- og skolebusser, entreprenørbi-
ler, kommunale personbiler og anden kommunal transport 
over på et klimavenligt drivmiddel, f.eks. el eller biogas. 

På Esbjerg Havn arbejdes der på at få tunge køretøjer på 
biodiesel, ligesom bådene kan koble sig til landstrøm, når 
de ligger i havnen, og dermed kan slukke for deres diesel-
motor og forbedre nærmiljøet. 

Transportområdet er den tredje største udledningskilde i 
Esbjerg Kommune i dag, men i takt med reduceringerne 
på energiområdet vil den udgøre en procentvis større 
andel i 2030. Derfor vil vi i Esbjerg Kommune blive ved at 
finde bæredygtige løsninger til at omstille hele transport-
området, samtidig med vi opfylder de mobilitetsbehov, der 
er i kommunen.

Udrulning af  
ladeinfrastruktur 
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OMSTILLING FRA FOSSILE BRÆNDSTOFFER

ADFÆRDSÆNDRENDE FOKUSTILTAG

Understøtte  
omstillingen af 

flytransport 

Omstilling af  
kommunes bilflåde

Etablering af  
centralt  

distributionscenter

Omstilling til klima-
venligt drivmiddel 

for lokal- og  
regionalbusser

Styrke muligheden 
for at vælge  

alternativer til  
fossiltdrevne  

transportmidler

Omstilling af  
kommunes  

entreprenørbiler  
og maskiner

Styrke incitamentet 
for at undgå brugen 
af fossildrevne biler

Bæredygtig frafik 
og mobilitetsplan 

Understøtte  
omstillingen af  
tung transport 

Fremme cyklisme

Klimatiltag – transport
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LandbrugL

Landbruget i Esbjerg Kommune står for 40 % af de samle-
de udledninger i 2019. Det svarer til 488.605 tons CO2 og 
andre drivhusgasser. Størstedelen af udledningen kommer 
fra f.eks. metan og lattergas. Udledningen kommer fra 
en lang række kilder – energiforbrug i maskiner, drænede 
lavbundsjorde, husdyrgødning i stalde og lagre og ikke 
mindst vomgasser hos særligt kvæg. 

Landbruget har en stor betydning i Esbjerg Kommune, og 
vi huser i dag en stor animalsk produktion, især malke-
kvæg. Der er stor efterspørgsel efter denne produktion, 
og en nedgang heri kan blot bidrage til, at produktionen 
rykkes til mindre klimaeffektive lande. Det vil ikke hjælpe 
den globale klimaudfordring, og derfor har vi en ambition 
om at understøtte, opretholde og udvikle den nuværende 
produktion til at blive mest mulig klimavenlig. 

Når der iværksættes klimatiltag, skal de også gerne bidra-
ge i forhold til rent drikkevand, biodiversitet, forebyggelse 
af oversvømmelse m.m.

Fremtiden: Samarbejde om bære-
dygtigt landbrug
I Esbjerg Kommune har vi visionære landmænd, som ud-
vikler et bæredygtigt landbrug, der kan reducere klimaaf-
trykket. Vi tror derfor på, at vi også i fremtiden kan levere 
landbrugsprodukter til hele verden - blot bæredygtigt.

Inden for landbrugssektoren arbejdes der målrettet på at 
nedbringe CO2 og andre drivhusgasser. Bl.a. har Arla og 
Danish Crown sat standarder og målsætninger fra bran-
chen. Regeringen har også forholdt sig til muligheden for 
at nedbringe i første omgang branchens drivhusgasudled-
ning med 70 % i 2030.

Sammen med landbrugets organisation arbejder land-
bruget og Esbjerg Kommune med at få omlagt så meget 
lavbundsjord som muligt, det vil sige tidligere mose eller 
engområder. Samtidig skal der høstes erfaringer fra lokale 
landmænd, som allerede er i gang med forsøg og forsk-
ning om pyrolyse, hvor bl.a. halm kan omdannes til biokul, 
dyrkning af jord og husdyrgødning i stald og lagre. Der 
arbejdes også for at integrere overskudsvarme fra pyrolyse 
og energiproduktion fra landbruget til at bidrage til den 
lokale fjernvarme. 

Det kræver store omlægninger af landbruget, og de 
nationalt indgåede aftaler vil drive en stor del af udviklin-
gen. Samtidig tror vi på, at vi har så omstillingsparate og 
innovative landmænd, at vi i et samarbejde kan nå langt i 
bestræbelserne på at blive CO2-neutrale i Esbjerg Kommu-
ne. 

Et eksempel er P-t-X-anlæg, der kan lave ammoniak til 
brug for produktion af gødning til landbruget, som vil 
være CO2-neutral gødning. Herudover vil vi understøtte 
landbrugets arbejde med biodiversitet, som kan påvirke 
måden, jorden dyrkes på, binding af CO2 i jorden og 
teknologiudvikling generelt.

Klimapartnerskabs- 
aftale med land-

brugsorganisation
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Øge mængden af 
husdyrgødning der 
sendes til biogas

Klimapartner- 
skabsaftale med 

Permeco

Understøtte land-
brugets anvendelse 
af klimaregnskaber

Skovrejsning

Understøttelse af 
anvendelsen af 

implementerings- 
tiltag på den  

enkelte bedrift

Øge mængden af 
husdyrgødning der 
sendes til pyrolyse

Udtagning af  
lavbundsjorde

Klimatiltag - landbrug
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Bæredygtigt ForbrugB

Alle de ting, vi importerer til kommunen for at bruge på 
forskellig vis, lige fra it-udstyr, møbler og fødevarer til rejser 
og udliciterede opgaver, er forbundet med CO2-udled-
ninger. Derfor skal vi også i høj grad forholde os til vores 
indkøb og forbrug.

Vores forbrugsmønstre og vaner er afgørende for et 
bæredygtigt forbrug. I gennemsnit udleder en indbygger 
i Esbjerg Kommune 10,46 CO2 og andre drivhusgasser 
indenfor scope 1 og 2 om året. Det er lige under det natio-
nale gennemsnit, som er 11 ton CO2 og andre drivhusgas-
ser pr. indbygger ifølge Energistyrelsen (2021). Vi må dog 
forvente at gennemsnitsudledningen pr. Esbjergenser vil 
stige når det personlige forbrug medtages, som omfatter 
scope 3.

Esbjergenser

10,46 tons CO2e  
pr. år

Fremtiden: Mindre  
affald, mere genbrug
Esbjerg Kommune vil bidrage til, at CO2-aftrykket for alle 
esbjergensere reduceres, og at alle borgere føler, at de har 
mulighed for at bidrage til denne udvikling. 

Vi skal kunne forbruge på en bæredygtig måde, hvor vores 
fødevarer, materielle goder og services udleder mindst 
mulig CO2 set ud fra et livscyklusperspektiv. Vores valg af 
materialer, når der skal bygges boliger, infrastruktur og 
transportmidler, bliver også afgørende, så produktionsfa-
sen også omlægges til at være klimavenlig. 

Affaldshierarkiet  
anvendt i Esbjerg 
Kommune

Materialebank
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Madaffald 

Tekstil

Plaststrategi

Direkte genbrug

Samarbejde med 
Vanebrudspalæet

Ny affaldsplan for 
Esbjerg Kommune 

2023-2028 

Klimatiltag – bæredygtigt forbrug

Det handler bl.a. om at forebygge, at affald produceres, 
og om at fremme genbrug og reparation, så mindst muligt 
affald skal deponeres. I nogle brancher som f.eks. føde-
varebranchen vil man skulle forsøge at udnytte spildpro-
dukter til energiudnyttelse, hvor man i andre brancher, 
som f.eks. møbelindustrien vil skulle designe sig til et mere 
klimavenligt forbrug. 

Esbjerg Kommune kan naturligvis gøre en del selv gennem 
sin rolle som virksomhed ved egne indkøb og gennem 
sin rolle som planmyndighed. Men det er nødvendigt, at 
virksomheder og borgere også forsøger at omlægge deres 
forbrugsmønstre, og derfor vil de også blive tæt inddraget 
i arbejdet med det klimavenlige forbrug.

Et mindre forbrug vil ikke kun bidrage til en mindre 
forurening, men vil samtidig være med til at mindske det 
pres, der i dag findes på jordens ressourcer, så fremtidens 
generationer også kan få opfyldt deres behov. Sammen 
kan vi gøre en verden til forskel.
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Sådan vil vi nå vores mål

• CO2-neutral el- og varmeproduktion fra affalds- 
 afbrændingsanlæg i 2030

• CO2-neutral varme fra alle fem fjernvarmeværker i  
 Esbjerg Kommune i 2030

• 100 % konvertering hos husstande og virksomheder  
 uden for fjernvarmeforsyningen i 2030 (50 % i 2026)

• Lokal elproduktion fra solceller på 20 % af de  
 kommunale tage i 2030

• Lokal elproduktion fra solceller på landbrugets tage;  
 20 % i 2030, 30 % i 2040 og 40 % i 2050

• Etablering af VE anlæg, der er drevet af civilsamfundet  
 og lokale virksomheder; 5 anlæg i 2030, 8 anlæg i 2040  
 og 12 anlæg i 2050 • 50 % af tung transport omstilles til at køre på brint,  

 el eller biogas i 2030, 75 % i 2040 og 100 % i 2050

• 30 %, svarende til 19.957 personbiler, er nul-emissions- 
 biler i 2030, 75 % i 2040 og 100 % i 2050

• Alle kommunens entreprenørmaskiner har nul- 
 emissionsdrivmiddel i 2030

• Alle kommunens egne biler eller leasede biler er  
 nul-emissionsbiler i 2030

• 20 % stigning i brug af offentlig transport i 2030,  
 25 % i 2040 og 30 % i 2050 set i forhold 2019,  
 hvor passagertallet var 2.481.990

• Omstilling til klimavenligt drivmiddel for lokal- og  
 regionalbusser og anden kommunal befordring.

• 30 % pendler på cykel op til 5 km i stedet for at bruge  
 bilen i 2026, 40 % i 2040 og 50 % i 2050. I 2019 var  
 niveauet på 18 %.

EnergiE

På vejen mod at blive CO2-neutrale i 2030 har vi sat os 
følgende konkrete mål:

TransportT
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• Omlægning af 3.370 ha lavbundsjord i omdrift med  
 hhv. 6-12 % og >12 % kulstofholdige lavbundsområder  
 inden 2030

• Omlægning af 1.630 ha lavbundsjord i omdrift med  
 hhv. 6-12 % og >12 % kulstofholdige lavbundsområder  
 inden 2050

• Halvdelen af husdyrgødningen omsættes til biogas i  
 2026

• Den resterende halvdel af husdyrgødning omsættes til  
 pyrolyse inden 2030

• Der rejses ca. 5.906 ha skov inden 2070 med start i  
 2022, dvs.

 o 1.000 ha inden 2030

 o 2.200 ha inden 2040

 o 2.706 ha inden 2050

• Opsætning af 140.000 m2 solceller på landbrugs- 
 ejendomme inden 2030

• Alle udbud til byggeri og anlæg vurderes på klima- 
 belastningen fra 2024

• Udbud for arbejdstøj, lyskilder og fødevarer vurderes på  
 klimabelastningen i løbet af 2022-2024

Bæredygtigt  
Forbrug

B

LandbrugL
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Klimatilpasning i Esbjerg Kommune

Den langsigtede vision for klimatilpasning i Esbjerg 
Kommune er, at vi løbende har tilpasset os klimaforan-
dringerne med rettidig omhu og merværdi for øje, og at 
vi med denne robusthed i ryggen fremstår som både tryg 
og attraktiv for kommunens indbyggere og i forhold til 
fremtidig bosætning.

Klimatilpasning er i Esbjerg Kommune forankret i 
kommuneplanen med følgende overordnede  
politiske mål:

1. Sikring mod oversvømmelse og øvrige klimabetingede  
 risici skal bidrage til at gøre Esbjerg Kommune robust i 
  forhold til fremtidens klimatiske udfordringer.

2. Klimatilpasning tager hensyn til vandets naturlige veje  
 og arbejder aktivt med at lade disse indgå som værdi- 
 skabende og multifunktionelle elementer i areal- 
 anvendelsen.

3. Oversvømmelsesrisiko indgår som en del af helheds- 
 planlægning for byudvikling og ny-anlæg.

4. Afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse må ikke  
 skubbe vandet til naboarealer eller skubbe udgiften til  
 fremtidige grundejere af et område, der byudvikles.

5. Dialog og samarbejde præger arbejdet med kystbeskyt- 
 telse og vandhåndtering.

I fremtiden vil Esbjerg Kommune i lighed med øvrige 
kommuner komme til at opleve flere ekstremhændelser. 
Om sommeren bl.a. i form af længere perioder med tørre 
dage, højere temperaturer og skybrud, og om vinteren 
hyppigere stormfloder og længere perioder med kraftig 
regn og øget afstrømning til vandløb med bagvandspro-
blemer til følge.

Risikokortlægningen for kommunen som helhed peger i 
retning af, at der er væsentlige udfordringer i forhold til 
den videre byudvikling i oversvømmelsestruede områder, 
særligt i Marsken og i vandløbssystemernes ådale og i 
byerne Esbjerg, Ribe og Bramming, som er udfordret af 
henholdsvis stormflod, bagvand fra vandløb og højtståen-
de grundvand. 

Samtidig vil højere temperaturer og risiko for hedebølger 
i sommerperioden stille krav til indretning af kommunalt 
opførte bygninger til sårbare befolkningsgrupper som for 
eksempel ældrecentre og ældreboliger, men også i forhold 
til sårbare borgere i egen bolig.

Udarbejdelse af klimaplanerne prioriteres højt, idet risiko-
vurderingen netop viser, at den største risiko er i de større 
byområder, men at der også skal tages hånd om det åbne 
land.
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Milepæle, kort sigt 
Første planperiode, 2023-2026:

• Der er udarbejdet klimatilpasningsplaner for Ribe, Bram- 
 ming samt den resterende del af Esbjerg Kommune,  
 herunder den resterende del af Esbjerg by. Planerne for  
 Ribe og Bramming vil blive nogenlunde tilsvarende,  
 hvad der er lavet i klima- og risikostyringsplanen for  
 Esbjerg by og havn, mens planer for den resterende del  
 af kommunen ikke vil blive helt så omfattende. 

• Der er udarbejdet et forprojekt til stormflodssikring af  
 Esbjerg by og der er taget stilling til finansiering af  
 anlægsdelen. 

• Der er foretaget en revision af beredskabsplanerne i  
 forhold til oversvømmelsesrisiko og hedebølger. 

• Der er udarbejdet vanddisponeringsplan for vand- 
 oplandet til Strandby Plads, herunder stillingtagen til  
 Rådhuskvarteret som klimakvarter og Strandbyparken  
 som klimapark. 

• Der er indhentet erfaringer fra deltagelsen i ARSINOE  
 projektet Climate Resilient Regions through Systemic  
 Solutions and Innovations (Horizon2020 projekt), blandt  
 andet om involvering af civilsamfundet i klimatilpas- 
 ningsløsninger.  

Milepæle, mellemlang sigt
Anden planperiode, 2027-2030:

• Der etableres stormflodssikring af Esbjerg by, som  
 minimum for den lavest beliggende del af risikoområdet  
 (strækningen op mod Strandby Plads). 

• Forstærkning af Darum-Tjæreborg diget er gennemført. 

• Der er udarbejdet vanddisponeringsplaner for vandop- 
 lande, prioriteret efter klimatilpasningsplanerne for Ribe  
 og Bramming udarbejdet i første planperiode. 

• Der igangsættes arbejde med forprojekter til klima- 
 sikring af Ribe. 

Milepæle, lang sigt
Lang sigt: 2031-2050: 

• Ribe by er sikret mod oversvømmelse fra bagvand (samt  
 stormflod afhængig af ny vurdering af digestyrken). 

• Der er etableret løsninger for oversvømmelse fra højt- 
 stående grundvand, sandsynligvis i regi af forsyningssel- 
 skabet. Alternativt gennem kommunal facilitering af  
 dræningslag for grupper af borgere inden for vand- 
 oplande. 

• Der er etableret løsninger for udfordringer med højt- 
 stående grundvand i Østerbyen i Esbjerg. 

• Der er etableret løsninger for udfordringer med højt- 
 stående grundvand i Bramming.  



Læs mere
Se hele Esbjerg Kommunes klimaplan på:  
www.esbjerg.dk/klimaplan


