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Anledning
Forslag fra SF om intern Co2 pris

Sagsfremstilling
Albertslund skal indregne CO2 i kommunens indkøb
Albertslund Kommune skal tage højde for klimabelastninger af sine større indkøb. Derfor skal kommunen indregne
en intern CO2 pris ved alle fremtidige større indkøb.
Lige nu risikerer vi, at et byggeprojekt i beton er så meget billigere end et med mere
klimavenlige materialer, at kommunen vælger betonløsningen efter et udbud. Med en intern
CO2 afgift vil det bæredygtige nemmere kunne konkurrere med betonbyggeriet, fordi de to
byggerier vil koste det, som de i virkeligheden koster for planeten.
Et stort flertal i Folketinget aftalte i december en national klimaafgift. Så en udligning af
priserne ud fra klimabelastning vil blive en realitet.
I Albertslund bør vi allerede fra indgangen til år 2023 indregne en intern CO2 pris i alle større indkøb.
Den interne CO2 beregning kan så udfases, når en nationale afgift er implementeret.
Vi foreslår at reglen gælder større indkøb på mere end fx 50.000 kr., så ordningen ikke bliver for
administrativ tung. Definitionen af større indkøb vil være indkøb på mere end 50.000 kr., hvilke kun kan fraviges,
når der er tale om en vare med et indkøb af varer, hvor der er tale op supplerende indkøb eller indkøb af
reservedele.
Forslaget stilles på baggrund af Klimarådets anbefalinger. Satsen foreslås derfor også at være på de 850 kr. pr ton
CO2, som er Klimarådets anbefaling. Rådet anbefaler desuden, at dette tænkes som en effektiv startpris, men at
den øges frem mod 2030 til 1500 kr. pr ton CO2.
Middelfart kommune er i fuld gang med implementeringen af en intern CO2 pris. Det skal vi
selvfølgelig også i Albertslund, ligesom vi kan lade os inspirere af deres foregangsarbejde
byrådet i Middelfart giver udtryk for, at det med den interne CO2 pris er blevet langt lettere at
omstille kommunens indkøb, når klimabelastningen kan aflæses direkte i prisen.
Albertslund kommune har allerede en indkøbs- og udbudspolitik, som tager ansvar i forhold til ikke at handle med
virksomheder i skattely, tager ansvar for at sikre lærepladser og undgå social dumping og derfor er det et naturligt
skridt for en kommune som Albertslund, at indregne CO2-belastninger i sine større indkøb.
For os i Albertslund er det nemlig vigtigt at prisen ikke er eneste parameter ved indkøb og udbud, men at kvalitet,
samfundsansvar, socialt ansvar og klima også vægtes.
Med en intern CO2-pris vil det blive nemmere og mere gennemskueligt at vægte
klima lige så højt som pris ved indkøb og udbud.
Forvaltningen bedes udarbejde hvorledes en intern CO2 pris kan konstrueres i første halvår af 2022. Der skal tages
afsæt i erfaringer gjort i fx Middelfart kommune. Prisen er en intern pris, som er ”fiktiv” i det den lægges oveni i

prisen opgivet i kroner og ører. Der skal tages højde for kommunens mange forskellige former for indkøb, hvordan
CO2 udledningen udregnes, hvem der skal udregne CO2 udledningen og hvordan CO2 prisen skal vægte overfor
pris, kvalitet og socialt ansvar.

INDSTILLING
SF indstiller,
1. at Albertslund kommune indfører en intern CO2 pris ved indkøb og udbud over 50.000 kr
2. at CO2 prisen indskrives i kommunens indkøbs- og udbudspolitik, så det bliver nemmere for
kommunen fremover at vælge mere klimavenligt ved indkøb og udbud.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2021, pkt. 3:
Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING
Sagen oversendes til videre behandling i Miljø- og Byudvalget
Allan Høyer (løsgænger) kunne ikke godkende dette

