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Overordnede indsigter

• Klima & miljø står højt på danskernes dagsorden 
forud for Kommunalvalget 2021

• Byggeri og bolig er dog langt fra højest på 
danskernes prioriteringsliste forud for 
Kommunalvalget 2021

• Danskerne føler sig i overvejende grad rustet til at 
forstå den kommunale miljø- & klimapolitik 

• Danskerne har mest fokus på effektiv 
affaldssortering, når det kommer til at de grønne 
områder på det kommunale niveau 

• Efterfulgt af effektiv affaldssortering mener 
danskerne, at det er sikringen af energiforsyning 
med lavt CO2-aftryk og energi- og 
indeklimavenlige bygninger i kommunen

• Blandt danskerne er der en stærk opbakning til, at 
man i offentlige bygninger skal sætte højere krav 
til energimærker og indeklima

• Over halvdelen af danskerne mener, at det i høj 
eller meget høj grad er vigtigt, at kommunen 
søgerne for at de offentlige bygninger får bedre 
energimærker. 
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Andet

Tiltrække & fastholde indbyggere

Offentligt ansattes arbejdsvilkår

Byggeri & bolig

Erhvervs- & vækstpolitik

Integration

Kulturområdet

Skattepolitik

Infrastruktur og vejforhold

Beskæftigelse

Kommunernes økonomi og ledelse

Sygehuse & sundhedsvæsen

Miljø & klima

Socialpolitik: ældre, skoler og børnepasning

Vælgerne og de vigtigste politiske områder

Base: 1.000 landsrepræsentative interview 18 år + / alle tal i %

Hvilke af følgende politiske områder vægter højest for dig ved din 
stemmeafgivning ved næste kommunalvalg?
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I meget høj

grad

I høj grad I nogen grad I mindre

grad

Slet ikke Ved ikke

Danskerne & klima

Knap hver anden dansker mener, at miljø & klima er 
blandt de vigtigste emner forud for kommunalvalget 
2021 

Knap hver fjerde dansker føler sig overvejende grad i 
stand til at kunne forholde sig til den kommunale 
miljø- & klimapolitik, mens 3 ud af 10 danskere føler 
sig i mindre grad eller slet ikke i stand til at forholde 
sig til kommunens klima- & miljøpolitik. 

Base: 1.000 landsrepræsentative interview 18 år + / alle tal i %

I hvor høj grad føler du dig rustet til at kunne forholde dig til din 
kommunes miljø- & klimapolitik? 



Hvem føler sig mest rustet til at forholde sig til den 
kommunale klima- & miljøpolitik? 

Hvem føler sig mindst rustet til at forholde sig til den 
kommunale klima- & miljøpolitik? 

Mænd 
30-44 årige 
Fra Region Hovedstaden 
Lang videregående uddannelse
Under uddannelse
Typisk i lavindkomstgrupper 

Kvinder
45-59 årige 

Fra Region Nordjylland
Erhvervsfaglig uddannelse

Privat ansat
Typisk i øvre middelklasse

Base: 1.000 landsrepræsentative interview 18 år + / alle tal i %

Den kommunale klima- & miljøpolitik 

30% 23%



De vigtigste grønne områder i kommunerne

• Knap 6 ud af 10 danskere mener, at effektiv 
affaldssortering er et af de vigtigste emne i 
kommunen

• Lidt over halvdelen af danskerne mener, det er 
sikringen af energiforsyning med et lavt CO2-aftryk

• Knap halvdelen af danskerne mener, at et af de 
vigtigste grønne område i kommunen er energi- og 
indeklimavenlige offentlige bygninger. 

Base: 1.000 landsrepræsentative interview 18 år + / alle tal i %
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Bæredygtig indkøbspolitik

CO2-venlig transport og infrastruktur

Energi- og indeklimavenlige offentlige
bygninger (fx plejehjem, sygehuse og skoler)

Energiforsyning med lavt CO2-aftryk

Effektiv affaldssortering

Hvilke af følgende grønne områder vægter du højest i din 
kommune?



Vælgerne bakker op om højere krav til 
energimærker
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I meget høj
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvor høj grad mener du, at kommunale bygninger skal 
sætte en højere indeklima- & energimæssig standard end 

private bygninger
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I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

7 ud af 10 kommunale bygninger har et dårligt energimærke 

(D-G). I hvilken grad er det vigtigt for dig, at din kommune 
forbedrer dette

Base: 1.000 landsrepræsentative interview 18 år + / alle tal i %



Undersøgelsens metode
• Undersøgelsen er gennemført af electica under ledelse af Jesper Claus 

Larsen

• Der er i alt gennemført 1.000 interview blandt et repræsentativt udsnit af 
befolkningen i alderen 18 år eller derover 

• Dataindsamlingen er gennemført online i  september 2021

• Til brug for undersøgelsen blev der udtaget en repræsentativ stikprøve 
med udgangspunkt i den på landsplan kendte fordeling på kriterierne køn, 
alder og region

• Resultaterne er efterfølgende vejet således, at de afspejler den på 
landsplan kendte fordeling af befolkningen 18 år +  på kriterierne køn, 
alder og region

• Den maksimale statistiske usikkerhed er på totalen (1.000 interview) +/- 3,1 
procent.



jcl@electica.dk

+45 53 89 99 13 @JesperClaus

electica.dk

Jesper Claus Larsen


