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Pressemeddelelse  

Aarhus Kommune får intern CO2-afgift 

Med SF’s forslag får Aarhus Kommune nu en intern CO2-afgift, som sidestiller økonomi og klima i 
kommunens indkøb og aktiviteter. Kort sagt går forslaget ud på, at det skal være nemmere for kom-
munen at træffe de bæredygtige valg. 

I december stillede SF et byrådsforslag om at indføre en lokal CO2-afgift i Aarhus. Lidt over en 
måned efter står afgiften nu til at blive indført, da Borgmesteren bakker op om forslaget. 

Liv Gro Jensen, Politisk Ordfører for SF og Forperson for Bæredygtighedsudvalget i Aarhus siger; 
"Det er af så stor betydning for vores klima, at der kommer en CO2-afgift. Især nu når den nationale 
afgift lader vente på sig, går Aarhus nu foran. Det er et kæmpe skridt for klimaindsatsen i Aarhus og 
en politisk sejr, vi er super stolte af". 

Ved at sidestille økonomi og klima i indkøb og tjenesteydelser, kan kommunens CO2-aftryk påvirkes 
i en positiv retning. Det kunne eksempelvis være indkøb af mere bæredygtige madvarer eller klima-
venlige rejsevalg. Afgiften fra de klimabelastende valg vil blandt andet kunne overføres til bæredyg-
tige tiltag i kommunen. 

Et stort flertal i Folketinget har i december aftalt en national klimaafgift. En udligning af priserne ud 
fra klimabelastning vil således blive en realitet på længere sigt. I Aarhus vil vi allerede fra 2022 
benytte en CO2-pris. På den måde kan vi starte udviklingen af langt mere klimavenlige indkøb alle-
rede nu. Der vil løbende ske en indfasning af CO2-afgiften på de forskellige kommunale indkøb, så 
alle områder ikke skal omstilles på én gang. 

Thomas Medom, Politisk Leder for SF-Aarhus siger: "Den billigste løsning er aldrig den bedste, hvis 
den ender med at koste på klimaet. Indtil nu har været ofte været billigere at vælge klimabelastende 
varer end de bæredygtige. Det er helt urimeligt. Med en CO2-afgift vil vi i højere grad træffe de 
miljøvenlige valg” 

SF har foreslået, at afgiftssatsen sættes på 850 kr. pr ton CO2, hvilket er valgt efter klimarådets 
anbefaling. Afgiftssatsen skal så hæves frem til 2030, til 1500 kr. pr ton CO2, efter selvsamme an-
befaling. Ifølge partiet kunne de ekstra indtægter indgå i kommunens budgetter, eksempelvis til 
plantning af træet og andre grønne tiltag. 

Forslaget er stillet med stor inspiration fra Klimaalliancens materiale til kommunalvalget 2021. 
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