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Aarhus skyder 450 mio. kr. i bedre klima 

AF ERIK NØRBY  

Investeringen betaler sig hjem senere og skal nedringe CO2

Op imod 600 kommunale bygninger i Aarhus skal i løbet af de kommende fem år 

Investeringen skal nedbringe CO2-udledningen og dermed hjælpe kommunen på vej mod målet om at blive CO2

neutral i 2030. Men sideløbende vil det gavne beskæftigelsen og på sigt måske endda give overskud i kommun

kassen. 

Ifølge formanden for Dansk Byggeri i Aarhus, tømrermester Michael Anker, vil pengene falde på et tørt sted.

»Vi har temmelig stor arbejdsløshed i byggefagene i Aarhus, og det skyldes ikke kun vinteren. Mange små og 

mellemstore byggefirmaer kan ikke se langt 

De store byggerier på havnen og sygehusbyggeriet i Skejby udføres hovedsagelig af udenbys firmaer. Michael 

Anker skønner, at de kommunale energirenoveringer kan øge beskæftigelsen med et par hundrede i de fem år, de 

står på. 

Energirenoveringerne blev aftalt under budgetforhandlingerne i efteråret, og i går var de på byrådets dagsorden.

På sigt kommer det ikke til at koste skatteyderne penge. I første omgang skal pengene lånes, men efterfølgende 

betaler energibesparelserne lånet af over en 15

isolering, har en levetid på over 15 år, så der kan ventes et reelt overskud på sigt.

Fuldt gennemført vil projektet under de nuværende forudsætninger medvirke til 

svarende til 12,7 pct. af den samlede udledning for Aarhus Kommune som virksomhed.

Foreløbig er sagen sendt videre til teknisk udvalg.

Aarhus skyder 450 mio. kr. i bedre klima 

Investeringen betaler sig hjem senere og skal nedringe CO2-udledningen med 14 tons.

Op imod 600 kommunale bygninger i Aarhus skal i løbet af de kommende fem år energirenoveres for 450 mio. kr. 

udledningen og dermed hjælpe kommunen på vej mod målet om at blive CO2

neutral i 2030. Men sideløbende vil det gavne beskæftigelsen og på sigt måske endda give overskud i kommun

lge formanden for Dansk Byggeri i Aarhus, tømrermester Michael Anker, vil pengene falde på et tørt sted.

»Vi har temmelig stor arbejdsløshed i byggefagene i Aarhus, og det skyldes ikke kun vinteren. Mange små og 

mellemstore byggefirmaer kan ikke se langt frem i ordrebøgerne,« konstaterer han. 

De store byggerier på havnen og sygehusbyggeriet i Skejby udføres hovedsagelig af udenbys firmaer. Michael 

Anker skønner, at de kommunale energirenoveringer kan øge beskæftigelsen med et par hundrede i de fem år, de 

Energirenoveringerne blev aftalt under budgetforhandlingerne i efteråret, og i går var de på byrådets dagsorden.

På sigt kommer det ikke til at koste skatteyderne penge. I første omgang skal pengene lånes, men efterfølgende 

rne lånet af over en 15-årig periode. Flere af de teknologier, der skal bruges, eksempelvis 

isolering, har en levetid på over 15 år, så der kan ventes et reelt overskud på sigt. 

Fuldt gennemført vil projektet under de nuværende forudsætninger medvirke til en CO2-reduktion på 14.400 tons, 

svarende til 12,7 pct. af den samlede udledning for Aarhus Kommune som virksomhed. 

Foreløbig er sagen sendt videre til teknisk udvalg. 
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Energirenoveringerne blev aftalt under budgetforhandlingerne i efteråret, og i går var de på byrådets dagsorden. 
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