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Forord fra borgmesteren 
 
Hedensted Kommune har en lang tradition for at være den grønne kommune ved det blå 
hav.  
Det skal vi blive ved med, for både nuværende og fremtidige borgere forventer en stærk 
grøn profil af deres kommune. Med Klimaplanen sikrer vi både, at vi lever op til vores na-
tionale forpligtelser om reduktion af CO2 og at vi er en attraktiv kommune i vækst for 
nuværende og fremtidige borgere.    
Med Klimaplanen er vi også med til at vise vejen mod en bæredygtig fremtid, og vi ar-
bejder med samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens 
største og mest ambitiøse byer i det internationale netværk C40 Cites.  
Med Klimaplanen er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action 
Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og 
kommuner. Dermed er Hedensted kommune med til at skrive historie i kampen mod kli-
maforandringer. 
Kampen for klimaet er en holdindsats – sammen skal vi have sænket udledningen af 
drivhusgasser. Det handler om fremtiden for os alle og for de kommende generationer.  
Vi skal nå i mål og vi kan gøre det ved at have fokus på grønne og bæredygtige løsninger 
i byudvikling, i hverdagslivet og i erhvervslivet.  
Sammen kan vi nå vores mål om at blive klimaneutrale og dermed også værne om de 
naturværdier, vi har her i Hedensted Kommune – lige fra Gudenåens ferske vand og Åda-
lenes sjældne planter, til de store skove og kystens naturrigdom.  
Klimaplanen viser nu vores fælles vej mod klimaneutralitet i 2050, til glæde for de kom-
mende generationer, naturen og dyrelivet. 
Med Klimaplanen sætter byrådet fuld kraft på klimaindsatsen, og inviterer borgere, virk-
somheder, landbrug og samarbejdspartnere til en fælles indsats, så vi kan blive klima-
neutrale senest i 2050.  
Tak til de mange, der gør en indsats for klimaet. Sammen kan vi stoppe klimaforandrin-
gerne. 
 
Klimaplan Hedensted Kommune 
På FN’s Klimakonference i december 2015 vedtog 196 af verdens lande Parisaftalen og 
forpligtede sig til at begrænse den globale temperaturstigning til under 2° C, og at arbej-
de for at begrænse temperaturstigningen til 1,5° C. Danmark er med, og det betyder, at 
vi vil være klimaneutrale senest i 2050. Det kræver aktiv handling – ikke mindst fra 
kommunerne. Hedensted Kommune er derfor gået med i DK2020 projektet sammen med 
de andre kommuner i Danmark. Med deltagelsen i DK2020 tilslutter Hedestederne sig 
målet om, at Hedensted Kommune som geografi er klimaneutralt senest i 2050.  
 
Mål  
Hedensted Kommune er både et geografisk område med Vejle Kommune mod syd og 
Horsens mod nord. Derudover er Hedensted Kommune en virksomhed, en arbejdsplads. 
Derfor er der to dimensioner i klimaarbejdet, nemlig Hedensted Kommune som geografi 
– dvs. inkl. borgere og virksomheder, samt Hedensted Kommune som virksomhed.  

Kommunen som geografi 
 
Overordnede mål: 70% CO2 reduktioner fra 1990 til 2030 og klimaneutral inden 2050.  
Klimarobust kommune inden 2050.  
 

Kommunen som virksomhed 
 



Kommunen som virksomhed vil være udledningsneutral på el, varme og transport inden 
2030. Kommunen som virksomhed vil tilpasse vores institutioner til de klimaudfordringer, 
der er, og bidrage til klimatilpasning i lokalområdet omkring institutionerne, der hvor det 
er muligt.  
 
Indsatsområder 
Når vi arbejder med så stor en opgave som klima og bæredygtighed, har Hedensted 
Kommune delt arbejdet op i nogle indsatsområder:  
 
Klimatilpasning 
Energi 
Transport 
Natur & Landbrug 
Cirkulær Økonomi og ressourceoptimering 
Fællesskaber og formidling 
Erhverv 
Kommunen som organisation 
 
For hvert af disse indsatser er der nogle delmål, som vi vil arbejde for at opnå i samar-
bejde med borgere og virksomheder i kommunen, andre kommuner, samt faglige sam-
arbejdspartnere i Danmark. Nogle få eksempler på delmål og indsatser er:  
 

 Vi vil samarbejde med iværksættere og etablerede virksomheder om at lave læ-
ringstilbud til børn og unge, hvor fremtidens livsstil debatteres og løsninger findes 

 Vi vil samarbejde med virksomheder i kommunen om at udnytte overskudsvarme 
fra produktionen til at lave bæredygtige, lokale fjernvarmeløsninger 

 Vi vil samarbejde med nabokommuner, landbrugsorganisationer og landbrug om 
at finde løsninger til at reducere klimabelastningen af landbrug 

 For kommunen som virksomhed, vil vi stoppe med at udlede CO2 fra el, varme og 
transport ved at optimere på vores forbrug, og overgå til bæredygtig energi.  

 
Partnerskaber 
 
Bort set fra Hedensted Kommune som virksomhed, er der ingen af indsatserne, som He-
densted Kommune kan klare alene. Den transformation, som samfundet er på vej igen-
nem, kræver at vi samarbejder på tværs af de sædvanlige strukturer. Det betyder at 
kommune, borgere, virksomheder, og eksperter skal finde sammen om at finde løsnin-
gerne på hvordan vi skal leve i fremtiden, udvikle vores kommune og drive vores sam-
fund.  
Derfor er flere af de ovennævnte indsatser baseret på partnerskaber, og vil alene lykkes 
hvis vi står sammen som samfund. Hedensted Kommunes opgave er at invitere til for-
melle og uformelle møder, for at bringe mennesker sammen, der kan bidrage til at finde 
gode og holdbare løsninger og inspirere hinanden.  
 


