Grøn omstilling, der rykker
Baggrundsskema – Lokalt forankret energiprojekter
København den 28.6.2018
Omstillingsprojektets navn:
Grønne Agenter
Kort beskrivelse af omstillingsprojektet (fx drejede det sig om et fælles VE-anlæg, fælles
energirenoveringsprojekt, fælles energibesparende indsats ved ændring af adfærd, kommunalt
forankret omstillingsprojekt osv.):
Med Grønne Agenter ønsker Aalborg Kommune at involvere borgerne i den grønne omstilling.
Grønne Agenter skal fremme en bæredygtighed kommune ved at understøtte initiativer, der
fremmer cirkulær økonomi baseret på vedvarende energi. Med andre ord skal Grønne Agenter
gøre det nemt for borgerne at træffe det bæredygtige valg i hverdagen og dermed bidrage til at
omstille Aalborg Kommune.
Hvor stort var projektet (fx antal vindmøller, renoverede huse, sparede kWh/år, osv.) ?:
Grønne Agenter understøtter borgere, foreninger, forvaltninger og Aalborg Forsyning i
projekter, der fremmer den grønne omstilling. Siden begyndelsen i 2015 har en række initiativer
haft særligt fokus på energibesparelser:
-Landsbyens Energi: Energirenovering i to landsbyer uden for fjernvarmeområdet.
-Etablering af elcykel-ordning for pendlere i Vodskov.
-Borgerinvolvering i Aalborg Forsynings nye kundeportal, der blandt andet skal hjælpe
fjernvarmekunder med at sænke energiforbruget i regi af interreg-projektet Samskabende Grøn
Omstilling.
-Udarbejdelse af gode råd til at mindske klimabelastning fra kommunale køkkener i samarbejde
med Aalborg Universitet.
-Samarbejde med Boligforeninger om at fremme lavere energiforbrug blandt beboere, blandt
andet gennem indsatsen i Bæredygtigt Naboskab, der er støttet af Landsbyggefonden.
-Etablering af kogræsserforeninger, der blandt andet har til formål at gøre medlemmer bevidste
om betydningen af at benytte lokale fødevarer og bruge mindre - men bedre - kød i
husholdningen.
-Udvikling af skoleprojektet Bæredygtighed i Virkeligheden, der gennem besøg hos
virksomheder styrker elevernes viden om grøn omstilling i praksis.
-Etablering af portalen: grøntaalborg.dk, der blandt andet giver forældre redskaber til at
involvere børn i den grønne omstilling.
Fælles for indsatserne er en samskabende proces, der involverer borgere m.v. og sikrer lokal
forankring samt ejerskab blandt de deltagende aktører.

Hvem tog initiativet til projektet (fx lokal ildsjæl, kommunen, erhvervsvirksomhed) ?:
Byrådet i Aalborg Kommune vedtog i 2014 at afsætte midler til at Grønne Agenter.

Lykkedes projektet, og var der bred opbakning dengang og nu?:
Aalborg Kommune oplever langt højere grad af engagement i den grønne omstilling end
tidligere. Dette kan blandt andet måles i udviklingen i Aalborg Bæredygtighedsfestival, der har
oplevet stor vækst i antallet af involverede aktører siden begyndelsen for seks år siden.

Hvem kan vi kontakte for nærmere viden og evt. efterfølgende interview mm. (navn,
telefonnummer og mailadresse)?:
Zacharias Brix Madsen
Projektleder for Grønne Agenter
Tlf: 25199362
Mail: zacharias.madsen@aalborg.dk
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