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Læsevejledning:  

Igennem dokumentet er der en række henvisninger til andre afsnit i dokumentet. Henvisningen vil fremgå 
som pkt. x.x.x.  

Når vi taler om reduktion af CO2, er det reelt reduktion af drivhusgasser – også kaldet CO2 ækvivalenter. 
Igennem dokumentet vil der alene stå CO2. Dette dækker altså over CO2 ækvivalenter.  

Igennem dokumentet henvises der løbende til tiltag under pkt. 3.1.1. Selve tiltagene er at finde i Hedensted 
Kommunes Klimaplan i bilag A.  

Igennem dokumentet er der en række fodnotehenvisninger, typisk med links til relevante dokumenter.  

Igennem teksten henvises der til DK2020 planen og Klimaplan Hedensted Kommune. Indholdsmæssigt er 
disse ens, men Klimaplan Hedensted Kommune er mindre, mere læsevenlig og målrettet borgere, 
samarbejdspartnere m.v. Når DK2020 planen omtales, er det CAPF Framework, og det fælles projekt om 
DK2020 klimaplaner, som Hedensted Kommune har tilsluttet sig.  
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1 Søjle 1 – Tilslutning til klimamål og samarbejde 
1.1 Vision, forpligtelse og tilslutning 
1.1.1 Langsigtet vision og politisk tilslutning  
Nødvendige elementer: En skriftlig (og hvis det er muligt underskrevet) forpligtelse fra borgmesteren om at 
påbegynde implementeringen af gennemgribende og inkluderende strukturelle tiltag for at opnå en 
modstandsdygtig og klimaneutral by inden udgangen af 2050 konsistent med målsætninger i Parisaftalen. 

Ved tilslutningen til DK2020, og den tilhørende forpligtelse til at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed i 
2050, har Hedensted Kommune opfyldt de nødvendige elementer i 1.1.1. Som dokumentation er vedlagt 
Bilag 1: Byrådets beslutning om kommunens optagelse i Dk2020, og dermed tilslutning til 
målsætningerne. Der er ikke et specifikt borgmesterbrev, da det var muligt at få en politisk beslutning, 
inden ansøgning om optagelse. Den fulde dagsorden kan ses her.1 

Derudover har Hedensted Kommunes Udvalg for Vækst & Klima, med udgangspunkt i 
Kommunalbestyrelsens tre fokusområder, formuleret en klimavision.  

Byrådet besluttede at Hedensted Kommune skulle deltage i DK2020 på Byrådsmøde 26. august 2020. 

 

 

  

 
1 https://www.hedensted.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg/kommunalbestyrelsen/byraadet-
2018-2021-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=26-08-2020/ID2902/dagsorden.xml 

 

https://www.hedensted.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg/kommunalbestyrelsen/byraadet-2018-2021-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=26-08-2020/ID2902/dagsorden.xml
https://www.hedensted.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg/kommunalbestyrelsen/byraadet-2018-2021-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=26-08-2020/ID2902/dagsorden.xml
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Klimavisionen 
Vækst & Klimaudvalget har med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens tre fokusområder formuleret en 
klimavision, der skal sætte den politiske retning for arbejdet med vækst og klima – og skabe politikudvikling 
i synergien mellem vækst og klima i Hedensted Kommune.  
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Vækst i balance  
Vi vil skabe et bæredygtigt samfund, der er i social, økonomisk og biologisk balance. For os handler et 
bæredygtigt samfund om fællesskab og hvordan vi lever i balance med naturen omkring os.   
 
Vi har en ambition om at være Danmarks mest klimavenlige samfund. Vores klimaregnskab handler ikke 
kun om CO2 reduktioner (Når vi skriver CO2 i dokumentet, er der tale om CO2-ækvivalenter, hvor 
forskellige klimagassers effekt er omregnet til effekten af et ton CO2), men skal måles på vores evne til at 
skabe et bæredygtigt erhvervsklima og forpligtende fællesskaber, der sammen skaber bæredygtige rammer 
og vilkår, som mennesker, natur og virksomheder kan udvikle sig i. 
 
Vi vil gennem partnerskaber mellem erhvervsliv, borgere, erhvervsliv og øvrigt civilsamfund skabe konkrete 
forandringer og grønne omstilling af vores måde at leve og drive forretning på.   
 
Bæredygtighed er godt for bundlinjen - både som virksomhed og som vækstkommune. Derfor skal vi i et 
stærkt partnerskab med vores erhvervsliv bringe os på forkant med den grønne erhvervsudvikling, da det 
giver en konkurrencefordel og mulighed for at tiltrække nye virksomheder.  
 
Hedensted er rammen for det gode liv og vores DNA som bosætningskommune består af nærheden til 
fællesskabet og nærheden til naturen. Vi er en decentral kommune med 31 stærke lokalsamfund og vi vil 
sikre bæredygtig bosætningsudvikling og understøtte de lokale fællesskaber.  
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Fællesskab forpligter 
Hedensted Kommune kan ikke alene løse klimakrisen, men det kalder på nye samarbejder og forpligtende 
partnerskaber lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi ønsker at være en aktiv medspiller i en lang 
proces og Hedensted Kommune skal være med til at facilitere partnerskaber og den grønne omstilling. I 
denne proces ønsker vi, at kommunen som arbejdsplads går foran som et godt eksempel.   
 
Klimavisionen er et dialogværktøj, som skal udfoldes sammen med vores dialogpartnere i erhvervslivet, 
Klimarådet og øvrigt civilsamfund og dialogen skal sikre, at vi sammen igangsætter de handlinger, der 
skaber værdi for samfundet og den enkelte.  
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Smidige processer 
Som kommune og samfund vil vi være kendte for at være dem, der tænker klogt og gør klimavalget til det 
naturlige valg. Det stiller krav til, at vi samtidigt arbejder både med de mindre lette løsninger og de store 
visioner.  
 
Vi vil fortsat skabe de gode og konkrete løsninger i tæt samarbejde med vores erhvervsliv, borgere og 
civilsamfund. Vi er handlingsorienteret og vores agile tilgang skaber resultater og konkrete forandringer – 
netop dét er Hedensteds DNA. Denne tilgang skaber basis for realisering af klimavisionen om et 
bæredygtigt samfund og fortællingen om det forpligtende fællesskab i balance med naturen omkring os.   
 
For at kunne eksekvere på visionen, er der behov for en strategisk retning på arbejdet både med 
forebyggelse og tilpasning. Hedensted Kommune står på en lang række indsatser både inden for 
forebyggelse og tilpasning, men for at kunne arbejde mere målrettet og dermed mere effektivt, er der nu 
behov for en styrket strategisk tilgang til opgaverne. Derfor er denne DK2020 klimahandlingsplan en 
kombination af specifikke mål og tiltag samt mål om at styrke den strategiske planlægning, særligt omkring 
klimatilpasning.  
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Missionen i Klimaplan 2050 er, at Hedensted Kommune bidrager til Parisaftalens mål om at begrænse den 
globale temperaturstigning til under 2°C, og arbejde for at begrænse temperaturstigningen til højst 1,5°C - 
med visionen om, at Hedensted Kommune som geografi bliver klimaneutral senest i 2050. For at blive 
klimaneutrale skal vi opnå netto-nuludledning fra energiforbrug i bygninger, transport og industri, fra 
landbruget, fra anvendelse af energi fra forsyningsnettet, og fra affaldshåndteringen. Og samtidig skal vi – 
hvor det er muligt - mindske udledningen af drivhusgasser som følge af varer og tjenester produceret uden 
for byens grænser, der forbruges af kommunens indbyggere, virksomheder og den offentlige sektor. 

Dertil skal Klimaplan 2050 også sikre, at Hedensted Kommune forsat er klimarobust frem mod 2050 - ift. til 
de klimaforandringer der kommer. Klimatilpasning skal sikre værdierne for fremtiden, da samfundets 
materielle værdier ellers vil blive ødelagt af vand, vind og tørke, grundet klimaforandringerne fra den 
forhøjede mængde CO2 i atmosfæren. 
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1.1.2 Målrettet inddragelse og samråd med andre aktører 
Nødvendige elementer: En plan, der er udviklet i samarbejde med nøgleaktører inden for det offentlige, 
erhvervslivet og civilsamfundet (herunder samfundsgrupper, der direkte påvirkes af klimaforandringer). 

Udarbejdelsen af kommunens Klimaplan 2050 er sket i tæt samarbejde med nøgleaktører, under 
hensyntagen til kravene i CAPF. For eksempel har merværdier og nuancer ud over et snævert klimafokus 
været drøftet både blandt kommunens politikere, i dialogen med eksterne aktører og borgere.  

DK2020 arbejdet står på skulderene af en lang tradition i Hedensted Kommune ift. involvering af interne 
og eksterne aktører i klimarbejdet. Den grundige inddragelsesproces er beskrevet nedenfor, og herunder 
hvordan det bygger videre på det eksisterende arbejdet i Hedensted Kommune.   

Kort overblik over den politiske tilslutning: 
Før 01.01.2022 var Byrådet i Hedensted Kommune involveret i DK2020 arbejdet dels i forbindelse med 
vedtagelse af tilslutning til DK 2020 og senere i forbindelse med den endelige godkendelse af Klimaplan 
2050. Pr. 01.02.2022 (på den anden side af kommunalvalget 2021) er der sket en del udskiftning i 
Kommunalbestyrelsen (Byrådet hedder nu Kommunalbestyrelsen) og særligt på det tekniske område, hvor 
der desuden er kommet et udvalg med fokus på klima (Vækst & Klima) og dermed øget fokus på 
klimaområdet.  
 
Siden 1.1.2022 har der været følgende politiske involvering i forbindelse med DK2020 planen.  

 Januar: Udvalg Vækst & Klima 
 Februar: Udvalg Vækst & Klima 
 Marts: Udvalg Vækst & Klima samt temamøde i Kommunalbestyrelsen 
 April: Samtlige udvalg (Vækst & Klima, Læring, Beskæftigelse, Social Omsorg, Fællesskab, Teknik & 

Miljø samt Økonomiudvalget) 
 Maj: Vækst & Klima, temamøde i Kommunalbestyrelsen samt Kommunalbestyrelsesmøde 
 September: Vækst & Klima, Økonomiudvalg samt Kommunalbestyrelsen 

 
Alle ordinære møder kan findes her.2 
Der er ikke tilgængelige referater fra temamøderne.  
 
Strukturen er sådan, at Vækst & Klima har ansvaret for planen og dermed er ansvarlige for at komme hele 
vejen rundt. På fagudvalgene har det handlet om hvordan de på deres fagområder, kan bidrage til planens 
realisering. Dette handler både om drift (bygninger, transport og indkøb) samt udvikling.  
 
Nøgleaktører og vores arbejde med inddragelse  
I Hedensted Kommune er følgende nøgleaktører ift. at nå vores målsætning om klimaneutralitet og 
klimarobusthed: Fjernvarmeselskaber, Hedensted Spildevand, Lokalråd og erhvervslivet – herunder 
landbrug. Vi har derfor centreret vores inddragelsesprocesser om disse målgrupper både hver for sig, og 
sammen, da mange aktiviteter kun kan gennemføres ved samarbejder/ partnerskaber mellem aktører. Her 
er varmeforsyning et godt eksempel på at fjernvarme selskaber, borgere og virksomheder skal arbejde 
sammen.  
Disse nøgleaktører er udvalgt, da de er særligt centrale for at komme i mål med planen. På varmeområdet, 
har kommunen en stor opgave, som med fordel kan løses i samarbejde med fjernvarmeselskaber. 

 
2 https://www.hedensted.dk/politik/dagsordener-og-referater 

https://www.hedensted.dk/politik/dagsordener-og-referater
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Hedensted Spildevand er en central aktør omkring klimatilpasning. Lokalråd og erhverv, er målgrupper, og 
derfor centrale at være i dialog med.  
 
Samråd og inddragelse af aktører, får en afgørende betydning i selve implementeringen, og erfaringerne fra 
udviklingsarbejde i Hedensted Kommune, viser at de gode partnerskaber hovedsagligt opstår på 
projektniveau. Den grønne omstilling er på et overordnet niveau for kompleks for de fleste at forpligte sig 
til, men når konkrete indsatser skal eksekveres, etableres et partnerskab ud fra hvordan og hvornår det 
passer til de enkelte aktører. Helt konkret betyder det, at partnerskaber i Hedensted Kommune, opstår og 
styrkes i projektsamarbejder. Fx er klimatilpasningsprojektet Coast2Coast et godt eksempel, hvor flere 
aktører i projektet, nu også er samarbejdspartnere i andre udviklingsprojekter. Det resulterer også i at vi 
”bruger hinanden” på tværs når der skal holdes inspirationsoplæg eller lignende. En partner ”har din ryg”, 
og er en du kan kalde på når der er behov for vedkommendes kompetencer. Dette kan kun lade sig gøre, 
fordi man har de samme helt overordnede værdier og mål. Se desuden pkt. 1.3.1 omkring ”partnerskaber 
som paraply”. 
 
Selve DK2020 planen har været i offentlig høring i perioden 30. maj 2022 til 24. juli 2022. Dette ses som en 
mulighed for at lave en massekommunikation af klimaplanen og arbejdet med denne. I vedhæftede 
kommunikationsplan i bilag 4, fremgår det hvilke målgrupper, der vil modtage planen direkte.  
 
Hedensted Kommunes tradition ift. involvering 
 
Som nævnt står DK2020 arbejdet på skuldrene af en lang række initiativer, samarbejder/partnerskaber og 
involvering ift. klimarbejdet i Hedensted Kommune. Nedenfor skitseres eksempler på dette fra 2009 til 
2021:  
 

 2009-2015: Samarbejde med Vejle, Kolding, Middelfart, Fredericia kommuner om klimaplaner i EU 
projekt 

 2009: Klimatilpasset Kommuneplan – første i Danmark 
 2015: Klima- & Energiråd pilotperiode 
 2015: Strategisk energiplanlægning med kommuner i Region Midt 
 2015-2020: Hedensted Spildevandsplan 
 2016: Fjernvarme strategi med fokus på CO2 neutral fjernvarme 
 2017-2022: Coast2Coast klimatilpasningsprojekt med 5 lokale delprojekter 
 2017-2029: Hedensted Kommunes klimatilpasningsplan 
 2018: Opnormering med klimakoordinator og igangsætte nyt Klima- & Energiråd 
 2019: Compas blev etableret med fokus på bæredygtig udvikling 
 2021-2027: Revurdering og ajourføring af risikostyringsplan for oversvømmelse, Juelsminde 
 2021: Formidlingsindsats De Naturlige Hedensteder skudt i gang 
 2021: Ny struktur med opnormering af klimaarbejdet 
 Løbende indsatser og dialog med diverse organisationer og erhvervslivet 
 Løbende indsatser omkring udskiftning af energikilder til fjernvarme eller anden fossilfri individuel 

opvarmning 
 Løbende indsatser omkring energioptimering i kommunale bygninger 

 
 
Inddragelse er en del af Hedensted Kommunes DNA  
For at klimaplanens tiltag er realiserbare er de udviklet og testet i samarbejde med lokalsamfundet og 
potentielle partnere. Det sikrer bred opbakning om og accept af planen og sikrer inklusion i udviklingen af 
planen. Det giver mulighed for at indsamle de mest hensigtsmæssige data og information til at udvikle tiltag 
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og muliggør etablering af de partnerskaber, der er nødvendige for gennemførelsen. I Hedensted Kommune 
har vi ikke valgt en målrettet involvering om DK2020, men blot videreført allerede eksisterende involvering 
blot med mere fokus og pondus ifht. DK2020 planen.  
Fokus og pondus kommer som resultat af DK2020 planen med fokus på monitorering og dermed målrettet 
indsatser. Dette sammenholdt med ekstra kommunale ressourcer, der kan skalere udviklingen. Inddragelse 
bruges hovedsagligt til at teste paratheden i samfundet til at arbejde med dagsordenen. Fx har vi en 
ambitiøs tilgang til udvidelse af fjernvarme/ nærvarme i Hedensted Kommune. Denne mener vi er realistisk, 
fordi vi allerede har i gangsat de første nærvarmeprojekter og vi har gennem dialog med lokalrådene 
allerede en række landsbyer der ønsker at gå i gang med arbejdet.  
 
Hedensted Kommune har en lang tradition for at understøtte borgere og virksomheder der hvor de ønsker 
at ”gøre noget”. Blandt andet har deltagelse i det regionale projekt Coast2Coast Climate Challenge, helt 
konkret indsatser omkring ”borgerdrevet klimatilpasning”, hvilket generelt passer godt med den måde 
Hedensted Kommune arbejder. Vi har 31 lokalsamfund, som alle understøttes med konkrete 
udviklingsindsatser. Lokalsamfundene har været involveret på forskellige måder. Både med generel 
mailkorrespondance til lokalrådene, med invitation til møder om energiforsyning (hvoraf flere har 
deltaget), og ellers på ad-hoc niveau. Det at arbejde med merværdier, her helt naturligt en del af arbejdet, 
for som borger i en landsby, arbejder man ikke i de kasser/ siloer, som kommunen har, men man er 
generelt optaget af at få mest muligt for pengene, hvilket helt naturligt betyder at man tænker kreativt ifht. 
så stort udbytte som muligt. Disse erfaringer bygger vi videre på når vi snakker klima, CO2, bæredygtighed 
med landsbyerne i DK2020 sammenhæng. Landsbyernes fokus er ikke altid på CO2 reduktioner, men vi vil 
benytte deres evne til at tænke i merværdier og til at få mere for pengene.  
 
I forbindelse med inddragelse af landsbyer, er følgende historie på kommunens hjemmeside3.  
  
På erhvervssiden har der igennem årene været forskellige tiltag til at fremme bæredygtig udvikling. Fx 
deltager Hedensted Kommune i EU projektet ECSMV i samarbejde med Region Midtjylland og 
virksomhederne. Se mere om projektet her4. Den netop færdige erhvervspolitik blev igangsat før DK2020 
arbejdet, men DK2020 arbejdet har øget fokus på at arbejde med et afsnit om bæredygtighed.  
 
Ud over den løbende dialog med hhv borgere og erhverv, har vi de sidste 6-8 år haft et samarbejde med de 
5 fjernvarmeselskaber, der ligger i kommunen, hvor embedsmænd mødes med værkerne 2-4 gange årligt 
og drøfter drift, og politikerne i Teknisk Udvalg mødes 1 gang årligt med bestyrelsesformændene fra 
værkerne. Det overordnede formål med dette er at udbrede fjernvarmen og omstille til CO2 neutral 
fjernvarme. Denne historik har betydet at det i DK2020 sammenhænge ikke har været nødvendigt først at 
opbygge en relation, men at der kunne bygges videre på den relation vi allerede havde.  

Bilag 2 indeholder oversigt over specifikke aktiviteter med aktørinvolvering i DK2020 arbejdet. 

Nedenfor er beskrevet udvalgte indsatser/ projekter, som er udviklet og gennemført i partnerskaber 

Strategisk varmeplanlægning 

Hedensted Kommune arbejder målrettet med at konvertere olie og naturgas områder til fjernvarme eller 
fossilfri individuel opvarmning.  

 
3  https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/klima-og-energi-tilpasning-og-
forebyggelse/varme-i-naturgasbyer 
4  https://ecsmv.dk/ 

https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/klima-og-energi-tilpasning-og-forebyggelse/varme-i-naturgasbyer
https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/klima-og-energi-tilpasning-og-forebyggelse/varme-i-naturgasbyer
https://ecsmv.dk/
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I samarbejde med kommunens fem etablerede fjernvarmeselskaber, er der udarbejdet et strategisk 
varmekort. Dette er etableret fordi selskaberne, gerne vil bidrage til den grønne omstilling – også i de 
områder, der ikke nødvendigvis er deres primærområder. For at lette arbejdet, er der udarbejdet et 
strategisk varmekort, der angiver hvilken aktør, der har ansvaret/ retten til at hjælpe med varmeløsninger i 
det pågældende område.  

Lokalt samarbejdes der med lokalråd/ eller andre udpegede personer/ grupper. Det kan enten gøres i 
samarbejde med et fjernvarmeselskab, kommunens Klimaråd eller privat rådgiver. Det er målet at 
landsbyer omstiller til kollektiv forsyning. Kun der hvor det ikke er muligt, anbefales individuelle løsninger.  

Bæredygtig landsbyudvikling 

Igennem kommunens Fælles Landdistriktråd har vi haft inviteret alle lokalråd til dialog om fremtidens 
energiforsyning, for at skabe energifællesskaber i de landsbyer, der ikke har adgang til traditionel 
fjernvarme.  

Der er også inviteret til bæredygtige arrangementer i landsbyerne. Her er det landsbyerne der vælger emne 
(biodiversitet, energi, klimatilpasning). Drøftelserne på møderne kommer oftest til at gå i mange retninger 
og baserer sig på hvad lokalsamfundet ønsker at arbejde med. De konkrete arrangementer og den løbende 
dialog med lokalsamfundet, har ført til at flere landsbysamfund arbejder med fx biodiversitet. Pr. april 2022 
arbejder 11 landsbyer konkret med at konvertere deres varmeforsyning fra naturgas til kollektiv, fossilfri 
varme.  

Ud over de ovenstående spredte indsatser, er der nogle større projekter, som landsbyerne har søgt om at 
deltage i. Det er bl.a. projektet Den Bæredygtige Landsby i Region Midtjylland5. Dette projekt deltager 
Daugaard i, og vil i projektet arbejde med at etablere fjernvarme, samt bæredygtig byudvikling. Hedensted 
Kommune har valgt at deltage i dette projekt med Daugaard Lokalråd, for at opsamle erfaringer for 
hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i kommunens landsbyer. Projektafrapporteringen kan ses i 
bilag 15 (Daugaard, fra verdensmål til landsbymål). 

Der arbejdes ligeledes i første halvår af 2022 med udviklingsplaner i nogle af Hedensted Kommunes 
lokalområder. Udviklingsplanerne er borgerdrevne og områdets egne planer for udviklingen men sker i tæt 
samarbejde med kommunen, så der kan ske en kobling til forvaltninger i kommunen, kommuneplanen og 
de overordnede strategier og til lokalpolitikkerne i området. Klima og bæredygtighed vil også her at være 
temaer, der arbejdes med og kommer til udtryk i konkrete handlinger.  

Indsatser sammen med kommunens lokalråd, giver en bred forankring af arbejdet med bæredygtig 
udvikling som i sidste ende bidrager til at borgere og virksomheder tager ansvar for DK2020 målene.  

Alle ovenstående indsatser står på skuldrene af indsatser der har kørt igennem en årrække. DK2020 giver 
fra 2022 øgede muligheder for at opskalere indsatserne ved at der er flere medarbejderressourcer til at 
facilitere møder og projekter og dermed sætte tempo på implementeringen af DK2020 planen. Der er en 
stor interesse fra landsbyerne i at deltage, og begrænsningen har indtil nu handlet om kommunale 
ressourcer.  

  

 
5 https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/landdistrikter/pulje-den-baredygtige-landsby/. 

https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/landdistrikter/pulje-den-baredygtige-landsby/


14 

Erhvervspartnerskab/ erhvervspolitik 

Hedensted Kommune lavede en ny erhvervspolitik i 2021. Politikken har 4 spor; det gode erhvervsliv, det 
gode arbejdsliv, de gode rammer og det bæredygtige. Ifht. det bæredygtige er ambitionen at vi vil være på 
forkant med udviklingen og motivere til udnyttelse af de gode muligheder, der ligger i det bæredygtige. Vi 
vil skabe fokus på bæredygtig udvikling med øje for de forretningsmæssige fordele og vores fælles ansvar 
og forpligtelser. Der nedsættes en referencegruppe på det bæredygtige indsatsområde bestående af 
kompetencer fra:  

Kommune: Miljøafdelingen, Vækst & Udvikling, DK2020 sekretariat, Hedensted Erhverv. 
Erhverv: Virksomheder fra strategicentret Compas, fødevareforædlingsvirksomheder, landbrugsforeninger, 
byggebranchen, industrivirksomheder. 
Andre: Hedensted Spildevand, Forsyningsselskaber, AFLD, Insero. 

Link til erhvervspolitikken6  

  

 
6 https://issuu.com/hedenstedkommune/docs/hkom_erhvervspolitik 

https://issuu.com/hedenstedkommune/docs/hkom_erhvervspolitik
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Compas – strategihus for bæredygtig vækst og udvikling igennem iværksætteri 

Compas startede i 2019 som et kommunalt projekt, hvor Hedensted Kommune i samarbejde med 
iværksættere, der ønsker at arbejde med grønne forretningsmodeller etablerede et hus for bæredygtige 
produktionsiværksættere. Stedet er siden blevet en institution, og ud over at være et iværksættermiljø, 
benyttes den viden der er samlet i Compas, til at løse nogle af de opgaver, som Hedensted Kommune har 
ønsket at iværksætte i forbindelse med DK2020. Compas er baseret både på en national, international og 
lokal strategi, som betyder at Compas ikke alene bidrager til Hedensted Kommunes klimaplan, men også 
samarbejder nationalt med kommuner, regioner, universiteter og virksomheder, omkring grønne projekter 
og strategiarbejde.  
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De Naturlige Hedensteder 

Der er udarbejdet kommunikationsstrategi De Naturlige Hedensteder, der handler om at etablere et 
community hvor borgere, organisationer m.v. kommunikere med og til hinanden om biodiversitet, energi, 
bæredygtighed m.v.  Der er både et digitalt spor og et fysisk spor. Fysisk er der ”grøn kage” den første 
torsdag i hver måned, hvor aktører både fra Hedensted Kommune og borgere, virksomheder, aktører 
mødes og deler grønne historier. Digitalt er der en Facebook side til formålet7. 

Grøn Kage arrangementerne startede i efteråret 2021, som interne møder i Hedensted Kommune for først 
at mobilisere interne ressourcer, og gradvist øge gruppen, der har ansvaret for at skabe de gode historier.  

På Grøn Kage arrangement den 9. december 2021, blev arrangementet åbent for offentligheden, og 
annonceres herefter også på De Naturlige Hedensteders facebook.  

De Naturlige Hedensteder og Grøn kage er blevet til som et resultat af et politisk ønske om at øge 
involveringen af borgere i den grønne omstilling – og dermed et resultat af DK2020.  

Kommunikationsstrategien De Naturlige Hedensteder afløses af en generel kommunikationsstrategi for 
klima, i august 2022 – se også pkt. 1.5. 

  

 
7 https://www.facebook.com/De-Naturlige-Hedensteder-104637188591283 

https://www.facebook.com/De-Naturlige-Hedensteder-104637188591283
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KlimaX netværk 
 
KlimaX netværket, udviklet i 2021 i Compas, er et professionelt netværk, som rækker ud i hele Danmark. 
Her mødes fagfolk på tværs af uddannelse, erhverv, foreninger, brancheorganisationer, kommuner og 
drøfter udfordringer for den bæredygtige udvikling. Netværket er således ikke isoleret til Hedensted 
Kommune, men rækker ud i hele Danmark. Der holdes 2-4 årlige netværksmøder.  
KlimaX er udviklet i partnerskab med designvirksomheden Duckwise, hvor formålet er at skabe et 
tværgående partnerskab med inspiration til den bæredygtige rejse. Det første KlimaX møde blev afholdt i 
Compas, den 16. september 2021 og næste møde er berammet til september 2022. Behovet for netværket 
viste sig i forbindelse med Compas’ arbejde mellem sektorer i Danmark, og udviklingen har været en 
naturlig indsats for Compas. Med DK2020 arbejdet, sættes der flere ressourcer ind på at drive netværket, 
og muligheden for at holde mere det antal ønskede møder, er til stede grundet opprioritering af arbejdet 
gennem DK2020. Eksempel på KlimaX invitation findes her8 
 
 
Klima- & Energiråd 

Siden 2018 har Hedensted Kommune haft et Klima- & Energiråd. Rådet består af politikere og borgere. Fra 
2018-2021 var rådet sammensat af 4 politikere og 5 borgere. Fra 2022 består rådet af to politikere (en valgt 
fra Kommunalbestyrelsen og en fra udvalget for Vækst & Klima) og i udgangspunktet 10-15 borgere. Da der 
fra 2022 er et fagudvalg (Vækst & Klima) med fokus på klima, er det valgt at den politiske vægt i Klimarådet 
skal reduceres. Det er et ønske at rådet i større grad mobiliserer borgere, og har reference direkte ind i 
Udvalget Vækst & Klima. Klimarådet er rådgivende for de politiske udvalg. Rådet er særligt ansvarlig for 
dialog og aktiviteter med borgere/ landsbyer i forhold til den grønne omstilling. Fra 2018-2021 hed det et 
Klima- & Energiråd. Fra 2022 hedder det et klimaråd. Fokus er bredt på både forebyggelse og tilpasning, jf. 
DK2020. 

Klima- & Energirådet har haft 7 ordinære møder i 2021. Og cirka samme antal de forgående 3 år. Da Klima- 
& Energirådet blev stiftet var formålet at igangsætte nye indsatser for bæredygtig udvikling. Med DK2020 
var det helt naturligt at Klima- & Energirådet fik en central rolle i oplæg til byrådet og kvalificering af 
planen. Ud over sparring for Byrådet, har Klima- & Energirådet en særlig rolle med at udbrede 
bæredygtighed blandt borgere. Da rådet eksisterede før DK2020, har arbejdsområdet ikke ændret sig 
væsentligt, dog med den forskel at rådet fra 1.1.2022 (med budgetaftalen 2022) nu får et tydeligere 
mandat at arbejde efter og et fagudvalg at spille sammen med, der har DK2020 som en af deres 
kerneområder.  

 

  

 
8 https://www.instagram.com/p/CfYUjzpum6m/ 
 

https://www.instagram.com/p/CfYUjzpum6m/
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Konkrete eksempler på aktiviteter:   

 Fra 2019 stiftede Klima- & Energirådet en bæredygtighedspris for erhvervsvirksomheder 
 Borgermøder og webinarer om udskiftning af oliefyr. 
 Faciliteret møder om energiforsyning i landsbyer. Konkret har Daugaard, Hornsyld og Ølholm stiftet 

energiselskaber i 2021, med mål om at udrulle fjernvarme indenfor 1-3 år.  
 Inviteret folkeskolernes elevråd til dialog om bæredygtige aktiviteter på skolerne (dette har dog 

ikke kunne følges op i 2020 og 21 grundet Corona). 
 Inviteret til bæredygtighedsarrangementer i landsbyer med spisning og faglige oplæg. (28.10.21 i 

Hvirring og 18.11.21 i Uldum). 
 Stået bag etableringen af Strategihuset Compas.  
 Stået bag Redo Sparnord, som er åbning af bæredygtigt byggemarked i Compas, hvor borgere kan 

komme til workshops og købe genbrugsmaterialer. 

 

Klimatilpasning 

I bilag 2 angives de partnere Hedensted Kommune samarbejder med på klimatilpasningsområdet med 
direkte eller indirekte relevans ift. DK2020. Der er yderligere beskrivelse af aktuelle samarbejder i under 
pkt. 3.1. 

Generelt inddrages naboer og andre relevante myndigheder altid i alle afgørelser på grund af den danske 
model, hvor høringer og udtalelser er en lovbunden del af arbejdet. Se bl.a. miljøloven, Planloven, 
kystbeskyttelsesloven og forvaltningsloven for uddybende lovgrundlag der definerer hvordan andre skal 
inddrages. Dertil bruger Hedensted Kommune begrebet ”borgerdrevet klimatilpasning”. Det har f.eks. 
konkret udmøntet sig ved at vi har afviklet en række møder med borgere på Juelsmindehalvøen (busture, 
gåture m.v.). Formålet var at vise hvordan fremtiden kan komme til at se ud for området (meget vil blive 
oversvømmet), og drøfte med borgere, om det er ok at der oversvømmes, skal der laves et dige, skal der 
omlægges arealer til vandopbevaring, hvilke merværdier kunne de tænke sig at lede efter i et klimaprojekt 
m.v. Disse ”ture” har givet et ejerskab til opgaven, og ikke mindst en forståelse af at det ikke bare er noget 
kommunen kommer og ordner. Erfaringerne med borgerdrevet klimatilpasning, benyttes i det videre 
arbejde, ligesom det er en metode, som Hedensted Kommune formidler til andre kommuner, i forbindelse 
med faglige netværk.  

Læs mere om indsatsen her9. 

Klimaplanens realiserbarhed afhænger af at vi frem mod 2050 forsat har fokus på at inddrage centrale 
aktører og civilsamfundet i implementeringen og justeringen af Klimaplanen. Herunder at bygge videre på/ 
udbygge vores partnerskaber omkring Klimaplanen med det lokale erhvervsliv, forsyninger, landbrug og på 
tværs af kommunen administration. Derfor vil Hedensted Kommune også fremadrettet arbejde med lokale 
aktører baseret på tidligere erfaringer. I forbindelse med opnormering af medarbejderstaben til arbejdet 
med DK2020 vil der være fokus på at ansætte kompetencer, der kan videreføre og ekstensivere denne 
indsats.  

 
9 https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/by-projekterne/borgerdreven-klimatilpasning-i-
juelsminde/ 

https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/by-projekterne/borgerdreven-klimatilpasning-i-juelsminde/
https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/by-projekterne/borgerdreven-klimatilpasning-i-juelsminde/
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1.2 Koordinering med relevante initiativer og institutioner 
1.2.1 Evaluering af relevant lovgivning og planer 
Nødvendige elementer: En gennemgang af mulighederne for integration af planen i eksisterende 
regulering, planer, vedtægter, politik og af lokale institutioner, der er afgørende i forhold til at fremskynde 
gennemførelsen og som er involveret i planens udvikling. 

 

Politisk er DK2020 arbejdet blevet placeret i Hedensted Kommunes nye fagudvalg Vækst & Klima. Dette 
udvalg har – som navnet siger, klima højt på dagsordenen. Det er udvalgets opfattelse at klima og vækst 
skal gå hånd i hånd, og at klima skal være en overlægger på det øvrige arbejde i Kommunalbestyrelsen. Da 
udvalget har ansvaret for den strategiske udvikling i Hedensted Kommune, vil det at indarbejde Klimaplan 
2050 (DK2020 mål) i øvrige planer/strategier, være meget naturligt.  

Udvalget er ansvarlige for Erhverv og iværksætteri, Turisme, Detailhandel, Compas – herunder grønt 
iværksætteri, Kommuneplan, Planstrategi, Infrastrukturplaner, Agenda 21, Strategier for klimahåndtering, 
Strategier for kystbeskyttelse, DK2020 udarbejdelse af strategier og handleplaner, Udviklings- og 
masterplaner for byudvikling, Flagskibsprojekter eksempelvis Hedensted Midtby, Erhvervscampus, Byens 
Hus, Løsning, Bosætning, branding, Strategier for byggemodninger/”Boligen i fokus”, energi, varme, 
solceller, vand med videre.  

Nedenfor er specifikke planer og strategier, der i den kommende planperiode integreres med Klimaplan 
2050 listet – og som er afgørende i forhold til at fremskynde gennemførelsen af Klimaplan 2050:  

 Kommuneplan – klima: https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15688 
 Fjernvarmestrategi: https://www.hedensted.dk/media/3876731/strategi-for-fjernvarme.pdf 
 Strategisk energiplan: http://ipaper.ipapercms.dk/RM/RegionalUdvikling/Slutrapport180815/ 
 Spildevandsplan: https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/ 
 Byudvikling: https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/byudvikling 
 Erhvervspolitik: https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/erhvervspolitik 
 Helhedsplan Gudenåen: https://helhedsplangudenaaen.silkeborg.dk/' 

Dertil er der i vores arbejde med merværdi ift. klimaarbejdet fokus på indarbejdelse af grøn 
omstilling/bæredygtighed i kommunes andre fagområder f.eks. læring (børn og unge), beskæftigelse 
(klimajobs), socialområdet, teknisk område (energi og bæredygtighedspolitik i forhold til kommunale 
bygninger.)  

Hedensted Kommune startede klimaindsatsen i et tværkommunalt samarbejde i 2009 i et Interreg projekt 
sammen med Middelfart, Vejle, Kolding og Fredericia kommuner. Projektet mundede ud i en Strategisk 
Energiplan. I 2009 kom Hedensted Kommune ud med den klimatilpassede kommuneplan, som var en 
kommuneplan med et gennemgående fokus på klimatilpasning. Indsatsen blev udvalgt som 
eksempelprojekt af Plan09, som var et partnerskabsprojekt mellem Realdania og Miljøministeriet. Se mere 
her10.  

 
10 http://docplayer.dk/108779629-Hedensted-den-klimatilpassede-kommuneplan.html 

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15688
https://www.hedensted.dk/media/3876731/strategi-for-fjernvarme.pdf
http://ipaper.ipapercms.dk/RM/RegionalUdvikling/Slutrapport180815/
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/
https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/byudvikling
https://www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/erhvervspolitik
https://helhedsplangudenaaen.silkeborg.dk/
http://docplayer.dk/108779629-Hedensted-den-klimatilpassede-kommuneplan.html
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Siden da har indsatsen eskaleret i små skridt, og med budget 2022 og den nye organisatoriske struktur, 
foretages en markant opnormering både ifht. ressourcer på opgaven og ikke mindst ifht. politisk ejerskab 
gennem ny udvalgsstruktur. Se afsnit 1.1.2 for kort listning af indsatser siden 2009.  

Specifikke retningslinjer fra kommuneplanen: 

Nedenstående henvisninger til kommuneplanen kan findes her:  
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15600 
- Vælg fanen med retningslinjer (øverst) 
- Vælg natur og miljø (til venstre) 
- Vælg 9. klima 
 
Når projekter er prioriteret og igangsat, har det været ud fra følgende praksis: 

Udgangspunktet er en historisk viden og erfaring om udfordringer i et område. Denne viden kobles 
sammen med en indledende screening, der foretages med udgangspunkt i nutid ved analyser i Scalgo Live.  

Et område prioriteres ud fra kriterierne beregnet risiko, kendskabet til tidligere oversvømmelser, 
sammenhænge i strømning og infrastruktur, samt aktuelle planer og projekter i områderne.  

I kommuneplan 2021 - 2033 er der udpeget områder med risiko for oversvømmelse og erosion og særlige 
klimahåndteringsområder er angivet. Voldsomt vejr fx ekstremnedbør og stormflod øger risikoen for lokale 
oversvømmelser og erosion af særligt kystområderne i kommunen, mens klimatilpasningsområder er 
arealer, som risikerer at blive udsat for periodevise oversvømmelser som følge af klimaforandringerne frem 
til år 2100. 11 

Klimatilpasningsområder er alle prioriterede områder hvor der bør være opmærksomhed på 
klimatilpasning. Dette lag er fra klimatilpasningsplanen 2013, hvor kort om oversvømmelse og erosion ikke 
fandtes, og bør udgå i forbindelse med ny klimatilpasningsplan.  
 

Temaet omkring oversvømmelse og erosion opdateres løbende i takt med at ny viden opstår. Hedensted 
Kommune har i kommuneplanen og jf. IPCC som er FN´s klimapanel, anvendt klimascenarie A2, der dækker 
frem til år 2100 og som er et middelhøjt scenarie. Det er vurderet, at hvis et udpeget risikoområde, jævnfør 
klimascenarie A2, er sikret mod en 100-årshændelse, så vil det bebyggede også være beskyttet mod en 20- 
og 50-årshændelse. En sikring mod en 100-årshændelse henviser til at en udbygning/ udnyttelse af et 
område, vil tage højde for 100-årshændelser. I den nye klimatilpasningsplan vil vi benytte RCP scenarierne, 
for at opdatere til nyeste anbefalinger fra IPCC. 

Planlægningen for klima gøres for at sikre, at særligt udsatte områder enten friholdes for bebyggelse eller 
indeholder sikring mod oversvømmelse.  

Der er følgende retningslinjer for oversvømmelse og erosion i vores kommuneplan – som gælder for hele 
kommunen og således også for de tre centerbyer, der er nærmere beskrevet nedenfor: 

 Ved lokalplanplanlægning for byudvikling, tekniske anlæg, ændret anvendelse med videre inden for 
et udpegede område, skal det vurderes om der er behov for afværgeforanstaltninger mod 

 
11 Link til Oversvømmelse og erosion i kommuneplanen.  Link til Klimatilpasningsområder i 
kommuneplanen.  

 

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15600
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15689
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15691
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oversvømmelse og erosion, og hvor der på baggrund af foreliggende viden og data laves en 
vurdering af hvilke afværgeforanstaltninger, der er mest hensigtsmæssige i det konkrete område. 

 Erosion af kysten er en naturlig udvikling af kysterne, hvor naturens kræfter som hovedregel bør 
have frit spil. Kystsikring kan dog etableres i henhold til kystbeskyttelseslovens 
formålsbestemmelser.  

 Det skal vurderes, om afværgeforanstaltninger inden for lokalplanområdet kan forårsage utilsigtet 
oversvømmelse i andre områder, herunder andre kommuner. 

 Før der lokalplanplanlægges i de udpegede områder, anbefales det at undersøge konkret, om 
området er påvirket eller risikerer at blive påvirket af forhøjet sekundært grundvandsstand eller 
erosion. 

 Ved lokalplanlægning i et udpegede område, hvor der er risiko for oversvømmelse fra kloakken, og 
hvor der er sket ændringer i det pågældende kloakopland siden 2012, bør der laves en 
detailberegning i tæt samarbejde med spildevandselskabet. 

 Ved behov for etablering af afværgeforanstaltninger inden for et udpegede kulturmiljø, skal der 
redegøres for om den konkrete afværgeforanstaltning påvirker det specifikke kulturmiljø 
væsentligt. 

Foruden kommuneplanens retningslinjer for oversvømmelse og erosion, er følgende retningslinjer 
gældende for de klimatilpasningsområder, der er lokaliseret. Klimatilpasningsområder er alle områder, 
hvor der er vurderet risiko for udfordringer med klimatilpasning. (Selve kortene er dog helt tilbage fra 
klimatilpasningsplanen 2013, og afsnittet vil formentlig udgå med den nye klimatilpasningsplan.) 
Retningslinjerne herunder er dog fortsat relevante og vil dermed blive overført til den nye 
klimatilpasningsplan: 

 Ved byudvikling og omdannelse af de eksisterende byer inden for klimatilpasningsområderne skal 
der redegøres for hvordan de langsigtede klimaændringer med ændre nedbørs- og 
vandstandsforhold imødegås.  

 Arealer i eksisterende byområder, der i fremtiden bliver påvirket af øget vandstand - grundvand, 
overfladevand og havvand, skal ved omdannelse udformes, så eksisterende kulturværdi og 
bymæssig værdi, særligt helårsbeboelse og erhvervsbyggeri, så vidt muligt sikres på en måde, så 
der tilføres nye bymæssige kvaliteter. 

 Hensigtsmæssig håndtering af overfladevand skal fremtidssikre byudviklingsområder og 
landzonebebyggelser mod ødelæggelser og værditab på en måde, som ikke væsentligt påvirker 
lavbunds- og vådområders biologiske værdi, og muligheden for at genoprette lavbundsarealer til 
vådområder. Naturområder i byudviklingsområder skal bevares med et mangfoldigt og varieret 
dyre- og planteliv. 

 Tekniske anlæg kan normalt ikke tillades lokaliseret i klimatilpasningsområder. Hvor et anlæg 
nødvendigvis skal placeres i klimatilpasningsområder, skal anlægget udformes, så det ikke hindrer 
eller begrænser områdets funktion til håndtering af store vandmængder. Anlægget skal i så fald 
indrettes, så det kan tåle periodevise oversvømmelser. 

 Ved byggeri og anlæg, der lokaliseres i oplandet til klimatilpasningsområder, skal afledning af 
overfladevand nedsives så tæt ved kilden som muligt. 

 Klimasikring af byggeri og tekniske anlæg skal fortrinsvis ske ved fælles anlæg og efter en samlet 
planlægning. 

 I det åbne land kan klimatilpasningsområderne kun ændre anvendelse til naturområder, 
vådområder og rekreative områder. Ved omdannelsen skal det sikres, at områdets naturmæssige 
værdier styrkes, at vandmiljøplanens målsætninger overholdes, og at der bliver mulighed for at 
fjerne næringsstoffer. 
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1.2.2 Identifikation af relaterede nationale og regionale forpligtelser 
Nødvendige elementer: Identifikation af relevante forpligtelser (statslige og ikke-statslige) og overblik over 
mål og tiltag, der deles med eller ejes af andre instanser eller aktører. 

Klimaproblemer kender ingen kommune-, region- eller landegrænser, og det er derfor naturligt at 
Hedensted Kommune beskæftiger sig med den kontekst, vi befinder os i – også internationalt. Dertil er vi 
som kommune forpligtet til at bidrage til samfundets udvikling, og naturligt også at leve op til de love og 
retningslinjer der stikkes ud. Derfor følges udviklingen nøje, og nye forpligtelser implementeres løbende i 
arbejdet. Nedenstående er et her-og-nu billede, som tilpasses løbende.  

 

Tabel 1: Forpligtelser 

Niveau Forpligtelse og mål Lovgivning eller aftale 
Reduktion af udledningen af drivhusgasser 
med 70% i 2030 ifht. 1990. Klimaneutral i 
2050.  

Klimalov 

55% vedvarende energi i 2030 i det endelige 
energiforbrug 
Ingen brug af kul i elproduktion i 2030 
Over 100% vedvarende energi i elforbruget og 
mindst 90% af fjernvarmeforbruget er baseret 
på andre enegiformer end kul, olie og gas i 
2030.  

Energiaftale 2018 

Drivhusgasreduktion på 1,9 mio. t. CO2 i 2030 
og en reduktion i udledningen af kvælstof til 
vandmiljøet på 10.800 t. i 2027 

Landbrugsaftalen 2021 

Vandområdeplaner (i høring frem til juni 2022) Miljøstyrelsen 

Nationale mål 

Spildevandsselskabernes finansiering af 
klimatilpasning 

Serviceniveaubekendtgørelsen 
og 
omkostningsbekendtgørelsen 

Krav til forberedelse til eller etablering af 
ladestandere for el køretøjer ved eksisterende 
byggeri, nybyggeri og større ombygninger på 
baggrund af antallet af parkeringspladser. 

EU direktiv 

30% vedvarende energi i 2020 i det samlede 
endelige energiforbrug. 
20% reduktion i drivhusgasser i 2020 fra den 
ikke-kvotebelagte sektor: Bygninger, landbrug 
og transport 
14% vedvarende energi i transportsektoren i 
2020 

EU 2020 mål 

39% reduktion i drivhusgasser i 2030 fra den 
ikke-kvotebelagte sektor: Bygninger, landbrug 
og transport 

EU mål og direktiver 

43% reduktion i 2030 ifht. 2005-udledningen 
fra de store udledere af CO2 omfattet af EU's 

EU 2030 mål 



23 

system for handel med CO2 kvoter såson 
kraftværker og olie-gassektoren.  
Fit for 55 EU indsatser 

Klimaindsatsen skal 
medvirke til at skabe 
nye 
forretningsmuligheder 
og samfundsmæssige 
forbedringer 

Kommunens klimatilpasningsplan kan få 
indflydelse på planlægning i andre kommuner 
på grund af vandoplandene, som går på tværs 
af kommunegrænserne. Dette betyder, at 
kommunerne i regionen i større grad skal 
samarbejde om at skabe løsninger, som ikke 
kun virker lokalt, men også kan medvirke til 
samfundsmæssige forbedringer i regional 
sammenhæng. 

Den regionale udviklingsplan 
 

Strategisk 
energiplanlægning på 
tværs af kommuner 
og aktører i Region 
Midtjylland. Skal bl.a. 
bidrage til at opfylde 
den nationale 
målsætning om 100 % 
vedvarende energi, 
mindske 
suboptimering, 
mindske risiko for 
fejlinvesteringer  

I 2025 stammer 50 % af energiforbruget, set 
over regionen som gennemsnit, fra 
vedvarende energi. 

Midt Energistrategi   
 

 

 

1.3 Mål og målsætninger for reduktion og tilpasning, gevinster og merværdi 
1.3.1 Mål og delmål om klimaneutralitet 
Nødvendige elementer: De ambitiøse mål i klimaplanen viser vejen til reduktion af udledninger på kort sigt 
(eksempelvis 2030) og klimaneutralitet på lang sigt (senest i 2050). Mål og delmål er på linje med 
principperne i C40’s Deadline 2020 rapport. Kommunens eventuelle manko beskrives under søjle 3. 

I Hedensted Kommunes Klimaplan 2050 (Bilag A) findes kommunens mål og delmål for klimareduktion. De 
overordnede mål for klimareduktion er:  

 Hedensted er udledningsneutral i 2050 
 Hedensted Kommune opnår en 70% reduktion ifht. 1990 i 2030. 

 
Hedensted Kommune har lagt sig op af de nationale mål. Det vurderes at disse mål er ambitiøse for 
Hedensted Kommune, da Hedensted Kommune dels har et stort trafikalt net, der gør at transporten er 
særligt udfordret, ligesom kommunen er en stor landbrugskommune, med de udfordringer der er 
forbundet med dette. Det fremgår også i mankoen i pkt. 3.4 at der vil være en manko på især landbrug og 
transportområdet i Hedensted Kommune. Når vi ikke har valgt at nedjustere målene i forhold til de 
nationale mål, skyldes det et ønske om at bidrage på lige fod med gennemsnittet.  

Ud over de to overordnede mål har Hedensted Kommune fastsat en række delmål for de enkelte sektorer, 
og arbejder med syv indsatsområder foruden den kommunale organisation. De syv indsatser er energi, 

https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/klimatilpasning/
https://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-ressourcer-og-baredygtig-udvikling/baredygtighed-og-gron-omstilling/baredygtig-energi/strategisk-energiplanlagning/midtenergistrategi/


24 

transport, natur og landbrug, cirkulær økonomi og ressourceoptimering, bæredygtig livsstil, klimatilpasning 
og erhverv. Det er inden for disse hovedoverskrifter, der er beskrevet delmål og indsatser. Nogle delmål 
kan placeres under flere indsatsområder, men er for læsevenlighedens skyld kun nævnt et sted.  

I pkt. 3.1.1 og bilag A er der beskrevet en række tiltag, der skal medvirke til at nå de mål der er opsat i dette 
afsnit. I reduktionsstien i pkt. 2.4.2 vil det være beskrevet hvordan de udvalgte tiltag forventes at bidrage til 
at nå delmålene.  

 

Partnerskaber som paraply 

På tværs af indsatser arbejder vi med partnerskaber som paraply eller fundament. Der er ingen af 
indsatserne, kommunen kan løfte alene. Selvom partnerskaber er en overordnet paraply, vil der i nogle af 
tiltagene være beskrevet specifikke partnerskabsaktiviteter. Partnerskaber vil gennemsyre vores arbejde 
både i form af mere formelle partnerskaber, hvor man fx går sammen om projekter. Men også de uformelle 
partnerskaber, som handler om at de forskellige aktører alle ved hvem der er eksperter på hvilke områder, 
hvormed vi får skabt større mobilisering og handling.  

I det nedenstående beskrives delmål for hvert indsatsområde. De konkrete mål er markeret med kursiv 
skrift. Hvert mål har et bogstav, som vi refererer til i Bilag A Klimaplan Hedensted Kommune, hvor tiltagene 
beskrives. 

 
Energi 
 
Delmål A: CO2 neutral varme inden 2030.  
Kommunen har både en myndighedsopgave og en faciliterende opgave her. Som myndighed skal vi 
godkende varmeprojektforslag. Der er nogle helt særlige rammer for dette arbejde, men ud over det, vil vi 
være proaktive og dialogsøgende for at fremme så mange omstillinger fra olie og gas til fossilfrie 
energiformer, som muligt. Kommunen kan desuden medvirke til at realisere kollektive løsninger, ved at 
omstille kommunale institutioner, og dermed skabe et bedre grundlag for udrulning af kollektiv forsyning. 
Kommunen har en myndighedsopgave i at godkende varmeprojekter til kollektiv forsyning. Disse kommer 
fra de etablerede fjernvarmeselskaber. Der hvor der ikke er et selskab, der påtager sig denne opgave, vil vi 
facilitere, motivere og informere om løsninger, med henblik på at realisere en grøn omstilling af varmen på 
den mest effektive måde for samfundet. Denne omstilling kan både ske som individuel omstilling (dvs. et 
oliefyr udskiftes til en varmepumpe) eller mindre byer hvor fx naturgassen udskiftes til anden kollektiv 
varmeforsyning (fx i form af lokal fjernvarme/ nærvarme – både som traditionel fjernvarme og andre 
kollektive løsninger som fx termonet). Som et element i delmål A er at fjernvarme i Hedensted Kommune er 
CO2 neutral. 
 
Delmål B: Lokal produktion af strøm svarende til det forbrug der er inden for kommunegrænsen inden 2030. 
Strømproduktion kan komme fra biogas, vind eller sol. Fordelingen skal findes og realiseres inden udgangen 
af 2030.  
 
Delmål C: 50% CO2 reduktioner på industriel procesenergi inden 2030.  
Med reference til energiregnskabet fra 2018. Dette er ikke et område, hvor Hedensted Kommune har 
nogen myndighed, men via projekter, dialog og samarbejde, ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling 
hos vores industri virksomheder. Vi ønsker desuden at bidrage til erhvervsnetværk, hvor virksomhederne 
kan lære af hinanden. Hedensted Kommune har udviklet netværksstedet, hvor virksomheder kan mødes 
omkring emner af fælles interesse. Dette er blevet til, på baggrund af en efterspørgsel omkring mere 
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netværk fra erhvervslivet. Dette kan også være en katalysator for yderligere dialog omkring 
energiløsninger.  
Der skal være fokus på at virksomheder bliver tilsluttet fjernvarme, bliver elektrificeret, energioptimerer 
deres bygninger og processer, og laver fjernkøling i kommunen.   
 

Transport 

Delmål A: Vi vil reducere CO2 udledningen fra private biler og varebiler med mindst 30% inden 2030.  
Med reference til energiregnskabet i 2018. I 2050 skal alle private biler og varebiler køre på fossilfri 
brændstof. Dette tal er mere ambitiøst end hvad der forventes i Danmark, men i Hedensted Kommune er 
forudsætningerne for at omstille den private transport ikke i særlig stor grad forbundet med usikkerheder 
ifht. opsætning af ladeinfrastruktur, da Hedensted Kommune har forholdsvist få etageejendomme, og 
hovedparten kan således lave dagligdags opladning hjemme. 
 
Delmål B: Vi vil reducere det kørte antal små bilture på under 5 km med minimum 30% i 2030 og 50% i 
2050.    
Den primære indsats rettes mod kørsel i skole og til fritidsaktiviteter – en indsats der både skal 
understøttes gennem formidling og gennem infrastruktur/ byudvikling. Der vil i 2022 blive beskrevet 
målemetoder for denne indsats. Dette skal baseres på spørgeskemaanalyser før og løbende.  
 
Delmål C: Vi vil bidrage til Region Midtjyllands indsats om omstilling til fossilfri kollektiv trafik. 
Når Region Midtjylland, inviterer kommunerne til dialog om kollektiv trafik, vil vi aktivt byde ind med vores 
forventninger til at den kollektive trafik skal være fossilfri inden udgangen af 2030.  
 
Delmål D: Vi vil indgå i udviklingsprojekter sammen med kommunens erhvervsliv for at finde alternativer til 
tung transport i industrien. 
Vi vil arbejde for at igangsætte (og bidrage til facilitering af) projekter, hvor fossilfri alternativer til tung 
transport, implementeres.  
 
Delmål E: Vi vil etablere ladestandere, så det bliver muligt både for borgere og besøgende at køre i elbil. 
Der skal være en plan for udrulning af ladestandere, og implementering sættes i gang så snart der er 
hjemmel til det.   
 

 
Natur og landbrug 
 
Delmål A: Vi vil rejse mindst 830 Ha skov inden 2030 og yderligere 3300 Ha inden 2050.  
Dette vil reducere CO2 udledningen med ca. 40.000 tons årligt fra 2050, og give en skov procent på ca. 17% 
sammenlignet med 9% i dag. Med landbrugsaftalen 2021, har regeringen mål om at reducere CO2 
udledningen med 120.000 tons i 2030 som resultat af skovrejsning. Ifølge DK2020 midt virkemiddelkatalog, 
reducerer en Ha skovrejsning mellem 4 og 21 tons CO2 årligt i 100 år. I Hedensted Kommuner er der ca. 
58.000 Ha areal bestående af skov, landbrug, vådområde, græs, heraf ca. 40.000 Ha landbrugsjord. Da 
Hedensted Kommune er en landkommune, har vi større muligheder for skovrejsning end bykommunerne. I 
dag har Hedensted Kommune ca. 5.500 Ha skov.  
 
Delmål B: Reducering af drivhusgasser i landbruget med 60% i 2030 sammenliget med 1990. 
I ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” fra 2021, er målet 55-65%. Derfor har Hedensted Kommune 
valgt at ligge på 60%, selvom de nationale fremskrivninger ikke er lige så ambitiøse. Dette er en 
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gennemsnits reduktion for land- og skovbrugssektorens drivhusgasudledninger, og vil løbende blive 
tilpasset helt specifikke sektorer.  
 
Delmål C: Udtagning af 500 Ha lavbundsjorde. Der har været forsøgt modeller for omlægning af 
lavbundsjorde, som viser at de tilskudsmodeller der er i øjeblikket, ikke er gode nok til at fremme 
projekterne. Der arbejdes med nye modeller, og afventes også nye muligheder/ ordninger.  
De største sammenhængende arealer med den højeste kulstofværdi er i bredt omfang allerede udtaget, 
men det vurderes fortsat at være muligt at udtage 500 hektar.  

 
Cirkulær økonomi og ressourceoptimering 

Delmål A: Klimaneutral affaldssektor og mindre affald 
Senest i 2030: Skal affaldssektoren være klimaneutral (Miljøministeriet, 2020) 
Senest i 2030: Vil vi I Hedensted kommune reducere den indsamlede mængde af restaffald med 50%. 
Reducere den indsamlede mængde af madaffald med 50%. Og reducere den indsamlede mængde af 
pap/papir med 30%.  
 
Delmål B: Cirkulær økonomi i industrien 
Senest i 2030: Har 70% af industrivirksomheder i Hedensted Kommune integreret klima og cirkulær 
økonomi i deres forretningsmodeller. Dette vil kvalificere deres måde at arbejde med ressourcer. Vi skal 
arbejde målrettet på at forebygge at der ikke opstår affald, men en måde at komme frem til målet, kan 
være at sikre at det affald, der produceres alligevel, kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres på anden 
vis. 
Senest i 2022: Har vi udarbejdet en bæredygtig jordstrategi, så overskudsjord genanvendes i nye projekter. 
 
Delmål C: Cirkulær økonomi hos borgerne 
Borgerne skal være samarbejdspartner i at forebygge affald, imens kommunen skal sikre systemer for 
genbrug, genanvendelse. 
 
 
Fællesskaber og formidling 

Delmål A Klimaengagement hos børn og unge 
Senest i 2026: Arbejder alle børn og unge, fra dagtilbud til ungdomsuddannelser – herunder tech 
uddannelser med viden om klima og klimavenlig adfærd, som en integreret del af det pædagogiske- eller 
undervisningsmæssige arbejde. 
 
Delmål B: Kendskab til kommunens grønne profil  
Senest i 2030: Kender borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og mulige tilflyttere, Hedensted 
Kommune for sin grønne og bæredygtige profil. 
 
Delmål C: Det er let at leve bæredygtigt her 
Senest i 2030: Har Hedensted kommune som ambition, at gøre det bæredygtige valg det lette. Dette gøres 
på flere måder – eksempler er at det skal blive lettere at cykle i skole, lettere at køre elbil (fordi den kan 
lades op), lettere et købe bæredygtige produkter (fordi man bliver klogere på viden) osv.    
 
Delmål D: Hedensted Kommune vil facilitere fællesskaber mellem borgere, virksomheder og kommuner 
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Vi benytter ”De Naturlige Hedensteder” som netværksdriver, og afholder både ugentlige online, og 
månedlige fysiske møder.   
Vi benytter ”KlimaX” netværket og afholder 4-6 årlige erhvervsnetværksmøder. 
Senest i 2026: Ses en stigning i klimavenlig adfærd hos den enkelte borger 
 

Kommunen som organisation 

 
Delmål A: Kommunen går forrest 
Senest i 2026: Har Hedensted Kommune udgivet sin første klimarapport, hvor der ikke kun laves et 
økonomisk regnskab over kommunale prioriteringer, men også er et klimaregnskab.  
Senest i 2023: Vil alle medarbejdere have modtaget klima opkvalificering på klimaviden. 
 

Delmål B: Sund mad med lavt aftryk 
Senest i 2026: Har Hedensted kommune reduceret udledningen fra sine kantiner og madordninger med 
40% og reduceret madspil med 20%. 
 
Delmål C: Offentlig indkøb som grøn muskel  
Senest i 2026: Tager alt offentlig indkøb i Hedensted Kommune afsæt i købets totaløkonomi (TCO). Denne 
opgave skal løses i samarbejde med det Fælleskommunale Indkøbskontor, som varetager udbud på vegne 
af Hedensted, Horsens og Odder Kommune.  

Senest i 2026: Prioriteres besparelser ved nye indkøbsaftaler, til mere klimavenlige produkter, end 
økonomisk indtægt – Så der i stedet for at spares kroner – spares CO2udledning.  

Senest i 2026: Stiller Hedensted Kommune i udbudsmateriale krav om fossilfri maskiner på byggepladserne. 
(boligministeriet, 2021) 

Delmål D: Bæredygtigt byggeri, restaurering og anlæg. 
Senest i 2026: Vil alt kommunalt byggeri/restaurering med byggebudget over 20 mio. kr. blive DGNB-
certificeret (sølv for restaureringer, guld for nybyggeri) eller lignende standard for bæredygtigt byggeri.  
Fra 2026 indeholder alle kommunale udbud af nybyggeri/restaureringer med byggebudget under 20 mio., 
samt anlæg, konkurrenceklausuler vedr. klimavenlighed. 

Delmål E: Omstilling af den kommunale flåde og maskiner  
Senest i 2030: Er alle kommunens person – og varebiler omstillet til primært el, dog sekundært til biogas- 
eller brintbiler  
Senest i 2030: Er 75% af alle kommunens lastbiler, traktorer og andre tunge køretøjer omstillet til fossilfri 
drivmidler  
Senest i 2023 Er al genanskaffelse af kommunens små maskiner og redskaber eldrevet  
Senest i 2030 Er 75% af kommunens specialmaskiner på fossilfri drivmidler (Concito, 2021) 

Delmål F: Bæredygtig planlægning  
Fra 2023:  Er er der indtænkt klima, natur, bæredygtighed og klimatilpasning i den kommunale planlægning 
og byudvikling. Dette gøres dels igennem kommende lokalplaner og kommuneplaner, samt konkrete 
opgaver og projekter. Formålet er at understøtte det bæredygtige valg for borgere og virksomheder.  
Senest i 2030: Er alle lokalplaner gennemgået og opdateret mhp. klimatilpasning/ bæredygtighed. 
(vandforsyning, vandhåndtering, belægninger, grønne arealer) 
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Erhverv 
 
Delmål A: Klimaklar Erhverv  
Senest i 2030: Har alle SMV’er i Hedensted Kommune modtaget vejledning og mindst 75% har igangsat 
grøn omstilling af virksomheden.  
Senest i 2030: Har alle SMV´er modtaget information omkring ESG- som værktøj.  
 
Delmål B: Grøn transport 
Senest i 2026: Har minimum 75% og i 2030 har alle SMV’er med mellem 5-75 medarbejdere i Hedensted 
Kommune modtaget tilbud om rådgivning om flere cykler, i arbejdet og til og fra.  
Senest i 2030: Er 25% af varebilerne i Hedensted Kommune som geografi drevet af el/brint  
 
Delmål C: Færre fossile brændsler til energi i Industrien. 
Senest i 2030 er brugen af fossile brændsler til energi i industrien sænket med 50% siden 2018 niveau.  
 
Delmål D: Bæredygtighed som konkurrenceparameter 
Fra 2022: Har vores erhvervsservice fokus på bæredygtighed som konkurrenceparameter som led i at 
tiltrække arbejdskraft. 

 
 
1.3.2 Mål og milepæle for modstandsdygtighed og klimatilpasning 
Nødvendige elementer: Mål og milepæle skal give et realistisk billede af forventede klimascenarier og 
tilpasningskrav på kort sigt (inden for 4-5 år fra planens godkendelse), mellemlang sigt (fx 2030) og lang sigt 
(2050). 

I Hedensted Kommune har vi et overordnet mål med klimatilpasning som er: 

 Hedensted skal være en klimarobust kommune i 2050. Det betyder at Hedensted Kommune skal 
blive ved med at være en attraktiv bosætnings og erhvervskommune, hvor klimaforandringerne 
ikke bliver et nødvendigt onde, men hvor vi i fællesskaber finder løsninger, der også forøger 
værdien ved at bo og drive virksomhed i Hedensted Kommune.  

 
For at nå den målsætning har vi udarbejdet en række delmål, der med hvert sit fokus skal understøtte det 
samlede mål. Hvert delmål har en række tiltag knyttet til sig, som er de konkrete handlinger der skal 
foretages for at delmålet kan opnås. Jf. pkt. 2.5 nedenfor ser vi særligt udfordringer omkring havvand, 
regnvand og stigende grundvand, som vi har behov for at adressere. Hedensted Kommune har ikke en 
klimatilpasningsplan, hvorfor der på kort sigt er et mål at få udarbejdet denne (i kombination med ny 
spildevandsplan). Derfor er nedenstående delmål dels mål om at skabe en klimarobust kommune, men 
også mål omkring vejen hen imod at kunne planlægge dette (procesmål). Dvs.: 

 På kort sigt vil vi lave en klimatilpasningsplan i sammenhæng med en ny spildevandsplan. Da det 
igennem processen med DK2020 planen er blevet klart for os, at vi har behov for opdateret 
vidensgrundlag og kortmateriale, har dette en høj prioritet. Der ansættes en medarbejder på 
tilpasningsområdet i efteråret 2022, kortmaterialet opdateres i den eksisterende kommuneplan 
inden efteråret 2023 og en færdig klimatilpasningsplan forventes at ligge klar inden udgangen af 
2024.  
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 På mellemsigt vil vi starte implementeringen af denne, samt fortsætte med de eksisterende 
projektaktiviteter i kommunen. 

 På langt sigt, vil vi følge udviklingen, opdatere vores vidensgrundlag, og dermed tilpasse 
projekterne, samt sætte nye tiltag i gang, der flugter med ny viden og som i sidste ende skal gøre 
Hedensted Kommune klimarobust.  

Dertil er der allerede nu koblet 5 konkrete delmål til, på vejen mod en klimarobust kommune i 2050.  
 
Delmål A. Løbende opdatering af kommuneplankomplekset samt klimatilpasningsplan  
Vi opdaterer løbende kommuneplankomplekset og udbygger partnerskaber og samarbejder. I den 
sammenhæng udarbejdes en Klimatilpasningsplan, med udgangspunkt i RCP 4,5 scenariet.  
I vores fysiske planlægning vil vi have fokus på at være tilpasset til fremtidens klima, både i forhold til hede, 
vind, tørke og vand.  
Inden udgangen af 2024 vil vi have udarbejdet en tilpasnings handlingsplan, der tager højde for de risici der 
er kortlagt i pkt. 2.5. 
Inden udgangen af 2023 vil vi opdatere kortgrundlag i kommuneplanen. 
Der udarbejdes ny spildevandsplan inden udgangen af 2025. Denne vil bl.a. håndtere regnvand i byerne, og 
dermed have stor indflydelse/ synergi med klimatilpasningsplanen. Det er også i spildevandsplanen, der 
skal tages stilling til serviceniveau, hvilket også skal tænkes sammen med klimatilpasningsplanen.  
 
Delmål B: Monitorering, Involvering og Information 
Vi kommunikerer løbende med borgere, virksomheder og boligforeninger igennem eksempelvis 
informationskampagner i takt med monitorering af kommunens risikobillede af klimaudfordringer. 
Herunder også efteruddannelse af kolleger, sådan at vand og merværdi tænkes ind i alle kommunale 
anlægsopgaver.  
 
Delmål C: Vi vil højvandssikre Juelsminde til kote 2,5 
I samarbejde med borgerne vil vi planlægge for klimatilpasning forsaget af forhøjet grundvand og vand fra 
baglandet. 
 
Delmål D: Tiltag ved Gudenåen 
I Tørring vil vi sammen med borgerne prioritere tiltag i forbindelse med oversvømmelser fra Gudenåen 
senest i 2025. 
 
Delmål E: Adaptive løsninger 
Vi vil så vidt muligt, arbejde med adaptive løsninger, der kan tilpasses såfremt det bliver nødvendigt 
efterhånden som vi får mere viden om effekterne af klimaforandringerne. 

 
1.3.3 Mål for merværdi  
Nødvendige elementer: Planen angiver mål, kvantitative og/eller kvalitative, for de væsentligste 
merværdier af klimatiltagene.  

Det er væsentligt at arbejde på tværs af organisationen og aktører for at opnå helhedsorienterede og 
langsigtede løsninger. I arbejdet med Klimaplan Hedensted Kommune er der også udarbejdet mål og 
delmål, der indfanger de bredere sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster. I alle projekter, arbejdes 
der med at opnå synergi og merværdier. Dette gøres bl.a. ved at screene projekter med FNs verdensmål, 
for at vurdere om flere udfordringer kan adresseres. På samme måde skal det vurderes om en indsats kan 
have negative konsekvenser. Disse skal vi forsøge at imødegå, eller som minimum være bevidste omkring.  
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Hedensted Kommunes helt overordnede strategi handler om bæredygtig vækst. Det vil sige at bosætning, 
erhvervsvækst, klimatilpasning og CO2 reduktioner skal tænkes sammen i alle projekter, hvor det giver 
mening. Merværdi og innovationen omkring hvordan merværdi sikres, har høj prioritet.  

Dertil er der fastsat specifikke mål for Hedensted Kommunes arbejde med merværdier:  

Delmål A: Rekreative elementer samt øget biodiversitet 
Fysiske projekter, skal forsøge at øge rekreative elementer og biodiversitet. Det kan fx være i forbindelse 
med håndtering af regnvand, hvor rekreative områder i boligområder, kan gå hånd i hånd med bortledning 
af regn på overfladen. I relation til solcelleparker, kan der arbejdes med muligheder for stisystemer og/ 
eller biodiversitet.  

Delmål B: Plads til klimatiltag i planlægningen 
Plads skal sikres til håndtering af regnvand og ekstremregn i tilknytning til naturområder placeret tæt på 
eksisterende boligområder. Der skal sikres plads til energiproduktion, skovrejsning m.v. i den fremtidige 
planlægning.  

 
Se bilag 3 - dokument om projektscreening til fysiske projekter (klimaprojekter, byudvikling m.v.). 
Dokumentet er et hjælpeværktøj til projektledere, hvor man skal forholde sig til FNs verdensmål i et 
projekt, og således bliver stillet en række spørgsmål, der folder projektet ud og sikrer at man er omkring en 
bred bæredygtighed og ikke alene har fokus på det specifikke mål som projektet har som udgangspunkt. 
Med screeningsværktøjet ønsker vi at inkludere så mange FN verdensmål som muligt i et projekt.  

Merværdi er således en måde at sikre synergier/ mere for pengene/ et målrettet ”add-on” til et projekt, og 
ikke et projekt i sig selv.   

Arbejdet med merværdi er noget Hedensted Kommune har haft fokus på i længere tid, hvilket blandt andet 
kan iagttages i følgende projekter: 

 Klimaveje hvor energiproduktion og vandhåndtering (og i det ene tilfælde også adgang til rekreativ 
natur) løses i samme projekt.  

 Fjernvarmeanlæg med adgang for offentligheden hvis det giver værdi – fx i form af 
udsigtsplatforme fra tanke. 

 Bæredygtig jordhåndtering hvor overskudsjord benyttes til rekreative formål. 
 I forbindelse med håndtering af højtstående grundvand i Juelsminde, arbejdes der på at udnytte 

denne til fjernvarme. (et udviklingsprojekt med et længere perspektiv) 
 Lokale biodiversitetsprojekter øger trafiksikkerhed og øger sundhed ved at bidrage til rekreative 

formål (fx Hedensted Søerne) 
 Lokale energiprojekter fremmer den lokale ånd gennem andelsfællesskaber og fælles ansvar for 

udviklingen.  
 Nye virksomheder screenes for overskudsvarmeproduktion, der kan køres ud i eksisterende eller 

nye fjernvarmesystemer.  
 Højvandssikring af Juelsminde gennem pilotprojektet Byerne og det stigende havvand, der er et 

partner skab mellem Realdania og Kystdirektoratet, der har fokus på at skabe merværdi i 
byudviklingen når man højvandssikrer byer truet af oversvømmelse. 
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Merværdi er en naturlig del af arbejdet i Hedensted Kommune, hvilket sandsynligvis skyldes den flade 
struktur i kommunen, som betyder at medarbejdere mødes på tværs og der er ikke langt fra tanke til 
handling. Derfor findes mange merværdier igennem de uformelle møder mellem fagfolk.  

Med Hedensted Kommunes systematiske arbejde med FNs verdensmål (herunder projektscreeningen), 
opfylder Hedensted Kommune de nødvendige elementer i pkt. 1.2.2. 

 

1.4 Personaleressourcer 
Nødvendige elementer: Personaleressourcer, som er nødvendige for at gennemføre planen på kort sigt, er 
angivet og hvor det er muligt, også allokeret. 

I udarbejdelsen af DK2020 planen har kommunens klimakoordinator varetaget. Dette er fra starten sket 
med direktionen som styregruppe og sparringspartner. Der blev afsat ressourcer fra kommunens 
kommunikationschef, der skulle bidrage til at sikre en tværgående forankring. Endelig blev der udpeget 6 
nøglemedarbejdere, der med hver deres faglige input har bidraget til de forskellige faglige elementer i 
DK2020 planen. Erfaringerne fra denne organisering har været, at det har været meget værdifuldt og vigtigt 
at have kommunens direktion med i projektet fra starten, hvorfor dette videreføres til organiseringen der 
skal varetage implementeringen. De faglige kolleger, der har været involveret vil ikke indledningsvist være 
særligt udpeget til at medvirke til implementeringen, da denne vil involvere mange kolleger, og dermed 
ikke alene de 6 der har bidraget i tilblivelsen. Derimod er der etableret et klimasekretariat, der skal 
koordinere indsatsen.  

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022, besluttede det daværende Byråd, at opprioritere klima 
indsatsen. Dette blev igangsat ved at beslutte en varig budget opnormering til området.  
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Figur 1: Fra budgetaftalen 2022 

 

På Byrådsmøde 25. juni 2021, blev vedtaget en ny politisk struktur for Hedensted Kommune.  

 

I den forbindelse blev det besluttet at etablere et klimasekretariat og opnormere med ledelsesressource og 
medarbejdere. Se byrådsbeslutningen her. 12 

Det betyder helt konkret at der pr. 01. januar 2022 er oprettet et klimasekretariat med 1 leder, og 6 
medarbejdere. Sekretariatets opgave er at udvikle og implementere DK2020 planen, som også kaldes 
Klimplan Hedensted Kommune, samt myndighedsarbejde på affald, varme og rottebekæmpelsesområdet. 
Sekretariatet skal koordinere at klimaarbejdet implementeres i hele kommunen, og vil i særdeleshed have 

 
12 https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/23-06-
2021/ID3168/Bilag/Punkt_114_Bilag_1_Bilag_1_PolitiskOrg080621pdf.pdf 

https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/23-06-2021/ID3168/Bilag/Punkt_114_Bilag_1_Bilag_1_PolitiskOrg080621pdf.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/23-06-2021/ID3168/Bilag/Punkt_114_Bilag_1_Bilag_1_PolitiskOrg080621pdf.pdf
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et tæt samarbejde med Compas, som er strategicenter for bæredygtig vækst og udvikling igennem 
iværksætteri.  

Direktionen fortsætter som styregruppe for indsatsen, og styregruppen forelægges status to gange årligt. 
Drift og udvikling af planen ligger hos kommunens Klimasekretariat med direktøren for Vækst, Teknik og 
Fællesskab som ansvarlig direktør. Her sikres løbende opfølgning og tilpasning af indsatser via 
projektporteføljestyring og programledelse. (for yderligere se pkt. 3.4.1) 

Som det fremgår i pkt. 3.4, vil udvalget løbende prioritere indsatser – herunder personaleressourcer. Med 
den ovenfornævnte etablering af klimasekretariat, er der personaleressourcer til at skubbe flere tiltag i 
gang, men da nogle tiltag skal udmøntes igennem projekter, vil personaleressourcerne til disse blive 
prioriteret løbende. Det er dog i sidste ende et politisk spørgsmål, hvordan kommunens ressourcer skal 
bruges, hvorfor Udvalget for Vækst & Klima årligt i forbindelse med revision af Klimaplan Hedensted 
Kommune, vil beslutte hvilke indsatser, der skal igangsættes, og hvordan ressourcerne skal prioriteres.  

Der vil løbende ske en opfølgning på om de afsatte personale ressourcer er tilstrækkeligt til at løfte 
ambitionerne i Klimaplan Hedensted Kommune. Da der er et formål om at klimahandlinger ikke skal løftes i 
én afdeling, men er en indsats der går på tværs i organisationen, er det en forventning at der ikke skal 
findes yderligere personaleressourcer til opgaven, men at alle medarbejder skal uddannes til at bidrage til 
opgaven. Jf. Delmål A under indsatsen ”kommunen som virksomhed” (pkt. 1.3.2) er der indarbejdet mål om 
at hele organisationen skal bidrage.  

 

1.5 Kommunikation, udbredelse og meningsdannelse 
Nødvendige elementer: Kommunen laver en kommunikationsplan for hhv. lancering og implementering af 
den endelige klimaplan. Kommunikationsplanen skal blandt andet informere partnere og andre aktører om 
lanceringen, samt beskrive mulighederne for hvordan de kan bidrage til implementeringen af tiltagene i 
klimaplanen. 

I bilag 4 findes kommunikationsplanen for hhv. lancering og implementering i skematisk overblik. Målet 
med kommunikationsplanen for Hedensted Kommune er at skitsere Hedensted Kommunes kanaler og 
platforme til at udbrede kendskabet til Klimaplan Hedensted Kommune hos befolkningen i Hedensted 
Kommune.  

1. Kommunikationsplanen skitserer at Hedensted Kommune vil videreføre den inddragelse der er sket, 
under udviklingen af Klimahandleplanen, i implementeringens arbejdet. 

2. Kommunikationsplanen skitserer hvordan Hedensted Kommune vil iværksætte tiltag for at bidrage til at 
sætte en bevægelse i gang hos befolkningen, som er med til at sikre bæredygtig udvikling i vores område. 

Ud over kommunikationsplanen, som er knyttet direkte op på DK2020 klimaplanen, er der udviklet en 
kommunikationsstrategi for klima og bæredygtighed i Hedensted Kommune.  

Kommunikationsstrategien findes i bilag 19. 

Formålet med en støttende kommunikationsstrategi er først og fremmest at sikre synlighed og opbakning 
til klimaplanen og ikke mindst planens konkrete initiativer – gennem åben og ærlig formidling, der giver 
både klimaplanen og dens konkrete initiativer legitimitet.  
 
Men kommunikationsindsatsen handler også om at skabe værdi. Det kan være ved at formidle opnået 
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viden. Det kan være gennem inspiration, som kan ændre adfærd. Og det kan være gennem at tiltrække 
investeringer, fremme brug af ny teknologi eller styrke vores omdømme, som en attraktiv kommune for 
både potentielle borgere og virksomheder.  

Kommunikationsstrategien lægger op til at der etableres en hjemmeside for klimaindsatsen, og at klima 
bliver en af de styrende indsatser for Hedensted Kommune.  
 

Med kommunikationsplanen og kommunikationsstrategien opfylder Hedensted Kommune de nødvendige 
elementer i pkt. 1.5. Både kommunikationsplanen og strategien tager blandt andet udgangspunkt i en 
række indsatser, der allerede er udviklet, og kombineres med traditionelle formidlingsplatforme og 
kommunikationshandlinger. 

Ud over kommunikationsplanen og strategien, er der på klimatilpasningsområdet, udviklet en række 
vejledninger/ kataloger, som kan tilgås af borgere og samarbejdspartnere fra kommunens hjemmeside.  

LAR katalog målrettet boligforeninger: 

https://www.hedensted.dk/media/5310982/C2C-notat-boligforening-udgave-01-12juli2018.pdf 
 

LAR katalog målrettet boligejere: 

https://www.hedensted.dk/media/5310985/C2C-notat-bruger-udgave-01-12juli2018.pdf 
 

LAR katalog målrettet virksomheder: 

https://www.hedensted.dk/media/5310988/C2C-notat-Virksomhed-udgave-01-12juli2018.pdf 
 

Inspiration kan også findes på Inspirationsnetværk for klimatilpasning, Vand i byers hjemmeside: 

http://www.laridanmark.dk/ 
 
I forbindelse med lanceringen, vil DK2020 planen blive præsenteret i tre udgaver: 

1: Klimaplan Hedensted Kommune – Pixi: Den helt korte version alene med overordnede mål. 

2: Klimaplan Hedensted Kommune – Handleplan: Inklusiv delmål og oversigt over tiltag jf. pkt. 3.1.1. 

3: CAPF dokumentet – Det fulde overblik over DK2020 planen/ Klimaplan Hedensted Kommune.  

  

https://www.hedensted.dk/media/5310982/C2C-notat-boligforening-udgave-01-12juli2018.pdf
https://www.hedensted.dk/media/5310985/C2C-notat-bruger-udgave-01-12juli2018.pdf
https://www.hedensted.dk/media/5310988/C2C-notat-Virksomhed-udgave-01-12juli2018.pdf
http://www.laridanmark.dk/
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2 Søjle 2 – Udfordringer og muligheder 
2.1 Kommunens kontekst 
2.1.1 Klima og miljøtilstand i dag 
Nødvendige elementer: Der foreligger en beskrivelse af de nuværende administrative grænser og den 
fysiske geografi, som er relevant i forhold til klimaforandringer (fx kystnærhed, afstrømningsområder, 
topografi, 
højdeforhold). 
 

 
 
Hedensted Kommune dækker et areal på ca. 551 km2 fra Juelsminde i øst til Tørring i vest. Hedensted 
Kommune er en kystkommune med en 78 km lang og varieret kyst, med adskillige dejlige badestrande og 
sommerhusområder mod øst og Gudenåen mod vest. Landskabet i Hedensted Kommune er varieret og 
byder på store kær-områder mod vest (Uldum og Tørring) og mod øst åbne marker og mere lavtliggende og 
åbent mod kysten.   
Herunder nævnes nogle få nedslag i kommunens datagrundlag: 
 
• Ca. 47.000 indbyggere pr. 2021 
• 3 centerbyer: Juelsminde (ca. 4.000 indbyggere), Hedensted (ca. 12.000 indbyggere) og Tørring (ca. 3.300 
indbyggere) 
• Ca. 13% af kommunens areal er skov 
• Ca. 69% er kommunens areal er landbrug 
 
Landskabet i Hedensted Kommune 

Landskabet i Hedensted kommune er et typisk østjysk landskab med fjorde og ådale der giver egnen 
identitet og bidrager til landskabsoplevelser. De østjyske fjorde er ofte smalle og afgrænses af stejle sider 
og skærer sig dybt ind i land og fortsætter som sammenhængende ådalsstrøg ind i land med markant relief 
og høj andel af naturværdier og landskabelige oplevelser.  
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Landskabets form i Hedensted Kommune fremstår meget afvekslende. I store dele af kommunen opleves 
landskabets blødt kuperede morænebakker, dog vekslende med dødis-landskaber og særligt tydelige 
bakkepartier ved den sydlige del af Juelsminde halvøen og Bjerrelide, der fra mange steder i landskabet 
fungerer som visuelt orienteringspunkt. Den store flade ved Løsning Hedeslette og Uldum kær, som en klar 
kontrast til morænelandskabets bevægelser. Områdets nordvestlige del gennemskæres af Gudenåen, er 
ligeledes et område med særlig landskabelig betydning. 
 
Mange af Hedensted Kommunes landskaber strækker sig ud over kommunegrænsen og binder kommunen 
landskabeligt sammen med de omkringliggende kommuner. Sikring af de værdifulde landskabstræk og 
sammenhænge, økologisk og rekreativt, i den store skala kræver at planlægning og forvaltning sker i et 
tværgående samarbejde mellem kommunerne. 
 
Vandløb 

Vandløb transporterer vand væk fra land og byer. Vandløb sikrer, at marker kan dyrkes, og at vandet løber 
væk fra boligområder. Men vandløb er også levested for mange dyr og planter, og de fungerer som 
forbindelsesveje for disse. 

Mange af vores vandløb er gennem tiden påvirket af menneskelig aktivitet. Vandløbene er mange steder 
udrettet og gravet dybere for, at man kunne udnytte mere jord og sikre en hurtigere vandafledning. Dette 
har givet dårlige leveforhold for vandløbets dyr og planter. Derfor arbejder man i dag med projekter, der 
skal give bedre leveforhold for dyr og planter i vandløbene ligesom nogle af projekterne, kan sænke 
niveauet af næringsstoffer fra vandløbende eller være medvirkende til tilbageholdelse af drivhusgasser. 

I Hedensted Kommune er der 5b hovedvandssystemer; Gudenåen, Bygholm Å, Rohden Å (Ørum Å), 
Rosenvold Å og Skold Å-systemet. Samlet er der omkring 1.000 km åbne vandløb i kommunen hvoraf de 
240 km er kommunale. 
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Figur 2: Kommunale vandløb 

 

Kortet viser de kommunale vandløb i Hedensted Kommune. Blå er åbne vandløb mens lyseblå er rørlagte vandløb. 
Hertil kommer en lang række private åbne og rørlagte vandløb som ikke er angivet på kortet. 

 
Lavbundsarealer og vådområder 

Lavbundsarealer er lavtliggende arealer såsom ådale eller tidligere havbund, der er indvundet til 
landbrugsarealer, samt tilgrænsende arealer påvirket af vandstandssænkning. Lavbundsarealer danner 
overgang mellem vandområderne og de tørre landområder, og de kan derfor være vigtige levesteder for 
karakteristiske planter og dyr. 

Lavbundsarealer har betydning for det fælles vandmiljø i Danmark, og rummer stort potentiale for at 
bidrage til håndteringen af klima og natur. Genoprettes lavbundsarealerne til vådområder, kan de 
tilbageholde kvælstof til gavn for kystvandene og reducere tilfælde, hvor okker ledes til vandløb og søer. 
Endvidere kan vådområderne tilbageholde overfladevand og hindre akutte oversvømmelser i tilfælde af 
kraftige nedbørshændelser samt nedsætte udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. 
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Figur 3: Lavbundsarealer og vådområder 

Kortet viser lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder 

Samlet billede 
 
I forhold til vand er det således relevant at agere på forholdene ifht. kysten, særligt ved Juelsminde, 
Gudenåen og generelt ifht. vandløbenes manglende kapacitet i forbindelse med skybrud og afledning fra 
byområderne. Endelig er udfordringer omkring kloakkernes tilstand og størrelse også relevante, da flere 
kloakker i byerne ikke har kapacitet til at håndtere store regn hændelser, hvilket kan forårsage at 
spildevand kommer på terræn i ekstreme vejr situationer.  
 
Det er ikke kun for meget vand der kan give udfordringer. Længere perioder med meget lidt eller ingen 
nedbør kan også give skader. I 2018 oplevede Danmark en ekstrem tørkeperiode, hvilket også påvirkede 
Hedensted Kommune, hvor bl.a. biodiversiteten led, da flere arter af dagsommerfugle led eller forsvandt 
helt. Klimatilpasning i Hedensted Kommune handler i høj grad om at balancere vandet både i byerne og på 
landet. 
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2.1.2 Socioøkonomisk kontekst og vigtigste fremtidige udvikling 
Nødvendige elementer: Kommunens kontekstuelle faktorer beskrives, herunder også fremtidige 
tendenser, hvor det er muligt. Dette bør omfatte indikatorer på eller information om kommunens sociale 
og økonomiske prioriteter (eksempelvis information om demografi, såvel som fx. temaer som sundhed og 
trivsel, uddannelse og kompetencer, økonomiske forhold, væsentlig offentlig service, civilsamfundet, 
institutioner og myndigheder). I muligt omfang også gerne informationer om fordelingmæssige aspekter af 
sådanne forhold. 
 
 
Befolkningsudvikling 
Prognoser for befolkningsudvikling siger at denne er stigende med 8 % fra perioden 2010 til 2045. Dette 
skal naturligvis lægges til grund for vores planlægning – særligt omkring dimensioneringen fremadrettet.  

Tabel 2: Befolkningsudvikling, Hedensted Kommune 

 

 

Hedensted Kommune vil sætte fokus på de særlige stedlige kendetegn, styrker og potentialer og udnytte 
kvaliteterne til at skabe nye, unikke og spændende bosætningsmuligheder. 

Bystrukturen skal medvirke til at realisere visionen for Business Region Aarhus og understøtte kommunens 
rolle i Det Østjyske Bybånd. Hedensted Kommune vil med sin placering midt i Det Østjyske Bybånd være 
kendt som et attraktivt bosætningssted, for de grønne og smukke omgivelser samt kommunens decentrale 
struktur der understøtter lokalområderne. 

Uddannelse og beskæftigelse 
 
I Hedensted Kommune pendler syv ud af ti beskæftigede borgere med en lang videregående uddannelse ud 
af kommunen på arbejde. 45,7 procent af de 25-64 årige borgere har en erhvervsfaglig uddannelse.  
 
Energi/ varme 
 
Hedensted Kommune har 5 ”gamle” varmeselskaber, med egen varmeproduktion. Det er ca. 30% af 
ejendommene i kommunen der har fjernvarme. Der er mange naturgaslandsbyer i Hedensted Kommune. 
Siden 2020 er der etableret 3 nye varmeselskaber, der har til formål at etablere kollektiv varme/ fjernvarme 
i de landsbyer der har naturgas eller olie opvarmning. Disse nye selskaber kan enten selv etablere og drive 
et fjernvarmenet, købe assistance hos et af de etablerede selskaber, eller i sidste ende fusionere med et af 
de eksisterende selskaber. Der er i gangsat en række indsatser – herunder beskrevet i pkt. 3.1.1. der skal 
udrulle fjernvarme til de naturgaslandsbyer der er i kommunen. 

Transport/ mobilitet 
 
Hedensted Kommune er geografisk stor fra øst mod vest, men den naturlige mobilitet går i nord/ syd 
retning, fordi folk pendler til de store byer langs motorvejen. Der er ingen bybusser, da der ikke er nogle 
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byer der er store nok til at berettige til bybusser (Hedensted by har 12.000 indbyggere og byen er max 1 km 
i diameter). 
 
Kommunen har fokus på god og sikker infrastruktur samt mobilitet. Mobiliteten skal forbedres for alle 
målgrupper - fremtidens mobilitet skal nytænkes. Det skal være nemt at få en hverdag til at fungere for 
pendlerne, så det er enkelt at komme fra boligen til hovedfærdselsårer, skoler, institutioner mv. Derudover 
skal det også være muligt at komme til og fra sin ungdomsuddannelse, fritidsaktiviteter og sociale 
fællesskaber. Det er særligt for en mindre kommune som Hedensted, vanskeligt at benytte de kendte 
metoder for mere bæredygtig mobilitet, da kollektiv trafik ikke i stor grad kan udvikles mere og der er 
længere mellem servicetilbud, end det vi kender fra de større byer. Derfor skal nye muligheder findes eller 
genfindes. Det kan fx være ved at gentænke de allerede afprøvede muligheder for samkørsel, pendlercykler 
mellem stationen og industriområde, cykeltransport (evt. med trailer) til at handle osv.  
 
Landbrug og arealanvendelse 
 
Landbruget dækker ca. 69% af Hedensted Kommune og er således en væsentlig aktør og 
samarbejdspartner i kommunens udvikling.  
 
Bosætning og byudvikling 

Hedensted Kommune er geografisk placeret midt i Det Østjyske Bybånd. Denne placering mellem to større 
byer, Horsens og Vejle, samt nærheden til den Østjyske og Midtjyske Motorvej skaber en unik mulighed for 
at udvikle Hedensted Kommune som det grønne åndehul i storbyen. De smukke grønne træk, som 
Gudenåens udspring ved Tørring, det grønne varierede landskab omkring Hedensted og det smukke 
kystlandskab ved Juelsminde er med til at sikre helt unikke bosætningskvaliteter både i byerne og på 
landet. 

Hedensted Kommune har med sine tre stærke centerbyer, 16 lokalbyer og 38 landsbyer et bredt og varieret 
udbud af bosætningsmuligheder med hver deres særlige kendetegn, styrker og potentialer. Kommunens 
bystruktur skal understøtte en udvikling, der sikrer, at kommunens tre centerbyer kan vokse og tiltrække 
flere borgere. Samtidig skal kommunens decentrale struktur være med til at sikre og understøtte 
kommunens skolestruktur, øvrige kommunale og private services, det rige foreningsliv, samt de lokale 
tilbud, som gør det attraktivt at bo i hele kommunen. 

Hedensted Kommune er en del af Business Region Aarhus, hvor der igennem den overordnede fysiske 
planlægning arbejdes på at understøtte vækst og udvikling i byregionen. Det er vigtigt at styrke Business 
Region Aarhus som en sammenhængende og funktionel byregion, samt kommunens sammenhæng med 
trekantsområdet, hvor den overordnede planlægning tilrettelægges, så udviklingsmulighederne i Danmarks 
vestlige vækstcenter optimeres. 
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Centerbyer og detailhandel 
 
Centerbyerne Hedensted-Løsning, Juelsminde og Tørring er lokomotiver for udviklingen i de 
omkringliggende lokal- og landsbyer. Her er der et særligt fokus på by- og erhvervsudvikling samt et 
differentieret handelsliv. 
 
 

Erhvervsudvikling 
 
Hedensted Kommune er en stor industrikommune. I 2021 var det den kommune i Danmark der havde solgt 
mest erhvervsjord. Tætheden til motorvejen E45, den midtjyske motorvej og Vestvejen er gode placeringer 
for plads- og transportkrævende erhverv. Derudover har kommunen også fokus på turismeerhvervet og vil 
være en af de foretrukne destinationer for turister. 
 
 

Klimarobusthed og klimatilpasning i kommuneplan 2021-2033 

Klimaforandringerne vil påvirke bolig- og erhvervsområderne og dermed også bosætningsmuligheder og 
erhvervsudviklingen i fremtiden. Derfor er det nødvendigt, at forandringerne håndteres med holdbare 
løsninger. I første led vil klimaforandringerne medføre varmere vintre med mere nedbør, men mindre sne. 
Somrene forventes at blive mere tørre, men med kortvarige, meget kraftige regnskyl. Samlet set vil 
mængden af regnvand stige. Vandstanden i havet vil stige, og ekstreme vejrsituationer vil optræde 
hyppigere og med større voldsomhed. 

Klimaforandringerne vil få lokale konsekvenser, fordi en markant øget mængde regnvand skal håndteres i 
de eksisterende og de nye bolig- og erhvervsområder, åer og søer i Hedensted Kommune, og fordi 
havvandsstigninger vil påvirke enkelte områder inden for kommunen. 

Hedensted Kommune vil fortsat udvikle og arbejde med nye metoder, der skal sikre, at bolig- og 
erhvervsområderne kan modstå konsekvenserne af klimaforandringerne. Kommunen vil i dialog med 
borgere og virksomheder arbejde på at sikre, at hverken eksisterende eller nye bolig- og erhvervsområder 
oversvømmes ved ekstremregn eller havvandsstigninger. 

Samtidig vil Hedensted Kommune arbejde for at vandet skal bruges som en attraktiv ressource, der kan 
udnyttes i forbindelse med planlægning for nye bolig- og erhvervsområder og at sikringen mod 
havvandsstigninger skal give merværdi for byerne. 
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2.2 Kommunens forvaltning og beføjelser 
2.2.1 Kommunens administrative struktur og planens omfang 
Nødvendige elementer: Planen beskriver kommunens forvaltningsmæssige og administrative struktur, 
samt hvad planen omfatter (fx inddragelse af ikke-statslige organer). 
 
Fra Byrådet besluttede at udarbejde en DK2020 plan, blev projektet organiseret på tværs af kommunens 
kerneområder (forvaltninger). Den samlede Kommuneledelse (direktion) blev styregruppe, og gik dermed i 
front. Projektledelsen varetages af kommunens klimakoordinator, med ledelsesmæssig tilknytning i Fritid & 
Fællesskab (herunder det tekniske område). Med den politiske opprioritering af området, er der ændret i 
organisationen og pr. 01.02.22 er ansat leder til klimaområdet, samt opnormering med 2 medarbejdere.  
 
Direktionen fortsætter som styregruppe for indsatsen, og styregruppen forelægges status to gange årligt. 
Drift og udvikling af planen ligger hos kommunens klimasekretariat med direktøren for Vækst, Teknik og 
Fællesskab (tidligere Fritid & Fællesskab) som ansvarlig direktør. Her sikres løbende opfølgning og 
tilpasning af indsatser via projektporteføljestyring og programledelse (for yderligere se pkt. 3.4.1). 
 

 
 
Da den bæredygtige udvikling er tværgående, vil indsatsen blive eksekveret i en matrix organisering, hvor 
det traditionelle hierarki sættes ud af spil. Dette koordineres i klimasekretariatet. Det faglige udvalg Vækst 
& Klima opererer også på tværs i organisationen, da emnerne inden for udvalgets resort område, 
hovedsagligt handler om udvikling. Dette kan fx være bosætning, der ligesom klima, går på tværs af mange 
områder. Dermed er både den administrative og den politiske organisering gearet til at DK2020 
klimaplanen skal implementeres i tværgående samarbejder.  
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Nedenstående figur viser kommunens overordnede forvaltningsstruktur med tilhørende eksempler på 
emner fra DK2020 planen, der udmøntes i andre forvaltningsområder end det tekniske.  

 
Figur 4: Forvaltningsstruktur, Hedensted Kommune 

 
 

 
 
Nedenfor er organisationsdiagrammet for kerneområdet (forvaltningen) Vækst, Teknik & Fællesskab. 
Klimaafdelingen ligger under chefområdet Klima, Miljø og Byg. Det er også her samarbejdet med 
kommunalt ejede selskaber koordineres. For at sikre den tværgående forankring er der – ud over 
direktionens om overordnet styregruppe, også en styregruppe bestående af cheferne for de 5 områder 
inden for Vækst, Teknik & Fællesskab. Disse fungere som en ”drift/ dagligdags” styregruppe og direktionen 
som en strategisk styregruppe. Direktionen består af direktører for kerneområderne, læring, social omsorg, 
vækst, teknik & fællesskab, beskæftigelse, økonomi og kommunaldirektør. Disse direktører er hver især 
ansvarlige for den del af udmøntningen, der kan varetages inden for deres områder. Det er fx på 
skoleområdet direktøren for læring, der har ansvaret for at sikre at planens indsatser rettet mod børn og 
unge, eksekveres. Det er direktøren for beskæftigelse, der sammen med direktøren for vækst, teknik & 
fællesskab har ansvaret for at udmønte elementer af planen over for kommunens erhvervsliv – herunder 
arbejde med fremtidens arbejdskraft. Det er alle direktørernes ansvar at sikre at den del der handler om 
kommunen som virksomhed, bliver eksekveret igennem bygningsdrift, indkøb og generel drift. Det er 
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direktøren for vækst, teknik & fællesskab, der er ansvarlig for de tekniske elementer af planens 
udmøntning.  Se skematisk oversigt nedenfor. 
 
 
 Figur 5: Organisationsstruktur Vækst, Teknik & Fællesskab 

 
 
Nedenfor er en skematisk oversigt over hvilke indsatsområder, der varetages af hvem og hvilke 
nøgleaktører der involveres. Det er dog væsentligt at bemærke at der inden for de enkelte indsatser, er en 
række underindsatser, som skal varetages af de øvrige kerneområder: 
Kerneområdet (forvaltningen) Vækst, teknik & fællesskab er herunder forkortet ”VTF”. Klimasekretariatet 
vil være involveret i alle indsatser, men nedenstående ansvarlige, er den afdeling der - ud over 
klimasekretariatet – vil have en hovedaktie i opgaven.   
 
Tabel 3: Nøgleaktører 
 

DK2020 indsats Ansvarligt kerneområde/ afdeling Eksterne nøgleaktører 
Energi VTF - Klima, Miljø, Byg Fjernvarmeselskaberne, landsbyråd 

og lokale samarbejder, universiteter 
Transport VTF – Natur, Vej & Anlæg Lokale samarbejder/ 

erhvervsvirksomheder, 
transportoperatører 

Natur & Landbrug VTF - Klima, Miljø & Byg Landbrugsorganisationer, 
landmænd, andre kommuner, 
NGOer (skovrejsning) 

Cirkulær Økonomi & 
ressourceoptimering 

VTF - Klima, Miljø & Byg Erhvervsvirksomheder, 
affaldsoperatører, Dansk Industri, 
lokale iværksættere 

Fællesskaber & Formidling VTF – Fritid & Fællesskab Alle øvrige forvaltninger, 
lokalsamfund, borgere, erhverv, 
ungdomsuddannelser og efterskoler 

Kommunen som organisation Alle Forvaltninger. Bygninger 
koordineres af VTF – Fritid & 
Fællesskab 

 

Erhverv VTF – Vækst & Udvikling Lokale virksomheder, Dansk Industri 
og andre organisationer, andre 
kommuner, Erhvervshus Midtjylland 

Klimatilpasning VTF – Klima, Miljø & Byg – alle 
kerneområder er dog ansvarlige for 
deres fysiske områder. 

Nationale aktører, og viden. Andre 
kommuner, Hedensted Spildevand. 

  
 

Vækst, Teknik & 
Fællesskab

Fritid & 
Fællesskab

Klima, Miljø & 
Byg

Natur, Vej & 
Anlæg Plan & Stab Vækst & 

Udvikling
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Eksterne aktører inddrages igennem indsatser og projekter, der udspringer af tiltagene beskrevet i pkt. 
3.1.1. Derudover involveres aktører igennem vores kommunikationsplan for DK2020 og vores 
kommunikationsstrategi for grønne indsatser som er beskrevet under pkt. 1.5 samt beskrivelse af 
inddragelse under pkt. 1.1.2. . I redegørelse for mankoen i pkt. 3.3. vil det fremgå hvordan nøgleaktører 
også spiller en rolle i at reducere mankoen. 
 
Hedensted Kommune har grundigt overvejet forankringen af klimaplanen, både i udviklingen af planen og 
for implementeringsfasen. Planen er bredt integreret i kommunens administrative struktur, og med 
ovenstående oversigter over kommunens organisation og opbygning opfylder vi således de nødvendige 
elementer i pkt. 2.2.1.  
 
2.2.2 Kommunens beføjelser og kapacitet 
Nødvendige elementer: Der er udarbejdet en vurdering af de beføjelser, som kommunen besidder inden 
for relevante sektorer, aktiver og funktioner, eller tiltag som også fastslår, hvor det er nødvendigt med 
yderligere samarbejde for at fremskynde gennemførelsen af klimatiltag på kort sigt. 
 
Som kommune har vi et ansvar for udvikling af vores kommune og samfund. Det er langt fra alle steder, vi 
har myndighed til at gennemtvinge ændringer, men vi ser det som en opgave at facilitere, kommunikere og 
bidrage til denne udvikling. Dette har Hedensted Kommunes Byråd afsat ekstra ressourcer til med budget 
2022.  
 
Uanset hvilken rolle kommunen har, er det relevant og nødvendigt at skalere indsatsen for at kunne 
realisere klimaplanen. Alt afhængig af rollerne, er det forskelligt hvordan vi kan gøre det. Kan vi beslutte? 
Kan vi nudge? Kan vi tvinge? I det følgende vil vi skelne mellem de forskellige roller vi har og hvilke 
muligheder vi har for at påvirke adfærden. 
 
Drift virksomhed:  
Kommunens organisation, bygninger og anlæg ligger her. Her er desuden drift af vores skoler og 
institutioner, som har en dannelses og uddannelses opgave i forhold til fremtiden og dermed den 
bæredygtige dagsorden. Her har vi det fulde ansvar og den fulde beføjelse. Kommunens drift har en mindre 
effekt i det samlede CO2 regnskab, men da kommunen er en stor arbejdsplads, er det væsentligt at gå 
foran som rollemodel.  
 
Arbejdsgiver:  
Som arbejdsgiver på en stor arbejdsplads, har vi en adfærdsopgave, som i sidste ende kan og vil få 
betydning i samfundet. Medarbejdere er mange timer på deres arbejde, og en adfærd som er tillært på 
arbejdet, tager man med hjem. Ikke mindst skal medarbejderne være medspillere på opgaven, og være 
med til at finde de nye løsninger, der er nødvendige for at lykkes til fulde med klimaopgaven.  
 
Ejer: 
Hedensted Kommune er medejer af Midttrafik, AFLD Miljørigtig affaldshåndtering og Energnist, og har 
derfor væsentlige roller i disses bestyrelser. Vi vil arbejde for at driften af disse selskaber foregår ud fra et 
bredt bæredygtigt perspektiv og minimerer suboptimeringen i driften af disse selskaber.  
  
Myndighed:  
Som myndighed vil vi se på hvor vi kan bidrage til den grønne omstilling. For eksempel vil vi bidrage til god 
og kvalificeret sagsbehandling på varme, og energiprojekter. På affaldsområdet, har Hedensted Kommune 
netop implementeret ny affaldsplan, der ligeledes bidrager til at reducere vores restaffald.  
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Vi er ligeledes myndighed i forhold til den fysiske planlægning, varmeplanlægning, byggeri m.v. I disse 
sammenhænge vil vi benytte de muligheder der er i loven, til at præge kommunens udvikling i en grønnere 
retning.  
 
Facilitator og partner:  
Klimaopgaven/ den bæredygtige forandringsrejse, kan ses som et paradigmeskift. Derfor kan opgaven ikke 
alene løses med myndighed, og tekniske løsninger. Det er nødvendigt at have dialog, partnerskaber, input, 
fællesskaber, møder osv. Denne opgave er ressourcekrævende, men det er en opgave som ligger godt i tråd 
med den måde vi arbejder på i Hedensted Kommune, hvorfor det at være en god partner for borgere og 
virksomheder, vil være afgørende for at lykkes med den grønne omstilling. Se pkt. 1.1.2 for involvering.  
 
Hedensted Kommunen er bevidst om de udfordringer og muligheder, de forskellige indflydelsesniveauer 
giver. Jo mindre direkte indflydelse, kommunen har på udførelsen af en handling, desto større bliver 
behovet for bredt ejerskab, forankring og partnerskaber. Det betyder, at der særligt i de tilfælde, hvor 
kommunens rolle er faciliterende, understøttende eller hvor kommunen deltager som partner, vil der være 
behov for at inddrage og forankre klimaarbejdet eksternt. Samtidigt anerkender vi, at det i implemente-
ringsfasen kan være nødvendigt at udvide de beskrevne partnerskaber, samt at skabe nye forbindelser og 
samarbejder. Hedensted Kommune opfylder således de nødvendige elementer i pkt. 2.2.2  
 
 
2.3 Opgørelse af drivhusgasemissioner 
Nødvendige elementer: Opgørelsen på sektorniveau indeholder oplysninger om eller henvisninger til den 
anvendte metode og dækker følgende udledningskilder: scope 1-udledning fra energiforbrug i bygninger, 
transport og industri, scope 2-udledninger fra anvendelse af energi fra forsyningsnettet og scope 1- og 3-
udledninger fra affald, som genereres inden for byområdet. Opgørelsen dækker data for et helt år og er 
blevet udarbejdet højst 4 år før planens offentliggørelse. Opgørelsen indeholder også udledninger fra 
’IPPU-sektoren’ (industriel produktion og produktanvendelse) og ’AFOLU-sektoren’ (landbrug, skovbrug og 
anden arealanvendelse), hvis kommunens økonomi omfatter store bidrag fra industrien og landbruget. 
 
Hedensted Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland fået udarbejdet 
Energiregnskaber hvert andet år siden 2015. Regnskabet findes i Bilag 5b. Disse viser energiforbruget, 
produktionen og CO2 udledningen på energiområdet. Der er desuden udarbejdet et referenceregnskab fra 
1990. Der er dermed energiregnskaber fra 2015, 2017, 2018 og 2020 (Årsrul blev synkroniseret med de 
øvrige kommuner i 2018). I forbindelse med udarbejdelse af Energiregnskabet har Planenergi lavet et 
baggrundsnotat, med beskrivelse af alle forudsætninger for regnskabet. Baggrundsnotat for disse findes i 
bilag 22. 
For 2018 blev der desuden udarbejdet et klimaregnskab, hvor drivhusgasser fra landbruget blev indregnet. 
Drivhusgasser omregnes til CO2 ækvivalenter, for at de kan sammenlignes. I bilag 5a er Energi og 
Klimaregnskabet samlet, hvorfra de følgende grafer og tabeller kommer.  
 
Når der refereres til regnskaber, vil det kunne være reference til Energiregnskabet og til Klima- & 
Energiregnskabet. Førstnævnte er det der laves hvert andet år, og som vi har fået siden 2015. Sidstnævnte 
er en sammenkobling af Energiregnskabet og klimaregnskab, hvor udledning fra landbrug skovbrug og 
anden arealanvendelse, affald og spildevand, industrielle processer og produktanvendelse er indregnet. 
 
De følgende grafer baseres på CO2 opgørelser for 2018 og er trukket ud af Klimaregnskabet i bilag 5a.  
 
Herunder viser CO2 udledningen fordelt på omsætningsenheder. Tabellen er trukket ud fra bilag 5a, der 
indeholder kommunens Klima- & Energiregnskab.  
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Tabel 4: CO2e udledning Hedensted Kommune 
 

Omsætningsenheder 1000 tons CO2  1000 tons CO2 
 1990 2018 
Individuel opvarmning 90 30 
Kollektiv el- og varmeforsyning 10 10 
Industri (energi) 51 54 
Transport 120 157 
El-import 285 144 
Landbrug og arealanvendelse 227 202 
Industrielle processer 7 6 
Affald og spildevand 14 9 
Ialt 804 612 
Ton pr. indbygger 17,2 13,1 

 
 
 
Herunder er figur fra Klima- & Energiregnskabet bilag 5a. Den viser fordelingen af CO2 emissioner fra 
forskellige sektorer.  
 
Figur 6: CO2e emissioner fordelt på sektorer 
 

 
 
 
Af tabel 4 og figur 5 fremgår det at Hedensted Kommune har en stor udledning på landbrug (planteavl, 
dyrehold og arealanvendelse). Dette udgør 31% af den samlede udledning. Det fremgår ligeledes at 
transporten udgør en stor belastning ved at stå for 26% af den samlede udledning.  
 
Transport og landbrug er de to udledningsenheder, der i de nationale fremskrivninger og Hedensted 
Kommunes BAU (Business As Usual) i bilag 5a, er vanskelige at finde løsninger på her og nu, men hvor det 
vil være nødvendigt at indgå stærke partnerskaber og løbende at følge udviklingen på samme tid med at vi 
medvirker til at finde nye løsninger. Her er det nødvendigt at Hedensted Kommune spiller på flere heste jf. 
pkt. 2.2.2, hvor vi både skal agere som myndighed, ejer og facilitator. Eksempler på disse roller er fx i 
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projekter som Termovejen på Vestergårdsmarken i Hornsyld, hvor Hedensted Kommune var facilitator i et 
EUDP projekt. Facilitatorrollen gik ud på at få parterne til i fællesskab at finde både tekniske løsninger, og 
løsninger på ejerskab af det tekniske anlæg. Kommunen var også ejer, eftersom vi ejer jorden hvor 
anlægget er lavet. Og i sidste ende var vi også myndighed, fordi der skulle gives tilladelser til etablering. Det 
er et projekt, hvor de forskellige roller viser sig tydeligt, og hvor projektet ikke ville være lykkes hvis 
kommunen ikke havde bragt alle roller i spil.  
 
Herunder er figur 7 fra Klima- & Energiregnskabet bilag 5a, der viser CO2 udledningen pr. indbygger for 
kommuner i Region Midtjylland.  
 
Figur 7: CO2e udledning pr. indbygger 
 

 
 
Hedensted Kommune ligger højt i forhold til de øvrige kommuner i Region. Det skyldes dels at Hedensted 
Kommune har en forholdsvis lille produktion af vedvarende energi, Hedensted Kommune har et travlt 
motorvejsnet, og endelig er det en forholdsvis stor industri og landbrugskommune.  
 
CO2 udledning på omsætningsenheder 
Herunder er figur 8 fra Klima- & Energiregnskabet bilag 5a, der viser CO2 udledning fordelt på 
omsætningsenheder.  
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

Figur 8: CO2 udledning fordelt på omsætningsenheder 

 
 
Af denne figur ser vi en stor udledning på el-import (som dog er faldende da udledningen på el falder på 
nationalt plan). Som i figur 1 ser vi at transporten fylder meget. Vi ser desuden at industrien og individuel 
opvarmning også har en vis udledning. Kollektiv el- og varmeforsyning fylder ikke meget, men da det er et 
ønske at den individuelle opvarmning skal flyttes over på kollektiv opvarmning, er der en opgave, som vi 
ikke må overse i at få den kollektive el- og varmeforsyning helt over på fossilfri energi.  
 
Herunder er figur 9 fra Klima- & Energiregnskabet bilag 5a, der viser CO2 udledningen fordelt på brændsler.  
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Figur 9: CO2 udledning fordelt på brændsler 
 

 
Denne figur bekræfter at vi skal have fokus på el-produktion, naturgas og transporten (Brændselsolie/ 
diesel og benzin).  
 
Med Klima- og Energiregnskabet (bilag 5a) og de dertil hørende overvejelser om data og beregninger, 
opfylder Hedensted Kommune de nødvendige elementer i pkt. 2.3.  
 
2.4 Udledningsstier for drivhusgasser 
2.4.1 Status quo-udledningssti 
Nødvendige elementer: En 'Status quo'-udledningssti (eller 'Business-As-Usual'-sti; uden nye tiltag) 
præsenteres i planen. Stien tager hensyn til det forventede befolkningstal og økonomiske ændringer for 
kommunen og giver et billede af udviklingen frem til 2050. Metoden er dokumenteret og gennemsigtig 
omkring de anvendte input og antagelser. 
 
I samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne i regionen, har vi fået udarbejdet et Business-As-
Usual (BAU) scenarie. BAU fremskrivningerne 2030 og 2050, er udarbejdet som ”frozen-policy” scenarier jf. 
Energistyrelsens definition: ”Frozen Policy betyder, at udviklingen er betinget af et ”politisk fastfrosset” 
fravær af nye tiltag.” Scenarierne er udarbejdet som fremskrivninger af kommunernes energiregnskaber og 
klimaregnskab for 2018. Scenarierne viser den sandsynlige udvikling i kommunens energiforsyning, i 
industrielle processer, i affalds- og spildevandssektoren, samt den sandsynlige udvikling inden for landbrug, 
skovbrug og arealanvendelse. BAU fremskrivningerne tager afsæt i Energistyrelsens Klimastatus og 
-fremskrivning fra april 2021 med blik for DCE’s rapport fra 2018 ”Fremskrivning af drivhusgasser 
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2017-2040”. Virkeligheden kan dog udvikle sig anderledes, og der kan komme nye politiske tiltag, der vil 
påvirke sådanne fremskrivninger.  
Helt overordnet består BAU af politisk vedtagne planer i 2018 som skal få os til at leve op til 2030 og 2050 
målsætningen fra klimaloven. Herunder bl.a. Energiaftale 2018, som sigter mod 55 % vedvarende energi i 
2030 i det endelige energiforbrug, ingen brug af kul i elproduktionen i 2030, over 100 % vedvarende energi i 
elforbruget og mindst 90 % af fjernvarmeforbruget baseret på andre energiformer end kul, olie og gas i 
2030.  
 
Som mange kommuner i den midtjyske geografi er Hedensted en landbrugskommune, hvor det kræver en 
stor indsats at leve op til BAU bl.a. fordi den nationale 2030 målsætning er ambitiøs – men vejen til store 
landbrugs og transportreduktioner er forsat usikre. Det kræver derfor en stor indsats at leve op til BAU, da 
reduktioner i disse sektorer ofte afhænger af nationale tiltag. Men her kan bredt og inkluderende 
samarbejde i den lokale kommunale kontekst (DK2020 arbejdet bl.a.) være med til at sætte gang i 
reduktionerne disse sektorer allerede nu. BAU regnskabet fremgår af bilag 5a. 
 
I vores udledningssti vil vi derfor have en række indsatser, hvor målene ligger i tråd med de forventninger 
der allerede er beskrevet i BAU scenarierne, og derfor vil nogle af vores mål derfor være i tråd med BAU 
scenarierne.  
 
BAU scenarierne tager ikke højde for en eventuel tilvækst i befolkningen og virksomheder. Da Hedensted 
Kommune har en vækststrategi, kan dette få indflydelse på delresultatet i 2030 og det har indflydelse på fx 
hvor meget energi der skal produceres for at realisere eget forbrug. Det betyder fx at når der i tiltag om at 
producere lige så meget strøm, som der forbruges inden for kommunegrænsen (pkt. 3.1.1.), så skal der ske 
en fremskrivning på energiforbruget, for at kunne planlægge hvor meget vedvarende energi der skal 
planlægges for. Dvs. der tages højde for væksten igennem hvert enkelt tiltag. Befolkningstilvæksten ligger i 
2021 og frem på 1-2 %, hvilket vi har vurderet ikke giver anledning til at indarbejdet dette i BAU på 
nuværende tidspunkt. Men det er naturligvis et element, der også skal holdes øje med fremadrettet.  
 
Hedensted Kommune har ikke foretaget ændringer i BAU opgørelserne, og benytter derfor BAU 
opgørelserne på følgende måde:  
 
Planteavl, dyrehold, arealanvendelser: Disse sektorer kalder vi samlet set for ”landbrugssektoren”. På 
disse områder viser fremskrivningerne ikke at der sker markante ændringer i perioden fra 1990 til 2050. Det 
er områder, hvor vi i dag ikke har virkemidler nok til at nå i mål, så vi skal udvikle og innovere alt hvad vi kan 
for at skabe resultater på disse områder. Det er ligeledes nødvendigt med teknologiudvikling og en 
udvikling/ ændring i vores måder at arbejde sammen i partnerskaber. Fx skal vi være endnu bedre til at få 
reel værdi ud af partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige (kommune), uddannelse, sektoren og 
private virksomheder, som kan transformeres direkte ud i industrien. Der er behov for ny teknologi – 
løsninger som vi formentlig slet ikke har fået øje på endnu.  
 
Affald, spildevand og tilfældige brande: I CO2 regnskabet udgør disse en meget lille post, hvorfor 
eventuelle fremskrivninger i en status quo udledningssti ikke har nogen særlig indflydelse.  
 
Industrielle processer: Denne indsats udgør også en meget lille post, hvorfor der ikke er synlig forskel i de 
fremskrivninger der er. Det er dog klart at der i industrien benyttes energi til processer, som ikke fremgår 
under denne sektor, men under ”øvrig energisektor”. Så vi kommer indirekte til at arbejde med dette 
element, når der arbejdes med industriens energi helt generelt.  
 
Øvrig energisektor: Dette indebærer en forventning om at el og varme er fossilfri i 2030. Dette vil dog kun 
kunne gennemføres på en samfundsøkonomisk fornuftig måde, hvis vi som kommuner bidrager med alle de 
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muligheder vi har til rådighed. Det betyder at en forudsætning for en forventning om fossilfri energi, er at 
der produceres så meget vedvarende energi som muligt alle de steder hvor det er muligt. Produktion af 
strøm bør desuden ske i tilknytning til transmissionsnettet og transformerstationerne. Da meget af vores 
energiforbrug forventes at blive elektrificeret, øger det desuden behovet for strømproduktion. I forhold til 
varme, er det ligeledes forudsat at denne bliver fossilfri inden 2030. Det kan gøres på flere forskellige 
måder. Som kommune har vi mulighed for at bidrage til så effektiv en omstilling som muligt, ved blandt 
andet at facilitere kollektive energifællesskaber, der hvor det giver mening og bidrage til individuelle 
løsninger, der hvor det kollektive ikke er muligt. Så på trods af at BAU scenarierne tilsiger at el og varme vil 
være CO2 neutral, vil vi alligevel angive en række nødvendige handlinger for at kunne sikre at dette 
realiseres.  
 
Transport: På transportområdet, tager BAU scenarierne hensyn til at biler bliver mindre og mindre CO2 
belastende, indfasning af elbiler efter de nationale forventninger samt forventet øgning i antallet af 
køretøjer i Danmark.  
 
  
Nedenfor er figur 10, som kommer fra Klima- & Energiregnskabet i bilag 5a. Figuren viser Business As Usual 
scenarie for Hedensted Kommune.  
 
Figur 10: BAU scenarie for Hedensted Kommune 
 

 
 
Nedenfor er figur 11 fra Klima- & Energiregnskabet bilag 5a, som viser det samme som figur 10, blot med 
en anden grafisk fremstilling.  
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Tallene i figur 10 og 11 stammer fra BAU opgørelsen i bilag 24, hvor også metode og forudsætninger er 
beskrevet.  
 
 
Figur 11 BAU scenarie Hedensted Kommune – anden grafik 

 
 
2.4.2 Reduktionssti for drivhusgasemission eller karbonbudget 
Nødvendige elementer: Der skal være dokumentation for, at strategier og tiltag (betinget eller ubetinget af 
nationale politikker), som er beskrevet i klimaplanen lever op til de emissionsreduktioner, som er 
identificeret i reduktionsstien og de fastsatte mål (eller karbonbudgetter). En eventuel manko er 
identificeret i stien. 
 
Kommunens reduktionsmål er baseret på udledningen i kommunen i 1990. Reduktionsstien er ligesom 
BAU-scenariet beregnet på basis af Hedensted Kommunes energi- og klimaregnskaber for 2018. 
 
Reduktionsstien er fundet ved at tage BAU-scenariet og lægge de lokale indsatser på som går ud over BAU. 
Dette fremgår i bilag 6.  
 
I 1990 blev der udledt 804.000 tons CO2 inden for Hedensted Kommunes geografi. Vores mål er at 
reducere CO2 udledningen med 70%, for at leve op til klimaloven, men også fordi det er et ambitiøst niveau 
for Hedensted Kommune, som kræver klimahandling ud over vores nuværende teknologiske kunnen. Målet 
er derfor i 2030 en max. udledning på 241.200 tons.  
 
Hedensted Kommunes indsatser for at reducere CO2 udledningen kan deles op i tre forskellige kategorier: 
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1: Bare kom i gang:  Indsatser hvor vi kender mulighederne og teknologien er klar. Kommunens indsats 
handler om politisk vilje og ressourcer (tid) til at løse opgaven. Det er fx tiltag der handler om omlægning til 
fossilfri el og varme.  
2: Innovation og partnerskaber: Tiltag hvor vi ikke kender svarene endnu. Vi er afhængig af 
teknologiudvikling, nationale tiltag som lovgivning samt støtte- og kompensationsordninger. Kommunens 
indsats handler om at facilitere, og bringe aktører sammen. Ord som partnerskaber, kommunikation og 
innovation er vigtige her. Det er tiltag, der adresserer landbrug og delvist også transport og industriel 
energiforbrug.   
3: Formidling og viden: Tiltag hvor vi skal have mange mennesker til at flytte sig – verden er i gang med et 
paradigmeskift, som fordrer en mental omstilling – et skift i mindset. Disse indsatser kræver dialog, 
formidling, viden og partnerskaber på alle niveauer. Den kommunale opgave består i at facilitere disse 
partnerskaber. Denne indsats går på tværs af alle CO2 udledningssektorer, og kan regnes for at være en 
indirekte kilde til at påvirke CO2 udledningen. Den adresserer også Scope 3 (udledninger fra vores forbrug) 
udledninger, som dog ikke håndteres direkte i denne klimaplan.  
 
Kommunens strategi på den mellemlange og lange bane er, at balancere mellem de tre ovenstående 
kategorier af aktiviteter og at reducere drivhusgasudledningen fra de sektorer der udleder mest: energi, 
transport og landbrug.  
 
På energi er indsatserne i kategori 1: Bare kom i gang, fordi teknologien findes og bare skal implementeres. 
For landbrug ligger en stor del i 2: Innovation og partnerskaber, fordi nye værktøjer skal tages i brug, som 
f.eks. klimaregnskaber på bedriftsniveau og alternative produktionsformer, men der er også elementer i 
kategori 1: Bare kom i gang, fordi tiltag som f.eks. lavbundjorde er kendte og bare skal implementeres.  
 
For transport ligger indsatsen i kategori 1 og 2. Vi har teknologi som er klar til implementering, men der skal 
skabes partnerskaber for at tilrettelægge en infrastruktur som gør implementering mulig. Sideløbende skal 
der være aktiviteter i kategori 3, som handler om formidling og viden. 
 
Som det fremgår af mankoen i figur 11 nedenfor, afhænger en væsentlig reduktion af (færdig)-udvikling af 
teknologi, og nationale tiltag som lovgivning. bl.a. om støtte- og kompensationsordninger, hvor vi som 
kommune, mener at have en forpligtelse til at bidrage til at løse de udfordringer. Vores tiltag her ligger i 
kategori 2, for Innovation og partnerskaber. 
 
Målene i pkt. 1.3.1 indeholder mål for 2050 og delmål for 2030. Tiltagene i pkt. 3.1.1. rammer ind i alle tre 
kategorier/ typer af tiltag der er nævnt ovenfor, og er således både tiltag, der kan implementeres med en 
kort tidshorisont, tiltag, der fordrer partnerskaber og innovation, samt tiltag af mere formidlingsagtig 
karakter. I reduktionsstien i bilag 6, er det de 10 tiltag, der giver direkte CO2 reduktioner, der er medtaget.  
 
Bilag 6 reduktionssti indeholder de forventede CO2 reduktioner som tiltagene i pkt. 3.1.1. forventes at 
udmønte.   
 
Kommunens reduktionssti ligger tæt op af forventningerne i BAU scenarierne for Hedensted Kommune i 
figur 10 og 11 ovenfor. Dog har vi på landbrug valgt et mere ambitiøst mål, end det BAU scenarierne 
forudser. Dette er valgt da landbrugsaftalen (bilag 17, side 2), har fastsat mål på 55-65% CO2 reduktioner, 
og vi mener ikke at vi som en stor landbrugskommune bør lægge mindre ambitiøse mål end det 
landbrugsaftalen foreskriver.  
 
På baggrund af de delmål der er beskrevet i afsnit 1.3.1 og tiltag i 3.1.1, fremkommer en reduktionssti, der 
viser vejen mod netto-nul i 2050. Tiltagene i reduktionsstien betyder, at Hedensted Kommune kan reducere 
sin udledning fra 804.000 tons CO2/år i 2018 til 183.000 tons CO2 i 2050 (og 354.000 tons i 2030).  
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Tabel 5 CO2e udledning og Reduktionssti 
 
CO2-udledning fordelt på 
omsætningsenheder  

1.000 tons 
CO2 

1.000 tons 
CO2 1.000 tons CO2 

 
1.000 tons CO2 

  1990 2018 
Reduktionssti 
2030 

Reduktionssti 
2050 

Planteavl 78 54 47 47 
Dyrehold 88 86 86 83 
Industrielle processer 7 6 3 3 
Transport 120 157 139 92 
Øvrig energisektor 436 238 33 33 
Arealanvendelse 61 63 55 55 
Affald, spildevand og tilfældige 
brande 14 9 8 

6 

I alt 804 612 371 319 
Ton pr. indb. 17,2 13,1   

 
 
 
Nedenfor er figur 12 som er lavet ud fra Bilag 6 reduktionssti og Bilag 23 BAU kommunikation.  
 
Figur 12 Udledningsscenarie 
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I bilag 6, fremgår det hvordan tiltagene fra pkt. 3.1.1. bidrager til at opnå den ønskede CO2 reduktion inden 
2030. Frem mod 2050 følger Hedensted Kommune hovedsagligt BAU fremskrivningerne, da det på 
nuværende tidspunkt ikke er klart hvad der kan opstå af lokale muligheder ud over det der allerede er 
beskrevet i BAU fremskrivningen.   
 
Opsummering af forventede CO2 udledning inkl. BAU og yderligere tiltag jf. bilag 6 og opsummering i bilag 
23:  
 
Tabel 6 CO2e udledning og manko 
 

 
 
 
Samlet set giver tiltagene CO2 reduktioner på 390.550 tons CO2 inden 2050 og 252.228 tons i 2030. Disse 
skal fratrækkes CO2 opgørelsen fra 2018.  
Det gør at vi vil udlede 183.000 tons CO2 i 2050 (og 354.000 tons i 2030), hvilket vil svare til manko tallene 
for målet i 2050.  
 
For at adressere mankoen vil det kræve en stor indsats i de tidligere omtalte kategori 2 indsatser, der 
handler om innovation og partnerskaber. For yderligere håndtering af mankoen se pkt. 3.3. 
 
I forhold til målåret 2050 har vi i pkt. 1.3.1 både delmål for 2030 og 2050. Flere tiltag løber helt frem til 
2050 andre løber frem til 2030 eller kortere. Nogle tiltag er pilot-tiltag, som efter endt gennemførsel 
sandsynligvis vil føre frem mod implementerings – tiltag i årene 2030 til 2050. Disse er dog ikke beskrevet 
endnu, da det kræver at vi kender resultaterne af pilotfasen først. Ud over de gængse fremskrivninger i 
BAU scenarierne, er det ikke realistisk at vide hvilke lokale tiltag der skal udvikles yderligere, hvorfor dette 
vil ske løbende igennem evalueringer og revisioner af klimaplanen.  
 
 
2.5 Risikovurdering af klimaforandringer 
2.5.1 Vurdering af klimarisici 
Nødvendige elementer: Der foreligger en vurdering af alle væsentlige klimarisici, hvad angår hyppighed og 
sværhedsgrad samt omfanget af konsekvenserne frem til 2030, samt en hensigtserklæring om at vurdere 
yderligere mulige risici til 2050. Risikoscenarier er, hvor det er muligt, baseret på lokale standardmetoder 
eller på typiske udledningsscenarier (fx IPCC’s repræsentative koncentrationsforløb (RCP), der kulminerer  
ved 4,5 W/m2 i 2100). 
 
I dette afsnit vurderes klimarisici baseret på vores historisk viden, erfaringer og de kort kommunen har til 
rådighed. Således lever Hedensted Kommune op til de nødvendige elementer i pkt. 2.5.1. 
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Opsummering på risikovurderingen: 
 
Ud fra en kombination af historisk viden, erfaringer og tilgængeligt kortmateriale kan vi se, at der på 
nuværende tidspunkt ikke er de samme lokale klimaudfordringer i Hedensted Kommune som vi fx ser i de 
store havnebyer og byer med åer der løber igennem en midtby. Dog ligger Juelsminde i en kote, der gør at 
en større del af byen er i risiko for oversvømmelse fra havet, og her arbejdes der konkret med et 
digelagsprojekt. Juelsminde er udpeget jfr. oversvømmelsesdirektivet og der er lavet risikostyringsplaner 
som der skal. 

Overordnet set, accepteres de farer der vurderes inden for hede/tørke/vind, med henvisning til den 
eksisterende viden og det faktum at Hedensted Kommune ikke har store byområder, med risiko for 
stillestående luft og overophedning som resultat af store belagte områder, uden adgang til natur. Vi 
erkender, at der i fremtiden kan være behov for yderlige tiltag. Derfor vil vi løbende monitorere områderne 
ift. om der på sigt skal indføres yderligere tiltag ift. tørke, hede og vind. Nedenfor er klimarisici vurderet for 
vind, varme (hedebølge) og tørke på baggrund af KlimaAtlas for Hedensted Kommune (Bilag 13) og notater 
fra KL – bilag 7, 8 og 9. For hver fare er det vurderet, i forhold til vores lokale kontekst og de erfaringer vi 
har indtil nu, om der på nuværende tidspunkt er behov for handling eller om faren accepteres og 
monitoreres løbende. 
 
I forhold til farer omkring vand fra alle sider, ser vi ud fra historisk viden og de kort vi har til rådighed, at der 
er behov for at agere her og nu, ligesom vi ser et behov for opdatering og samkøring af kortmateriale for at 
få det mest optimale planlægningsgrundlag. De fleste kort vil har til rådighed er udarbejdet i forbindelse 
med Plan09 og er med baggrund i A1-3 scenarier. Men de fleste er mere end 5 år gamle, og der mangler 
sammenkobling mellem risikokort og værdikort. Der mangler desuden også kvalificering af kortene ved at 
inddrage den lokale viden i form af fx kloakdimensionering, dimensioner på underføringer m.v. Dette 
arbejde vil tage højde for statens og FNs anbefalinger ved at benytte fremtidige scenarier baseret på RCP 
4,5, kombineret med historisk viden.  

Baggrund for data  

Hedensted Kommune er en mindre kommune, hvilket bl.a. afspejles i den flade administrative struktur, 
hvor historisk viden er samlet ved en række nøglemedarbejdere, der stiller deres viden til rådighed" 

Vores indsatser har således været baseret på historie og kortlægning samt observerede klimaforandringer. 
Dvs. når der fx har været skybrud, så ved man, hvem der lige skal ”køre runden” og få spærret vejene af, 
der hvor man – qua erfaringer og viden – ved at der er oversvømmet. Berørte borgere i kommunen kender 
kommunens nøglemedarbejdere og kontakter dem direkte ved problemer.  

På samme måde er tilpasningsindsatserne blevet udviklet. Risikovurderingen for prioritering af disse er 
også baseret i stor grad på viden og erfaringer, hvorfor et opdateret kortmateriale ikke har haft stor 
prioritet.  
 
Denne måde at arbejde på har sine fordele når der skal ske hurtig handling på pludseligt opstået 
problemer. Den åbenlyse ulempe er, at når der skiftes ud i medarbejderstaben og skal skabes en strategisk 
sammenhæng, så er det ikke længere tilstrækkeligt at vide hvem der har hvad i hovedet, men der skal tages 
nogle beslutninger på et faktuelt, oplyst og opdateret grundlag. En anden ulempe er at der tages højde for 
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varierende historiske data. Der har dog kørt et selvstændigt spor i Juelsminde, som er udpeget jf. EU's 
oversvømmelsesdirektiv. Heri ligger både risikoanalyse, planlægning og beredskab13.  
 
Derfor har vi i forbindelse med arbejdet med vores DK2020 foretaget en screening ift. alle klimafare. For 
vind, varme (inkl. hedebølge) og tørke er vores vurderinger lavet på baggrund af KlimaAtlas og notater fra 
KL – bilag 7, 8 og 9. Ift. vand fra alle sider har vi samlet de kort vi har til rådighed internt i kommunen, som 
er udarbejdet på forskellige tidspunkter, til forskellige formål. Det er dog en udfordring med disse kort, at vi 
ikke i alle henseender ved hvornår kortene er fra, (de fleste er fra Plan09), og hvilke scenarier eller 
udgangspunkt de er baseret på. Disse kort er samlet i bilag 12. Her fremgår det for hver enkelt kort, hvis vi 
har viden om hvor de stammer fra og hvad udgangspunktet for dem er. Vi har desuden lavet en screening 
ved brug at de tilgængelige KlimaAtlas (bilag 13).  

På baggrund af den indledende screening ser vi et behov for en ny kortlægning med udgangspunkt i 
regionale og nationale anbefalinger til klimascenarier, som igen baseres på FN’s globale klimascenarier. 
Med DK2020 planen vil vi opdatere alle kort og scenarier, så de er opdateret til nyeste anbefalinger fra FN 
(jf. tiltag om ny klimatilpasningsplan under tiltag i Klimaplan Hedensted Kommune (Bilag A)). Pr. juni 2022 
er der afgivet bestilling til Niras på opdateret kort, der skal lægges til grund for en fornyet risikoanalyse og 
vurdering. Bestillingen er vedlagt som bilag 14. 

Med baggrund i eksisterende viden og modeller, er der mange initiativer i gang og har været i gang 
igennem de sidste mange år.  

I bilag 10 findes der en beskrivelse af klimatilpasningstiltag, der er igangsat i Hedensted Kommune, og 
principperne for disse. Principperne beror ikke nødvendigvis på faktuelle analyser eller kort, men på 
erfaringer og vores historiske viden.  

I det følgende vil der være en vurdering af vores klimafarer ud fra en analyse af det nuværende 
kortgrundlag - dvs. den screening vi har lavet som del af DK2020 arbejdet. Vi vil benytte lejligheden til at 
vurdere hvilke opdateringer vi har brug for, for at kunne basere vores fremtidige beslutninger på faktuelle 
analyser og erfaringer/ viden. Derfor er der et tiltag i pkt. 3.1.1 (og Klimaplan Hedensted Kommune, Bilag 
A), der handler om at opdatere kortmateriale igennem revision af klimatilpasningsplanen.  

Vurdering af klimafarer i Hedensted Kommune 
Klimafarer forbundet med vand 

Regn (bilag 12 kort 13, 14 og 15) 

Eksisterende kortlægning og viden:  

Kort 13, 14 og 15 i Bilag 12 er bluespot kort ved 100 mm regn for hhv. Tørring, Hedensted og Juelsminde. 
Disse kort ser umiddelbart vældigt alarmerende ud, da de ikke er koblet sammen med infrastruktur og 
værdier. Det er nødvendigt med denne sammenkobling for at kunne beslutte nødvendige handlinger. Vores 
kort er desuden lavet på en højdemodel, der ikke medregner nedsivning (glasplade), dvs. den viser hvor 
vandet ender med at løbe hen, uden at tage højde for eventuel nedsivning. Den kan derfor give et 
overestimat af konsekvenserne, men indikerer samtidig, hvor man skal være opmærksom.  

Behov for ny viden/ opdatering:  

 
13 https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-
2020_juelsminde_endelig-dec-2021.pdf. 

https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-2020_juelsminde_endelig-dec-2021.pdf
https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-2020_juelsminde_endelig-dec-2021.pdf
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Det at der er mange blue spots på kortet, er ikke i sig selv alarmerende. Der kan godt ligge vand på en 
boldbane, i bunden af en have osv. uden at det udgør problemer. Derfor er det afgørende at vi får koblet 
blue spot kortene sammen med værdikort og kort fra Hedensted Spildevand, for at kunne foretage en 
handling på baggrund af denne viden. Det peger således hen imod Delmål A under pkt. 1.3.2. om 
opdatering af kortgrundlag. Og tiltag om opdatering af klimatilpasningsplan under pkt. 3.1.1. 

Vurdering af faren:  

Faren kan være relevant, men grundet den manglende viden jf. ovenstående, er det for tidligt at 
konkludere.  

En vurdering af faren i dag, kobles sammen med historisk viden og erfaringer, hvor vores viden tilsiger os at 
der er nogle af bluespot områderne, der bør håndteres med det samme og andre der ikke er så væsentlige 
(det er disse områder der i vores kommuneplan er udpeget som klimatilpasningsområder – jf. bilag 18). 
Eksempler på de farer, der skal håndteres er fx når der står vand under vores tunneller i Hedensted, så 
trafikken ikke kan passere. Situationer som denne er allerede ved at blive håndteret igennem Hedensted 
Spildevands arbejde med kloakseparering. Når kortene er opdateret og koblet sammen med værdikort, vil 
der blive lavet en fornyet vurdering af faren.  

Grundvand (bilag 12 kort 1) 

Eksisterende kortlægning og viden:  

Når vi ser på vores grundvandskort, der viser grundvand mindre en 1 meter fra terræn, ser det ret 
alarmerende ud. Dette giver en indikation af at grundvandet står højt mange steder i Hedensted Kommune, 
hvilket vi vil tage højde for, særligt i forbindelse med nybyggeri og nye anlæg. I forhold til fremskrivninger 
på grundvand vurderer vi at det er vanskeligt at bruge meget aktivt, da datagrundlaget i skrivende stund 
vurderes ikke at være særligt sikkert. 

I Coast2Coast samarbejdet er der lavet forskelligt kortmateriale – blandt andet et planlægningsværktøj til 
terrænnært grundvand (Beskrivelse findes i bilag 21). Dette kortmateriale kan benyttes i det videre arbejde, 
og for at Hedensted Kommune kan få det optimale udbytte, skal det implementeres i vores øvrige 
planlægningsarbejde, og vi skal tilegne os viden om at bruge kortene. 

Behov for ny viden/ opdatering:  

Helt generelt kan det være vanskeligt at lave en risikomodel på grundvand, som vi typisk gør på nedbør og 
stormflod, og som man også kan på vandløb. Der findes begrænset viden om skadestab ifm. højtstående 
grundvand. Ligesom de andre farer, som er svære at gå til. 

Ift. grundvand vil vi tage udgangspunkt i faktiske vandstande, og løbende benytte de kort der bliver 
tilgængelige i takt med at vidensniveauet på statsligt niveau stiger. Erfaringer og historisk viden er her et 
værktøj, der også fremadrettet bliver vigtigt at benytte. 

Vurdering af faren:  

I forhold til grundvand er usikkerheden så stor, at det er et område vi skal holde tæt øje med i årene 
fremover. Grundvandet står højt mange steder, men grundet før omtalte begrænsede vidensgrundlag, er 
det vanskeligt at vurdere om det er kritisk, eller om det fordrer nogle få handlinger, som kan 
implementeres forholdsvis problemfrit. Det er under alle omstændigheder en fare, som vi skal tage 
alvorligt, og særligt i den kommunale planlægning af byggerier, skal tages højde for. Dette vil indgå i tiltag 
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omkring klimatilpasningsplan i pkt. 3.1.1. Klimatilpasningsplanen vil indgå i kommuneplanen (Bilag 18) når 
denne er færdig. I perioden indtil klimatilpasningsplanen er færdig, vil de regningslinjer, der allerede er i 
kommuneplanen være gældende, og de kort der er i kommuneplanen, vil blive opdateret. Således vil der 
allerede fra januar 2023 være et bedre plangrundlag for klimatilpasning, selvom selve 
klimatilpasningsplanen endnu ikke er færdig på dette tidspunkt.  

Oversvømmelser fra havvandsstigning (bilag 12 kort 2)   

Eksisterende kortlægning og viden:  

Når vi ser på havvand på terræn ved en stigning på 1,8 m, ser vi hovedsageligt store ændringer omkring 
Juelsminde. Dette stemmer overens med at Juelsminde er udpeget risikoområde, hvorfor der allerede 
ligger en risikostyringsplan for Juelsminde, samt et projekt om etablering af dige.  

I risikostyringsplanen for Juelsminde, som første gang blev lavet i 2015, har vi ved opdateringen i 2021 set 
følgende udvikling/ ændring 14:  

 Der har den foregående planperiode ikke været nogen ekstrem hændelse, maks. 1,52 m. i oktober 
2017.  

 Der er ikke ændret i udpegningen af risikoområdeudpegningen, men kun sket mindre justeringer. 
Dette til trods for at vandstanden for afgrænsning af risikoområdet nu er sat til 3,08 m. Grundet 
arbejdet med dannelse af digelaget er der sket en mindre justering, se afsnit 4.2 i risikoplanen.  

 Der er sket en justering i oversvømmelseskortet (risiko) således forstået, at maksimum højde for 
højvande er gået fra 2,42 m. (år 2100) til 2,88 m (ekstrem stormflod i 2115).  

 Der er ikke sket ændringer i arealudnyttelsen eller objekter i risikoområdet.  
 Risikokortlægningen er stadig den samme som for periode 1, se kort side 6 i risikostyringsplanen.  
 Der er sket en mindre tilpasning af risikokortet mod nord, således at vandet ikke kan trænge ind i 

byen nord fra, se kort side 10 i risikostyringsplanen. 
 Jfr. Risikostyringsplanen fra 2015 er midlertidig beskyttelse af byens funktionelle dele beskyttet til 

1,80 m.  
 Der er lavet en beredskabsplan for byen, og processen for dannelse af et digelag er gennemført. 

Behov for ny viden/ opdatering:  

Risikostyringsplanen og de dertilhørende indsatser, opdateres løbende, hvorfor der ikke vurderes behov for 
opdateret viden i relation til havvand end det der allerede er implementeret som led i risikostyringsplanen 
for Juelsminde fra 2021 (jf. link til risikostyringsplan ovenfor).  

Vurdering af faren:  

Faren i Juelsminde er væsentlig, hvilket hele udpegningen fra EU om at området er et risikoområde, også 
signalerer. Derfor har dette også første prioritet, og et projekt om etablering af dige har pågået siden 2019 
og på kommunalbestyrelsesmøde 25. maj 2022, har kommunalbestyrelsen besluttet at kommunen vil gå 

 
14 https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-2020_juelsminde_endelig-
dec-2021.pdf 

https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-2020_juelsminde_endelig-dec-2021.pdf
https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-2020_juelsminde_endelig-dec-2021.pdf
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ind som bygherrer på diget, og således tage en stort medansvar for at få løst både de nuværende og 
kommende udfordringer. Beslutningen ses i pkt. 89 på denne dagsorden fra kommunalbestyrelsen15 

Oversvømmelse fra sanitært spildevand og regnvand (bilag 12 kort 3, 11, 12, 13, 14 og 15) 
 
Eksisterende kortlægning og viden:  

Kortene i bilag 12, som er lavet af Hedensted Spildevand, fastlægger CDS (Chicago Design Storm, long term 
– statistisk dimensioneringsmetode) regn med gentagelsesperioder på 5, 10, 20, 50 og 100 år med 
klimafremskrivning til år 2050. Dermed er scenarier for fremtidige hændelser (til 2050) indregnet i det vi ser 
i risikokortlægningen for oversvømmelse fra sanitært spildevand og regnvand. Ud over kort 3 i bilag 12, har 
det ikke været muligt at tilvejebringe yderligere materiale fra Hedensted Spildevand, og vi har ikke 
yderligere informationer om kortene – hverken hvornår de er tilvejebragt eller yderligere grundlag.  
 
Når vi ser på oversvømmelser fra kloak, er der en række risici for oversvømmelser fra kloak – særligt i de 
større byer. Dertil er der sket en række ændringer og tilpasninger i Hedensted Spildevands system, samt en 
del byudvikling. Da det kan have indflydelse på risikobilledet ift. den eksisterende kortlægning, vurderer vi 
at der er brug for en genberegning af risikokortlægningen, på dette område. Hedensted Spildevands 
Klimakort for hhv. Tørring, Hedensted og Juelsminde (kommunens centerbyer) (Kort 10, 11 og 12) viser den 
forventede mængde af regnvand på terræn ved en 20 års hændelse.  

Behov for ny viden/ opdatering:  

Som det fremgår ovenfor, er vores kortmateriale mangelfuldt, og det er usikkert hvor meget kortene er 
blevet kvalificeret. Derudover pågår der et arbejde med kloaksepareringer i Hedensted og Tørring, som der 
skal tages højde for i en klimatilpasningsplan, da dimensionering af rør kan ændre på risiko for 
oversvømmelser. Dette arbejde er et element i at realisere delmål A i pkt. 1.3.2 og tiltag om udarbejdelse af 
klimatilpasningsplan og spildevandsplan i pkt. 3.1.1.  
 
Vurdering af faren:  

Der er en reel fare ved oversvømmelse fra sanitært spildevand og regnvand. Dette er en fare, som vi i høj 
grad oplever allerede i dag, og ved at analysere kloaker, vandløb m.v. har vi gode muligheder for at 
dimensionere og tage højde for fremtidige hændelser. Dermed er dette arbejde noget, hvor vi har den 
fornødne viden, men det kræver nye kortdata, og det er en fælles opgave mellem kommune og Hedensted 
Spildevand. Dette arbejde sættes i gang i forbindelse med tiltag i pkt. 3.1.1 hvor der skal køres tæt 
koordinering mellem ny spildevandsplan og klimatilpasningsplan.  
 
Oversvømmelser fra vandløb (bilag 12 kort 4 og bilag 13) 
 

Eksisterende kortlægning og viden:  

Når vi ser på risiko for oversvømmelser fra vandløb, er disse baseret på en stigning af vandspejlet på 1 m, 
og tager udgangspunkt i det aktuelle nutidige vandspejl. Områderne der påvirkes vil ofte være relativt nære 

 
15 https://www.hedensted.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-
udvalg/kommunalbestyrelsen/kommunalbestyrelsen-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=25-05-
2022/ID3539/dagsorden.xml 

 

https://www.hedensted.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg/kommunalbestyrelsen/kommunalbestyrelsen-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=25-05-2022/ID3539/dagsorden.xml
https://www.hedensted.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg/kommunalbestyrelsen/kommunalbestyrelsen-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=25-05-2022/ID3539/dagsorden.xml
https://www.hedensted.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg/kommunalbestyrelsen/kommunalbestyrelsen-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=25-05-2022/ID3539/dagsorden.xml
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til vandløbet. Da kortene i bilag 12 er forbundet med usikkerhed, jf. indledningen af dette afsnit, har vi 
desuden lavet en screening i 2022 ved brug af KlimaAtlas, som findes i bilag 13 side 4. 
Vurderingerne er baseret på RCP4,5 scenariet, som det anbefales at benytte på en middel tidshorisont, dvs. 
det klimaatlas benævner som ”midt århundrede”, da denne periode er fra 2041-2070. 

Af rapporten for Hedensted Kommune fra Klimaatlas, kan vi se, at der i fremtiden vil komme mere 
vinternedbør og sandsynligvis mere sommernedbør (sidstnævnte er dog usikkert). Der kommer flere 10-års 
regnhændelser og flere skybrud, også selvom vi tager usikkerhederne i betragtning. Det betyder at vi får 
øgede behov for at planlægge efter mere nedbør på kort tid, både i vores arbejder omkring 
kloakrenovering, separatkloakeringsprojekter, og ikke mindst i vores nye udstykninger.  

I Klimaatlas er der også prognoser omkring vandstand og stormflod. Dette belyses dog ikke yderligere her, 
da det er et element i risikostyringsplanen for Juelsminde.  

Behov for ny viden/ opdatering:  

Vi har flere kort til rådighed i vores kommunale kortsystemer, som vi ikke kender udgangspunktet for, og i 
nogle tilfælde ved vi ikke hvornår de er fra. Derfor er der generelt et behov for opdatering og 
sammenlægning af vores kortmateriale. Det vil derfor være en væsentlig opgave i forbindelse med at 
realisere Delmål A i pkt. 1.3.2. at der skal lægges fremtidsscenarier ind over vurderingerne og kortene skal 
generelt opdateres.  

Viden fra Klimaatlas er ikke ny for os, og praksis er allerede indarbejdet, men for at realisere Delmål A vil vi 
nu også indarbejde dette i det strategiske arbejde, hvor det skal kobles sammen med blue-spot kort og 
værdikort, som er en del af tiltaget om udarbejdelse af en klimatilpasningsplan i pkt. 3.1.1. 

Vurdering af faren:  

Generelt er klimafarer forbundet med vand, noget vi allerede håndterer og har brug for fortsat at håndtere. 
Dette sker i dag igennem den daglige sagsbehandling, projekter og indsatser, og fremadrettet har vi brug 
for en mere strategisk tilgang, hvor vi prioriterer tiltag med et mere strategisk sigte baseret på de 
fremtidsscenarier, der anbefales fra staten.  

Oversvømmelser fra vandløb specifikt vurderes at være en relevant fare, som vi skal tage højde for – men 
hvor vi ikke har tilstrækkelig viden til at træffe de optimale valg. Den reelle vurdering af faren, bør dog 
kobles sammen med oversvømmelser fra kloakker, da disse også belaster vandløbene i forbindelse med 
udledning af regnvand og overløb af kloakker. Derfor skal disse farer vurderes på ny, når kortmaterialet for 
både spildevand, regnvand, og vandløb er opdateret.  
 

Andre fare – Vind, tørke og hede 

Klimaforandringerne forårsager mere ekstremt vejr overalt på kloden. Hedensted Kommune mærker vi 
hyppigere og kraftigere skybrud og uvejr, som de mest markante konsekvenser af klimaforandringerne. 
Men klimaforandringer kan også vise sig i form af mere vind, tørke og varmere temperaturer, der kan give 
udfordringer. Længere perioder med meget lidt eller ingen nedbør kan også give skader. Nedenfor 
vurderes klimafare fra hede, tørke og vind, baseret på data fra KlimaAtlas for Hedensted Kommune (Bilag 
13) suppleret med notater fra KL (Bilag 7, 8 og 9). 
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Klimafarer forbundet med hedebølger (bilag 7) 

Eksisterende kortlægning og viden:  

Definition Hedebølge:  
En sammenhængende periode med usædvanlig varme sommerdage. Meteorologisk er hedebølge i 
Danmark defineret som en periode på mindst tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de 
højeste temperaturer overstiger 28 °C. Et synonym er i almindelig forståelse en varmebølge, der i 
meteorologisk forstand dækker en periode på mindst tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af 
de højeste temperaturer overstiger 25 °C.  

Relation til andre risici: 
En risikovurdering af hedebølge bør indeholde en vurdering af særligt byområders resiliens over for stærk 
opvarmning. Hedebølge og tørke kan påvirke hinandens sandsynlighed, frekvens, varighed samt intensitet – 
og deraf effekt. Risikovurderingen bør behandle risikoen for påvirkning af mennesker (sundhed). Situation i 
dag og fremtidige forhold. 

Hedebølgerne optræder oftest i sensommeren, i Danmark typisk når der ligger et stabilt højtryk øst for 
landet, og der strømmer varm luft op fra kontinentet. De fleste hedebølger er kortvarige (typisk 3-4 dage), 
men de kan optræde hurtigt efter hinanden i løbet af en lang, varm sommer. Den længste 
sammenhængende landsdækkende hedebølge målt af DMI varede 8 dage fra den 4. til den 11. august 
1975. Den længste sammenhængende lokale/ regionale hedebølge varede 13 dage i København fra den 21. 
juli til den 2. august 1994. I takt med den globale opvarmning stiger antallet af varme dage og dermed 
længden og hyppigheden af hedebølger. I referenceperioden var det årlige gennemsnit knapt 2 
hedebølgedage. Ved højt CO2-niveau forventes et årligt gennemsnit på 8 hedebølgedage mod slutningen af 
århundredet med usikkerhedsinterval 3 til 14 hedebølgedage 

Gennemsnits temperaturstigning på op til 3,3 grader (sidst på århundredet i RCP 8,5), er ikke isoleret set et 
problem i Danmark, men længere tørkeperioder, eller mere ekstreme temperaturer, kan være en 
udfordring. Fx viser rapporten også tørre dage og tørre perioder. Ser vi på prognoserne for ”midt 
århundredet” med RCP 4,5 forventes der ikke de store forskelle. Det ser derimod ud til at forskellene 
eskalerer markant frem mod århundredeskiftet.  

Med reference til bilag 7, der beskriver de generelle forhold for Danmark kombineret med KlimaAtlas 
rapporten i bilag 13, ser vi en potentiel stigning i dage med ekstrem varme i Hedensted Kommune. Denne 
er for størstedelen af det danske samfund ikke forbundet med store udfordringer, men de mest sårbare 
borgere på fx plejehjem og lign. kan have svært ved at klare dette. Derfor er dette et element, der skal 
tages højde for i vores fremtidige planlægning. Dette håndterer Hedensted Kommune i dag ved at have 
forøget fokus på væske og skygge/ afkøling til de sårbare borgere. Dette gælder også daginstitutioner, hvor 
der er særligt fokus på skygge på legepladserne. Dette er tiltag under pkt. 3.1.1.  

Det er ligeledes helt generelt noget kommunen som bygningsansvarlig vil være opmærksom på i vores 
arbejde med kommunens bygninger, da ekstrem varme også har indflydelse på arbejdsmiljø og 
indlæringsevne, hvilket kan accepteres nogle få dage om året, men hvis vi ser ind i en fremtid, hvor denne 
udfordring bliver større, er det noget der skal håndteres.  

Behov for ny viden/ opdatering:  

Vi vil følge udviklingen og løbende vurdere behovet for at håndtere og sætte mål for hede. I Delmål B har vi 
dialog med omverdenen, hvorigennem vi også bliver klogere på de praktiske forhold i kommunen, der kan 
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være med at afgøre om der skal sættes særlige mål for området. I forbindelse med tiltag om at lave en ny 
klimatilpasningsplan, vil det blive tænkt ind hvordan vi skal håndtere hede i den mere langsigtede 
planlægning. På kort sigt, vil der ikke i første omgang, blive prioriteret at sætte mål for dette område, men 
der vil være mål om at følge udviklingen. Derfor vil yderligere viden ikke vil blive indhentet, for nuværende.  

Vurdering af faren:  

Generelt har Hedensted Kommune indtil nu ikke været særlig berørt af klimarisici forårsaget af varme/ 
hedebølger, måske fordi kommunen som en lille østjysk kystkommune har oplevet et relativt stabilt klima. 
Med de ændringer der tegner sig i fremtiden, vil kommunen følge udviklingen i datagrundlaget tæt med 
henblik på, at vurdere behovet for handlinger og iværksætte tiltag som fx køling af bygninger/ventilation 
mv. Dertil vil vi løbende vurdere om der er behov for at justere beredskabsplanen så også hede medtages 
samt evt. sætte mål i kommende klimatilpasningsplan.  

Med de farer vi kender igennem vores historiske viden kombineret med notatet i bilag 7, vil vi alene 
håndtere hede på et praktisk niveau som beskrevet i tiltag under pkt. 3.1.1. og vi vil genbesøge behovet ved 
hver revision af Klimaplanen (jf. CAPF 3.4). 

 

Klimafarer forbundet med vind (bilag 8) 

Eksisterende kortlægning og viden:  

Definition:  
Vind: Strøm af luft der bevæger sig som følge af trykforskelle i atmosfæren.  
Storm: Vindstyrke over 25 m/s.  

Relation til andre risici: 
En risikovurdering af vind/storm bør foretages i sammenhæng med vurdering af erosion/oversvømmelse 
fra havet og fare for stormfald.  

Situation i dag og fremtidige forhold: 
I takt med den globale opvarmning kunne man forvente en stigende vindstyrke. Fremskrivningerne (bilag 8 
side 1) viser dog ingen tydelige ændringer. 

Vores historiske viden i Kommunen, indeholder ikke nogen markante data omkring særlige lokale forhold i 
relation til vind, men i forhold til storme er der de kendte udfordringer med skader, som kendes på 
landsplan, og som hovedsageligt vurderes at være noget den enkelte bygningsejer skal være opmærksom 
på fx i forbindelse med forsikring.  
 

Behov for ny viden/ opdatering:  

I Juelsminde, er der er særlig fokus på stormflod igennem risikostyringsplanen, men ud over Juelsminde vil 
vi ikke i første omgang, prioritere at sætte mål for vind, hvorfor yderligere viden ikke vil blive indhentet på 
kort sigt. Vi vil følge udviklingen og løbende vurdere behovet for at håndtere og sætte yderligere mål for 
vind. Dette vil også blive beskrevet i den kommende klimatilpasningsplan.  

Vurdering af faren:  
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Med de farer vi historisk har set i kommunen kombineret med notatet i bilag 8, vil vi ikke arbejde aktivt 
med klimafarer forårsaget af vind nu, men vil holde øje med fremskrivningerne løbende og ved hver 
revision af Klimaplanen som beskrevet i pkt. 3.4. om monitorering.  

Klimafarer forbundet med tørke (bilag 9) 

Eksisterende kortlægning og viden:  

Definition:  
Tørke: En længerevarende periode med usædvanlig lidt nedbør og mangel på vand som følge heraf. Her er 
tale om midlertidig vandmangel.  

Relation til andre risici:  
En risikovurdering af tørke bør foretages i sammenhæng med vurdering af ændringer i mængde og kvalitet 
af vandressourcerne og højere temperatur. Hedebølge og tørke kan påvirke hinandens sandsynlighed, 
frekvens, varighed samt intensitet – og deraf effekt.  

Situation i dag og fremtidige forhold: 
Den potentielle fordampning øges i takt med stigende temperaturer, og det er uomtvisteligt, at 
temperaturerne stiger de kommende år, også i Hedensted Kommune. Sammen med den forventede 
stigning i antal tørre dage om sommeren, indikerer det en øget risiko for udtørring. I bilag 9 vises figur fra 
KlimaAtlas, der viser ændringen i antal tørre dage og længste tørre periode om sommeren. Ved RCP 8,5 
beregnes en forøgelse af længste tørre sommerperiode fra gennemsnitligt 15 dage til 17 dage. 

Historisk har det primært påvirket og givet udfordringer for landbruget. Emnet er dermed noget der er 
relevant i kommunens partnerskaber med landmænd. En løsning, der allerede nu tages i anvendelse, er at 
vanding af marker intensiveres, hvilket i en klimamæssig sammenhæng er uhensigtsmæssig, fordi der i 
Danmark vandes med drikkevand. Derfor er det relevant at finde ud af hvordan landbruget kan klare tørken 
uden at skulle trække på drikkevandsressourcerne. Emnet vil blive håndteret i sammenhæng med en dialog 
om produktion af fødevarer generelt, som bl.a. indebærer drøftelser af hvornår, hvor og hvad der skal 
dyrkes af forskellige afgrøder. Dette vil på kort sigt hovedsageligt blive adresseret på projektniveau og 
udviklingsniveau jf. tiltag om samarbejde med landmænd i pkt. 3.1.1.  

Behov for ny viden/ opdatering:  

Vi vil følge udviklingen omkring tørke. Et eventuelt behov for opdaterede data, og mere tilbundsgående 
analyser af lokale forhold, vil bero på vores samarbejde med landmændene jf. Delmål B, og en kortlægning 
af de behov de måtte have. Andre gener vil vi ikke håndtere i øjeblikket, men vi vil holde øje med 
udviklingen med henblik på at inddrage mål i fremtidig planlægning og i den nye klimatilpasningsplan.  

Vurdering af faren:  

Med de farer vi ser i forbindelse med tørke, vil vi ikke igangsætte nye tiltag, men vil indgå i samarbejder 
særligt med landbruget, for at bidrage til løsninger.  

 
2.5.2 Analyse af konsekvenser 
Nødvendige elementer: Der udarbejdes en kvalitativ vurdering af virkningen på kommunens systemer, 
sektorer og sårbare samfundsgrupper baseret på klimarisikovurderingen. Konsekvenser for kommunens 
borgere og afgørende infrastruktur (fx forsyningsselskaber, hospitaler) vurderes i forhold til, hvor udsatte 
de er og deres evne til at tilpasse sig. 



66 

 

Denne analyse beror på farekortlægningen i afsnittet ovenfor, og således opfylder Hedensted Kommune de 
nødvendige elementer i pkt. 2.5.2. I forbindelse med analysen ovenfor, er det et ønske at blive endnu 
klogere på klimafarerne, når nye indsatser og projekter skal planlægges. Derfor er der kommet et Delmål A 
hvor vores kortmateriale skal opdateres med nye kort, som dels er nye og hvor risiko og værdier er kørt 
sammen.   
 
Opsummering 

Overordnet vil vi koncentrere tiltag i pkt. 3.1.1 omkring vand i centerbyerne Juelsminde, Hedensted og 
Tørring, og vi vil i den fremadrettede prioritering koncentrere indsatserne omkring vand. Vi vil ikke tage 
særligt hensyn til særlige borgergrupper eller typer af boligområder jf. analyserne i pkt. 2.1.2 om 
socioøkonomisk kontekst. I forhold til Juelsminde, er indsatsen beskrevet i risikostyringsplanen. I Tørring 
ligger der flere indsatser i samarbejdet Coast2Coast og generelt samarbejdet med kommunerne langs 
Gudenåen. I Hedensted drejer fokus sig omkring håndtering af regnvand, særligt i samarbejde med 
Hedensted Spildevand.  
 
I forhold til klimafarerne om vind, hede og tørke beskrevet i pkt. 2.5.1, vil der være en praktisk håndtering 
af hede, på de kommunale institutioner med sårbare borgere – altså plejehjem og daginstitutioner. Her 
tages almindelige hensyn i form af øget fokus på væske samt skygge på udendørs arealer.  
 
Tiltagene i pkt. 3.1.1 beskriver indsatser både på projektniveau og på planniveau. I vores risikokortlægning 
er det blevet klart at vi har brug for opdaterede kort og videns grundlag og på at samle disse i en ny 
klimatilpasningsplan. De kort vi har til rådighed er for de flestes vedkommende gamle (mere end 5 år), og vi 
mangler en kobling mellem værdi og risiko. Endelig mangler der en faglig kvalificering af kort, der tager 
højde for lokale forhold så som kloakdimensioneringer m.v. At komme i mål med en færdig 
klimatilpasningsplan, kan gøres i 2 faser:  
Fase 1: Opdaterede kort tilvejebringes. I Hedensted Kommunes Kommuneplan (Bilag 18) er der 
retningslinjer om erosion og oversvømmelser. Disse er opdateret i forbindelse med Kommuneplan 2021. De 
kort der er tilknyttet, er dog baseret på ældre data, hvorfor disse skal opdateres. Så snart kortene er 
opdateret, vil der blive arbejdet efter nye kort, med de retningslinjer der blev vedtaget i 2021. Der er taget 
beslutning om hurtigst muligt at tilvejebringe nye kort, som er bestilt hos Niras jf. Bilag 14. 
Fase 2: Risikovurdering, strategi og beslutning om nye tiltag. Når kortene er opdateret, skal der laves en 
overordnet strategi for arbejde med klimatilpasning i Hedensted Kommune i en ny klimatilpasningsplan. 
Denne skal udarbejdes parallelt med den nye spildevandsplan, og der skal sikres synergier i disse. En ny 
klimatilpasningsplan er et særskilt tiltag i pkt. 3.1.1. og sættes i gang i 2022, med henblik på hurtigst mulig 
vedtagelse.   
I pkt. 3.1.1. er der ligeledes beskrevet indsatser på projektniveau. Det er fx etablering af dige i Juelsminde 
samt forsættelse af det tværkommunale samarbejde Coast2Coast omkring Gudenåen i Tørring. Disse vil 
indgå i den nye klimatilpasningsplan og blive suppleret med yderligere indsatser.  
 
Baggrund for analysen 

I forhold til vand har vi set på vores viden om skadesomkostninger:  
 
I bilag 12 viser kort 8 og 9 skadesomkostninger for hhv. erhverv, private og et samlet antal hændelser. Hvis 
vi alene forholder os til disse kort, er det en vurdering at konsekvenserne i forhold til 
skadesomkostningerne ikke er særligt store, og at disse er placeret hos enkeltpersoner eller virksomheder 
(og altså ikke på kritisk infrastruktur). Det kan være relevant at arbejde med varsling i forbindelse med 
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ekstreme vejrhændelser, men det fordrer ikke umiddelbart en kommunal handling og afhjælpning af 
udfordringerne. Vi er dog bevidste om at de tilgængelige kort bør opdateres, og ny viden kan føre til en 
revideret opfattelse af risikoen. Disse opdateringer af kort igangsættes som et element i at realisere delmål 
A i pkt. 1.3.2 samt tiltag i pkt. 3.1.1. 

Kort fra hhv. Horsens, Vejle og Hedensted by (bilag 12 kort 16, 17 og 18) er fra KAMP16 og viser samme 
størrelse udsnit for Hedensted by, Vejle by og Horsens by. Her bekræftes antagelsen om at risikoen og 
værdien i Horsens og Vejle er væsentligt større end i Hedensted. I Hedensted er ca. 10% bygninger påvirket 
for Horsens og Vejle er tallet hhv. 27 og 34%. I Hedensted er bygningsværdien (og dermed de potentielle 
skadesomkostninger) på 1,3 mio. I Horsens og Vejle er tallet hhv. 2,04 og 3,2. Denne analyser siger ikke i sig 
selv noget om hvordan vi skal prioritere vores indsatser i Hedensted by og/ eller kommune, men det 
understøtter vores erfaring om at udfordringerne har været forholdsvist begrænset.   

Baseret på den kortlægning vi har, ser vi hovedsageligt at udfordringerne er centreret omkring 
centerbyerne Tørring, Hedensted og Juelsminde (bilag 12). Der findes naturligvis lokale forhold i alle 
landsbyer, alle lavninger m.v. og her vil vi understøtte ved at stille materiale til rådighed om hvordan du kan 
beskytte din matrikel og hvilke forhold du kan være opmærksom på i og omkring din bolig. Dette materiale 
er beskrevet under pkt. 1.5 og under pkt. 3.1.1. er der et tiltag omkring formidling til borgere. Der er ingen 
væsentlig infrastruktur i forbindelse med sygehuse m.v. der er i risiko for oversvømmelser af kritisk 
karakter, men der er veje og kloakker, hvor oversvømmelser fører til betydelige gener og sundhedsrisiko i 
form af fælleskloakerede områder der svømmer over. Dermed er fokus først og fremmest på at eliminere 
de regnbetingede udledninger, der går i det fælles kloaksystem, så disse svømmer over. Denne opgave er 
der fokus på i kommunens nye spildevandsplan, der er under udarbejdelse.   
Hedensted Kommune har ikke byområder eller kvarterer, hvor der er markant flere sårbare 
samfundsgrupper end andre, derfor har dette ikke som udgangspunkt et særligt fokus jf. pkt. 2.1.2. 
 

I pkt. 1.2.1 er henvisning til kommuneplanen med angivelse af de retningsliner, omkring håndtering af vand, 
der skal følges i den kommunale planlægning. 

I det følgende fokuseres på de tre centerbyer, hvor risikoen vurderes at være størst. 
 
  

 
16 https://kamp.klimatilpasning.dk/ 

https://kamp.klimatilpasning.dk/
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Juelsminde  

Juelminde er udpeget som risikoområde og er omfattet af EU's oversvømmelsesdirektiv og statens 
risikovurderinger ift. risiko for oversvømmelse fra stigende havvand. På den baggrund er arbejdet med at 
etablere digelag i Juelsminde påbegyndt i 2020. I 2021 er der etableret digelag i Juelsminde. Digelagets 
formål er beskyttelse af byen til minimum 2,5 meter. Dette tal tages løbende op jf. risikostyringsplanen. 
Link til planen17:  

Det er på byrådsmøde den 25. maj 2022 besluttet at Hedensted Kommune vil stille sig til rådighed som 
bygherrer for digelaget18.  
 

  

 
17 https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-2020_juelsminde_endelig-
dec-2021.pdf 
18 Beslutning herom kan ses her: Kommunalbestyrelsen - Dagsordener og referater - Hedensted Kommune som pkt. 89 
på dagsordenen.  

https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-2020_juelsminde_endelig-dec-2021.pdf
https://www.hedensted.dk/media/8336144/revurdering-af-risikostyringsplan_oktober-2020_juelsminde_endelig-dec-2021.pdf
https://www.hedensted.dk/politik/kommunalbestyrelse-og-udvalg/kommunalbestyrelsen/kommunalbestyrelsen-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=25-05-2022/ID3539/dagsorden.xml
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Tørring 
 
Tørring er udpeget som risikoområde. Gudenåen løber igennem Tørring, og oversvømmelser herfra, vil 
således påvirke både veje, boliger og handlende i Tørring by. Der er planlagt byudvikling i Tørring, og 
Tørring er således et område der bliver investeret i. Derfor er det nødvendigt og relevant at både 
eksisterende værdier, og de værdier der kommer i form af byudvikling, bliver udviklet med hensyn til 
klimaforandringerne.  
Af samme årsag er der to delprojekter i Coast2Coast (C2C) projektet som ligger i Tørring, nemlig delprojekt 
12 (Gudenåen) og 15 (Hedensted og Tørring). Se beskrivelse her19 
I Tørring er det væsentligt at viden fra dette projekt kobles sammen med nye kloakkort når kloakseparering 
er foretaget.  
 
I C2C projektet er der lavet beregninger på Tørring by20 - en viden som skal indgå i forbindelse med 
udarbejdelse af en ny klimatilpasningsplan.  

Hændelse fra Gudenåen i Tørring: 

Der er udviklet en række sandsynlighedsscenarier, som fx handler mere grødeskæring, udgravning af 
vandløb m.v. Uanset tiltag, viser scenarierne at der ikke er stor forskel på oversvømmelserne fra Gudenåen. 
Dermed er løsningen, at sikre at der ikke bygges nær Gudenåen og sikre at afløb fra bymidten kan 
håndteres.  

De udfordringer der skal håndteres i Tørring handler om oversvømmelser fra Gudenåen, som primært skal 
løses gennem en planlægning, der tager højde for hvor det er hensigtsmæssigt at bygge og hvordan man i 
så fald skal bygge. Der er potentiale for at udlægge områder til vandparkering i samarbejde med lokale 
jordbesiddere. Der skal desuden sikres tiltag, der reducerer risiko for overløb fra kloakker. Sidstnævnte er i 
gang igennem kloaksanering og separat kloakering.  

  

 
19  https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/aben-land-projekterne/gudenaen/ 
https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/by-projekterne/klimatilpasning-i-hedensted-og-torring/ 
20 https://kort.skanderborg.dk/spatialmap 

https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/aben-land-projekterne/gudenaen/
https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/by-projekterne/klimatilpasning-i-hedensted-og-torring/
https://kort.skanderborg.dk/spatialmap


70 

 
 
Hedensted  
 
Hedensted er udpeget som risikoområde. Her er der ligeledes Coast2Coast projektet delmål 15 (Hedensted 
og Tørring)21 
Hedensted er – ligesom Tørring, en by i vækst, hvorfor det er væsentligt at byen ikke oplever for store 
perioder med lukkede veje, ligesom det er afgørende at ny byudvikling sker hensigtsmæssigt, så vi ikke får 
nye boligområder der oversvømmes, eller forøger problemerne ”nedstrøms”.  
I Hedensted handler Coast2Coast projektet om at inddrage borgere i at lave lokale tiltag, der skal afhjælpe 
oversvømmelser – særligt ved skybrud. Indtil nu, er det største fokus på at reducere oversvømmelserne fra 
spildevandskloak, som har overløb til vandløb igennem byen, samt oversvømmelser fra to viadukter, der 
forhindrer kørsel i perioder op til 4 timer. Disse indsatser ligger i overvejende grad hos Hedensted 
Spildevand, der dog varetager opgaven i samarbejde med Hedensted Kommune, for at øge mulighederne 
for at skabe rekreative områder omkring regnvandsbassiner og vandløb i det omfang det er muligt.  
  

 
21  https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/by-projekterne/klimatilpasning-i-hedensted-og-
torring/ 

https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/by-projekterne/klimatilpasning-i-hedensted-og-torring/
https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/delprojekterne/by-projekterne/klimatilpasning-i-hedensted-og-torring/
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3 Søjle 3 – Fremskyndelse og implementering af indsatser  
3.1 Reduktions- og tilpasningstiltag udviklet til at være ligelige og inkluderende 
3.1.1 Vidensbaserede reduktions- og tilpasningstiltag 
Nødvendige elementer: Listen over tiltag til reduktion og tilpasning er tydeligt baseret på 
vidensgrundlaget. Den fokuserer på sektorer med den største udledning og de største risici i forbindelse 
med klimaforandringer, og den prioriterer de tiltag, der tilvejebringer det største potentiale for reduktion af 
udledninger og risici, samt om muligt høj merværdi. Reduktions- og tilpasningstiltag betragtes som et 
samlet hele med henblik på at maksimere effektiviteten og minimere investeringsrisikoen. 
 
Baseret på vores viden i søjle 2, er der udviklet en række tiltag, som Hedensted Kommune vil gennemføre 
frem mod 2050, og dermed lever Hedensted Kommune op til de nødvendige elementer i 3.1.1.  
Tiltagene er beskrevet i bilag A som er Hedensted Kommunes Klimaplan.  
 
Tiltagene er delt op i de samme delområder som er beskrevet under pkt. 1.3.1 og 1.3.2, nemlig: Energi, 
Transport, Natur & Landbrug, Cirkulær Økonomi & ressourceoptimering, Fællesskaber & Formidling, 
Erhverv, Kommunen som virksomhed og Klimatilpasning. 
 
I Hedensted Kommunes Klimaplan i Bilag A, beskrives de tiltag, der er udvalgt til at realisere 
målsætningerne, og som reduktionsstien i pkt. 2.4.2, bliver baseret på. Tiltagene er overordnede og vil ved 
realiseringen udmønte sig i projekter og aktiviteter. Der er desuden tiltag rettet mod at gøre Hedensted 
Kommune robust i forhold til klimaforandringerne jf. de udfordringer, der er kortlagt i pkt. 2.5.1. 
Alle tiltag er rettet mod at realisere målene beskrevet i pkt. 1.3.1 og 1.3.2 – og understøtte realisering af 
vores mål om merværdier i pkt.  1.3.3. Hvert tiltag har et bogstav, som relaterer sig til målet under det 
pågældende indsatsområde. A under energi refererer til det mål som indsatsen skal bidrage til at opnå.  
 
Tiltagene er beskrevet under reduktioner og tilpasning og inkluderer den merværdi, som tiltagene 
forventer at skabe. Merværdier er beskrevet under overskriften ”forventet anden effekt”.  
 
Effekten af tiltagene i CO2 besparelser er beregnet ud fra vores Klima- og Energiregnskab 2018. Såfremt 
prognoser siger at der kommer en stigning på et område, vil den tilsvarende CO2 besparelse skulle være 
det større. Effekten er beregnet ud fra de virkemiddelkataloger vi har til rådighed. Dvs. når vi fx siger at 
opvarmning skal være CO2 neutral i 2030, så skal al energien komme fra vedvarende energikilder.  
 
3.1.2 Omkostninger og finansiering 
Nødvendige elementer: Potentielle finansieringskilder er identificeret for prioriterede tiltag. 
 
Herunder findes en opsummering af økonomiske prioriteringer i forhold til arbejdet med klima. Dermed 
lever Hedensted Kommune op til de nødvendige elementer i pkt. 3.1.2. 
 
For hvert af tiltagene i tiltagskataloget Bilag A er forventet økonomi og potentielle finansieringskilder 
identificeret. Det er besluttet at opnormere personaleressourcerne til klimaarbejdet. Derudover der det 
med budgetaftalen 2022 besluttet at finansiere en række tiltag. Link til hele budgetaftalen her22. 

 
22 https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/29-09-
2021/ID3171/Bilag/Punkt_166_Bilag_1_Aftale_om_budget_2022.pdf 

https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/29-09-2021/ID3171/Bilag/Punkt_166_Bilag_1_Aftale_om_budget_2022.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/29-09-2021/ID3171/Bilag/Punkt_166_Bilag_1_Aftale_om_budget_2022.pdf
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 Nedsætte en grøn fond, hvor garantiprovision fra kommunalgarantier til fjernvarmeanlæg, udgør 

fondens økonomi. Disse midler disponeres på projektniveau, og forventes at udgøre minimum 
500.000 kr. årligt. Derved lever Hedensted Kommune op til kravet om omkostninger og 
finansiering. 

 Der er afsat 0,6 mio til at påbegynde udskiftning af bilparken til elbiler. 
 Der er afsat 0,4 mio til opgradering med grøn indkøber til Indkøbsfællesskabet Midt.  
 Kommunalbestyrelsen ønsker at finde en model hvor klimakonsekvenser belyses på samme måde 

som de økonomiske prioriteringer.  
 
Personale ressourcer: 
Stor del af finansieringen fra kommunens side består i at der er afsat personaleressourcer til at løse 
opgaverne. Dertil er allerede etableret og afsat midler til et Klimasekretariat på 6 medarbejdere som skal 
sikre implementeringen, opfølgning og revisionen af Klimplan Hedensted Kommune jf. pkt. 1.4. Det er 
desuden besluttet at ansætte en person til klimatilpasning (herunder digeprojektet i Juelsminde). 
Vedkommende ansættes i efteråret 2022 og bliver en nøgleperson i forhold til udarbejdelse af ny 
klimatilpasningsplan.  
 
Budgetproces: 
Derudover behandles de økonomiske behov løbende i de kommunale budgetprocesser, ligesom der er 
fokus på ekstern finansiering/ fundraising, der hvor det er muligt og relevant.  
Der vil årligt være prioritering af nye tiltag fra planen, herunder prioritering på kommende års budgetter, 
der hvor det er nødvendigt. 
Mange tiltag fra pkt. 3.1.1. relaterer sig til kommunen som facilitator og partner og vil ud over 
medarbejderressourcer ikke fordre yderligere kommunal økonomi.  
 
Endelig ligger den største opgave i at implementere tiltagene i de kommunale opgaver. Fx inden for 
kommunalt byggeri, vil det være på projektniveau at indsatsen prioriteres, og ikke igennem en økonomisk 
ramme, prioriteret fra starten. Dermed også, som nævnt ovenfor, en naturlig del af den årlige 
budgetlægning i kommunen. Se også pkt. 3.4.   
 
Fonde og puljer: 
Foruden den økonomi der allerede findes i rammen og kan omprioriteres, vil der på hvert års budget, være 
prioritering af projektøkonomi efterhånden som tiltagene skal udmøntes igennem projekter. I denne 
sammenhæng vil der desuden være fokus på at søge fonde til relevante projekter og aktiviteter. Dette kan 
både være danske som europæiske fonde.  
 
Særligt i forhold til klimatilpasning:  
Det er besluttet at der skal prioriteres den nødvendige økonomi til opdatering af kortgrundlag og 
udarbejdelse af klimatilpasningsplan. Der er desuden besluttet at ansætte en medarbejder med fokus på 
digelag og klimatilpasning i efteråret 2022.  
 
3.1.3 Transparent metode til prioritering af tiltag 
Nødvendige elementer: Tiltag er valgt og prioriteret ud fra deres indvirkning på reduktionen af 
drivhusgasudledningerne, eller deres evne til at reducere risici, eller deres merværdi. Metoden bag 
prioriteringen er dokumenteret. 
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I forbindelse med budget 2022 har kommunalbestyrelsen besluttet at man vil arbejde med klima og 
bæredygtighed i forbindelse med politiske prioriteringer og evalueringer af kommunens arbejde. Det 
betyder, at der i det kommunale regnskab (og dermed også i enkelt tiltag) vil være en beskrivelse af 
konsekvenser og muligheder inden for både økonomi og klima. 
 
Den konkrete udmøntning af denne beslutning udvikles i 2022 og forventes at træde i kraft i form af nogle 
forskellige faser, for endeligt at kunne ende med et samlet bæredygtighedsregnskab for Hedensted 
Kommune. Hvornår slutmålet om et bæredygtighedsregnskab kan nås, afhænger af de erfaringer 
Hedensted Kommune høster ved at begynde arbejdet.  
 
Prioritering af reduktions tiltag: 
Med reference til Klima- og energiregnskabet 2018 i bilag 5a (se tabel 1 herunder), vil vi have fokus på at 
prioritere tiltagene efter hvor der er den største CO2 udledning. Dette kan dog ikke stå alene, da 
indsatsernes realiserbarhed og merværdi også vil have betydning for prioriteringen. I prioriteringen af tiltag 
arbejder Hedensted kommune ud fra følgende tre principper:  
 
Principper: 

1. CO2 effekt af tiltaget 
2. Realiserbarhed23 - mulighederne for at iværksætte tiltag 
3. Merværdi og lighed – bidrager tiltaget til merværdi eller sikring af lighed i omstillingen. 

 
 
Med baggrund i dette er indsatser omkring energikilder i private boliger samt produktion af vedvarende 
energi prioriteret højt og er allerede igangsat, da vejen mod målet er kendt, og implementeringen kan 
igangsættes umiddelbart. Landbrug er også en stor kilde til udledning, men prioritering af tiltag handler 
primært om partnerskaber, udviklingsprojekter, og pilotprojekter, da det ikke er helt tydeligt hvorledes 
udfordringen skal løses. På transport er der kendte virkemidler (som fx elbiler), men fremskrivningerne i 
BAU scenarierne er fortsat at der vil være en stor udledning på området. Så her finder vi en blanding af 
hurtig igangsætning af tiltag, der umiddelbart kan implementeres (fx udrulning af ladestandere, elbiler 
m.v.) og tiltag der kræver ny udvikling formentlig igennem partnerskaber.  
 
 
Nedenstående tabel er identisk med tabel 4 og viser CO2 udledningen fordelt på omsætningsenheder, der 
viser at Hedensted Kommune har stor CO2 udledning på transport, landbrug/ arealanvendelse og energi. 
Tabellen er trukket ud fra bilag 5a, der indeholder kommunens Klima- & Energiregnskab.  
  

 
23 Realiserbarhed handler både om at de teknologiske muligheder er til stede, men de handler også om at 
målgruppen/ aktørerne er til stede og ønsker at samarbejde 
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Tabel 7: CO2e udledning Hedensted Kommune 
 

Omsætningsenheder 1000 tons CO2  1000 tons CO2 
 1990 2018 
Individuel opvarmning 90 30 
Kollektiv el- og varmeforsyning 10 10 
Industri (energi) 51 54 
Transport 120 157 
El-import 285 144 
Landbrug og arealanvendelse 227 202 
Industrielle processer 7 6 
Affald og spildevand 14 9 
Ialt 804 612 
Ton pr. indbygger 17,2 13,1 

 
 
Dertil har kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budget 2022, besluttet at Hedensted Kommune vil 
arbejde med klima og bæredygtighed i forbindelse med politiske prioriteringer og evalueringer af 
kommunens arbejde. Det betyder, at der i det kommunale regnskab (og dermed også i enkelt tiltag) vil 
være en beskrivelse af konsekvenser og muligheder inden for alle aspekter inden for bæredygtig udvikling, 
nemlig miljø, økonomi og sociale forhold (for yderlige se pkt. 3.1.4). 
 
Prioritering for klimatilpasningstiltag 
Som tidligere beskrevet sætter vi i 2022 arbejdet i gang med opdatering af kort materiale (pkt. 2.5), 
opnormering og kompetenceløft internt, samt udarbejdelse af en ny klimatilpasnings- og spildevandplan. I 
den forbindelse vil prioriteringen af tiltag også blive fastlagt. Baseret på vores nuværende viden, forventes 
det at prioriteringen af klimatilpasningsprojekter vil blive foretaget ud fra følgende principper:  
 
Principper: 

1. Høj risiko kombineret med høj værdi 
2. Realiserbarhed24 - mulighederne for at iværksætte tiltag 
3. Merværdi og lighed – bidrager tiltaget til merværdi eller sikring af lighed i omstillingen. 

 
Ved den kommende konkretisering af projekterne skal de berørte borgere inddrages for at afdække deres 
ønsker og behov, og for at sikre at klimatilpasningsprojekterne får en merværdi der giver mening i 
lokalområdet.  
 
  

 
24 Realiserbarhed handler både om at de teknologiske muligheder er til stede, men de handler også om at 
målgruppen/ aktørerne er til stede og ønsker at samarbejde 
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3.1.4 Identifikation af gevinster og merværdier 
Nødvendige elementer: De sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier ved 
klimatiltagene indgår i planen og er tilpasset lokale prioriteter. 
 
Med nedenstående beskrivelse af arbejde med merværdier, set i sammenhæng med skema i bilag 20, 
opfylder Hedensted Kommune de nødvendige elementer i pkt. 3.1.4. 
 
Der laves ikke særskilte tiltag for merværdi, da det i sagens natur er værdier der skal lægges oveni de tiltag 
der foretages for CO2 reduktioner og forebyggelse. I Bilag 20 findes en oversigt over hvordan de enkelte 
tiltag i pkt. 3.1.1. bidrager til målene om merværdier. Ud over de specifikke delmål om merværdier i pkt. 
1.3.3. arbejdes der med alle former for merværdi i alle projekter, ud fra en samfundsmæssig vurdering af 
hvor værdierne er, og hvor både den menneskelige, miljømæssige og økonomiske værdi kan højnes. 
Merværdi beskrives således ikke som tiltag, men er mere en arbejdsmetode i de fysiske projekter. En 
arbejdsmetode, der skal sikre at vi realiserer målene i pkt. 1.3.3. 
 
I de skemaer med tiltag i Bilag A – Klimaplan Hedensted Kommune, er der en tekst for ”forventet anden 
effekt”, som udgør merværdien for det pågældende tiltag.  
 
Opfølgningen af disse mål vil blive indarbejdet i det generelle opfølgningsarbejde på hele DK2020 
indsatsen, som beskrevet under pkt. 3.4.  
 
I forbindelse med den kommende klimatilpasningsplan (jf. tiltag under pkt. 3.1.1) vil Hedensted Kommune 
inden der igangsættes konkrete tiltag indgå en dialog med naboer, berørte lodsejere/nøgleaktører med 
fokus på bl.a. merværdi/gevinster. 
 
3.1.5 Rimelig og retfærdig fordeling af gevinster 
Nødvendige elementer: Det forklares, hvordan der på tværs af alle tiltag er blevet taget højde for 
inklusivitet, og hvordan planen griber ind over for specifikke sårbarheder eller uligheder i kommunen. 
 
Nedenfor er beskrevet, hvordan rimelig og retfærdig fordeling af gevinster foregår, og dermed lever 
Hedensted Kommune op til de nødvendige elementer for pkt. 3.1.5.  
 
Alle handlingerne har konsekvenser (sociale, økonomiske, miljømæssige) for virksomheder, borgere og 
samfundet. Det er vigtigt at afdække/ overveje, om der kan være sociale eller økonomiske skævvridninger 
når tiltagene konkretiseres, og hvis der er gevinster for nogle aktører, skal disse fordeles retfærdigt. Det er 
samtidigt vigtigt at inddrage alle relevante parter i udformningen af projekter og tiltag, der påvirker 
lokalsamfundets hverdag og sammenhængskraft. Hedensted Kommune har ingen sociale boligområder, og 
udsatte grupper er samfundsmæssigt mere spredt, hvorfor tiltagene overordnet set kommer alle til gode 
(evt. henvisning til afsnit vedr. socioøkonomiske gevinster).   
 
I tiltagskataloget pkt. 3.1.1 er hvert tiltag vurderet ift. forventet anden effekt af tiltagene. Tiltag under pkt. 
3.1.1 er udvalgt efter hvor de giver den største klimamæssige effekt, realiserbarhed og mest mulig 
merværdi (jf. pkt. 3.1.3). Der er således indsatser på tværs af kommunens sårbarheder og uligheder. Fx er 
flere indsatser i kommunens landsbyer og landområder, hvor der forventes positive afledte effekter ved at 
landsbyer bliver mere attraktive områder f.eks. tiltag om kollektiv energiforsyning i landsbyerne i pkt. 3.1.1.   
 
Vægtning af rimelig og retfærdig fordeling af gevinster: 
Prioriteringerne beskrevet under pkt. 3.1.3 tager ikke direkte højde for demografi, men alene CO2 effekt, 
realiserbarhed og merværdi. Da en merværdi kan handle om sociale fordele, styrker (fx øget bosætning i 
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landsbyer, og dermed øget mulighed for at bevare lokal skole og indkøb), kan demografiske forhold godt 
komme i spil i indsatserne, men der vil ikke alene på den baggrund blive prioriteret projekter.  
 
Der vil dog altid være det omvendte hensyn at tage, som handler om at der ikke prioriteres tiltag ud fra 
hvor der er stærke borgere, der selv kan bidrage, men der vil være fokus på at realisere projekter, der hvor 
det er nødvendigt uden hensyntagen til borgernes formåen og sociale ståsted.  
 
Et element for realiserbarhed handler både om at de teknologiske muligheder er til stede, men de handler 
også om at målgruppen/ aktørerne er til stede og ønsker at samarbejde. Et par eksempler på dette er:  
 

1. Når landsbyer skal gennemføre omstilling af deres varmekilde fra naturgas eller olie, er det 
væsentligt at det pågældende lokalråd/ lokal gruppe ønsker at bidrage. Som kommune kan vi ikke 
benytte vores myndighedsrolle, men alene facilitatorrollen. Dvs. vi er afhængige af et godt 
samarbejde. Et andet argument for at vælge en landsby frem for en anden, er når et virksomhed i 
lokalområdet har overskudsvarme (eller hvis nye er ved at etablere sig). Denne anledning skal 
udnyttes, hvorfor en pågældende landsby bliver prioriteret over en anden.  

 
2. Involvering af kommunens skoler i fællesskaber og formidling. Her vil vi også starte indsatsen hos 

de skoler, der ønsker det og som gerne selv vil bidrage. Det er vores klare erfaring at dem der gerne 
vil, også bliver gode ambassadører, og med tiden kommer alle med.  

 
3. Landbrugets omstilling: her er nogle landmænd meget interesseret i hvordan de kan lave mere 

klimavenlig drift. Derfor vil indsatsen starte her, med formål at udbrede til de øvrige efterfølgende.  
 
Herunder et par eksempler på indsatser der bliver prioriteret på baggrund af at de teknologiske muligheder 
er til stede. 
 

1. Udfasning af naturgas i landsbyer er et område, hvor vi har travlt, fordi de fleste naturgasområder 
er ved at være 20-30 år gamle og gasfyrene er ved at være udtjente og folk finder nye løsninger. 
Varmepumper er en nærliggende løsning, men vi ønsker at have dialogen med lokalområderne 
inden folk begynder at konvertere en kollektiv løsning (naturgas) til individuelle (varmepumper). 
Derfor er det nu og de kommende år, hvor denne indsats skal prioriteres.  

 
2. Ladeinfrastruktur er et andet område. Mange anskaffer sig elbiler, men ladeinfrastrukturen følger 

ikke med i alle områder af Danmark. Allerede i sommeren 2021 mødte vi efterspørgsel fra vores 
turistdestinationer om lademuligheder for turister. Dermed er her en opgave der bør prioriteres.  

 
Ift. i klimatilpasning vægter menneskelige og sociale omkostninger ved oversvømmelse meget højt, dvs. 
tiltag i områder med stor sandsynlighed for oversvømmelser prioriteres højt. Ved konkretisering af 
projekterne skal borgere inddrages for at afdække deres ønsker og behov, og for at sikre at 
klimatilpasningsprojekterne får en merværdi der giver mening i lokalområdet. 
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3.1.6 Ejerskab og beføjelser i relation til tiltag 
Nødvendige elementer: Hvert tiltag har som minimum én ledende institution. Implementeringsmetoderne 
(betinget eller ubetinget af støtte eller finansiering fra andre aktører) nævnes i planen. I de tilfælde hvor 
andre aktører er blevet udpeget som ledende organisationer, bør kommunens rolle i relation til at måle 
fremskridt beskrives foruden partnerskaber eller samarbejdsaftaler, der måtte være indgået. 
Den grønne omstilling og sikring af en klimarobust kommune er en stor opgave - og en fælles opgave. Det 
er ikke kun Hedensted Kommune, der arbejder på at opnå de fælles mål. Hvis vi skal nå målet, skal hele 
kommunen hjælpe med at nedbringe CO2-udledningen og øge tilpasningen til nye vejrforhold – både 
virksomheder, landbrug og civilsamfundet m.fl. Som beskrevet i pkt. 1.1.2 bygger vi DK2020 arbejdet videre 
på den tradition vi har i Hedensted Kommune for brede samarbejder og involvering. Ift. de konkrete tiltag 
som Klimaplan Hedensted Kommune medfører vil den ledende institution på sigt, derfor ikke altid være 
kommunen. 
 
Hedensted Kommune har valgt i denne fase af planlægningen at stå som ledende organisation på alle 
tiltagene. Dette baseres på, at de beskrevne tiltag er mere overordnede tiltag, end det, der vil skulle 
igangsættes i implementeringen (jf. tiltagskatalog under 3.1.1 / Bilag A).  Der skal fx udvikles en række 
projekter (under flere tiltag vil der være flere projekter). Først når der skal eksekveres på projektniveau, vil 
et ansvar overgå fra kommunen til en given anden aktør. 
 
Derved påtager Hedensted Kommune os som udgangspunkt rollen som ledende institution ved lanceringen 
af Klimaplan Hedensted Kommune. Efterhånden som udmøntningen af Klimaplan Hedensted Kommune 
skal foregå og konkretiseringen af de enkelte projekter, vil denne rolle overgå til anden aktør, hvor det 
enkelte tiltag skal løses af og med andre aktører. Derfor vil der løbende ske en afstemning med vores 
samarbejdspartnere og i vores partnerskaber, om hvilke opgaver der varetages af hvem.  
 
De aktører som vi vil samarbejde med er alle aktører, som vi kender i forvejen både i form af allerede 
eksisterende netværk og nyere samarbejder. Det kan være samarbejdspartnere i KlimaX sammenhæng, De 
Naturlige Hedensteder, klimaråd, grønt råd, Det Fælles Landdistriktråd, fjernvarmeselskaber, 
spildevandsselskab og andre relevant netværk. Fx kan man forestille sig at de eksisterende 
fjernvarmeselskaber vil få en væsentlig opgave i at hjælpe med omstilling af varmekilde hos private.  
 
 
3.1.7 Tidsplan for gennemførelse  
Nødvendige elementer: Tidsplaner for gennemførelsen af tiltag (start og slut) er knyttet til udledningsstien 
og/eller beskrivelsen af klimarisici, frem til 2050 og skal vise, hvordan tiltagene vil bidrage til at nå de 
opstillede mål. 
 

Under hvert tiltag i Bilag A – Hedensted Kommunes klimaplan, er beskrevet en tidshorisont. Nogle tiltag 
står til at blive evalueret efter første planperiode (ved udgangen af 2025). Dette er for at vurdere om 
tiltagene skal fortsætte eller udgå. Flere tiltag har en meget bred tidsramme, da det er overordnede tiltag, 
der skal bidrage til realisering af delmål. Først når disse nedbrydes i projekter, vil helt specifikke tidsplaner 
kunne udvikles.  

Tidsplan kan findes i Bilag 16 tidslinje. Nogle indsatser er forprojekter/ pilotprojekter og forventes at 
medføre opskalering/ flere indsatser/ implementering efterfølgende. Derfor er der nogle markeringer i 
tidslinjen, der indikerer hvor en indsats stopper og hvilke der forventes at fortsætte.  

Det er prioriteret at de fleste indsatser skal igangsættes hurtigst muligt. Det har høj prioritet og stor 
nødvendighed at komme i gang. Det forventes at efterhånden som tiltagene bliver omdannet til projekter, 
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bliver tidsplanen løbende præciseret mere. Når det ikke på forhånd præciseres mere hvornår hvilke tiltag 
kører, skyldes det at de partnerskaber der skal medvirke til at realisere de enkelte tiltag, også skal 
inddrages i detailplanlægning. Når vi arbejder i partnerskaber, vil detailplanlægning, hastighed og 
prioritering blive besluttet i fællesskab med de parter der deltager i de givne projekter. Derfor er vi som 
kommune alene herrer over hvornår vi går i gang med indsatser, men ikke over de efterfølgende 
beslutninger. Dette skal varetages i partnerskaber og projektgrupper.  
 
Indsatser og projekter prioriteres som beskrevet i afsnit 3.1.3  
 
I forhold til klimatilpasning, vil tiltagene blive prioriteret når den nye klimatilpasningsplan er færdig. 
Tidsplanen vil afspejle prioriteringen af indsatser jf. pkt. 3.1.3. 
 
3.2 Identifikation af barrierer 
Nødvendige elementer: Betydelige barrierer i forhold til implementering er blevet identificeret, samt hvilke 
tiltag der skal til for at overvinde dem. 
 
I Bilag A – Hedensted Kommunes klimaplan, er der for hvert af tiltagene beskrevet barrierer for 
gennemførelse. Dertil er de mere generelle barrierer for implementeringen af Klimaplan Hedensted 
Kommune beskrevet nedenfor.  
 
Som kommune, er der løbende ny lovgivning der både gør det nemmere og vanskeligere at gennemføre 
visse indsatser. Det gælder også den grønne omstilling, og det vil altid være til stede. Den største barriere, 
er dog at arbejdet med den grønne omstilling endnu ikke er blevet en kommunal lovpligtig opgave, hvorfor 
der ikke er afsat midler i den kommunale ramme til at løse opgaven (DUT midler).  
 
Det betyder at indsatsen løbende skal prioriteres af lokale politikere, ledelse og medarbejdere. Dermed kan 
en indsats nemt opprioriteres men også nedprioriteres. Det betyder også, at der ved hver ny 
byrådsperiode, skal lægges mange administrative ressourcer i at klæde organisationen på. Ressourcer som 
mere effektivt kunne bidrage til den grønne omstilling.  
 
Der er to måder at arbejde med barrieren, der omhandler prioritering:  
 
1: Måden at arbejde med disse barrierer, er at arbejde målrettet inde i organisationen, for at sikre ejerskab 
både nedefra gennem medarbejdere, oppefra gennem ledelse og i sidste ende politisk. For at fastholde det 
politiske momentum, er det også relevant hele tiden at sikre at klimaarbejdet, er koblet op på kommunens 
overordnede strategier, således at klima ikke er en ekstra belastning, men det kan være med til at løse de 
lovpligtige kerneområder.  
 
Et eksempel på dette er de Klimaboxes, som vi arbejder med i kommunens folkeskoler. Lærerne ser ikke 
dette som en ekstra opgave de skal finde tid til, eftersom opgaven tapper ind i lærerplanerne, og i de 
forpligtelser folkeskolen har til at lave tværgående indsatser omkring de naturfaglige fag. Her bliver klima 
en hjælp til at løse en kerneopgave.  
 
2: Målrettet arbejde/ samarbejde med lokalsamfundet (borgere og virksomheder). Hvis borgere og 
virksomheder, ser en værdi i partnerskaber og fælles projekter, er det også lettere for ledere og politikere 
fortsat at prioritere indsatsen.  
 
Derudover vil Hedensted Kommune følge udviklingen i de nationale rammebetingelser, og udnytte disse til 
at realisere og implementere de beskrevne tiltag. Vi holder os ajour med nye rammebetingelser og 
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barrierer i forbindelse med ny lovgivning, støtteordninger, markedsudvikling, teknologisk udvikling og nye 
finansieringsmuligheder, og sætter disse i spil i forbindelse med klimaplanens handlinger. 
 
En anden general barrierer er lokal modstand f.eks. ved etablering af grønne energikilder biogas og 
solcelleanlæg i det åbne land eller udtagning af lavbundsjorde og ændret landbrugsdrift. For at overvinde 
modstanden sigtes efter tidlig dialog, og inddragelse af lokalområdet i planlægningsprocessen med 
mulighed for at tilpasse projektet lokale ønsker. Dette ligger i tråd med Hedensteds Kommune samarbejde 
og involvering af borgere og lokalsamfund (jf. pkt. 1.1.2 om involvering). Desuden kan mulighed for at købe 
ejerandele undersøges. Derudover kan en evt. mindre husdyrproduktionen i fremtiden udfordre 
forsyningen af gylle til biogasanlægget. 
 
3.3 Manko 
Nødvendige elementer: Når der ikke er flere mulige tiltag tilbage, skønnes størrelsen på evt. manko inden 
2050 og den vises i stien frem til 2050. Der foreligger en skriftlig forpligtelse til at opdatere 
udledningsstierne, herunder at opdatere skøn over manko. 
 
Hedensted Kommunes mål om 70% CO2e reduktioner i 2030 og klimaneutralitet i 2050 er meget ambitiøse. 
At målene er ambitiøse viser sig ved at det endnu ikke er muligt hverken nationalt eller lokalt i 
kommunerne at vise en sti med konkrete handlinger, der får os hele vejen til klimamålet om 
klimaneutralitet (eller delmålet i 2030). Årsagen ligger blandt andet i begrænsninger eller manglende 
rammer i den nationale lovgivning, det kan for eksempel være at der ikke findes tilslutningspligt til 
fjernvarme eller krav til at alle nye biler skal være fossilfri. Dertil kommer at der forventes en stor udvikling i 
teknologien som vil bidrage betydeligt til at reducere CO2, blandt andet vil udvikling inden for vedvarende 
energi og landbrugsdrift. 
Som en del af klimaloven er det også beslutte at den grønne omstilling ikke blot må udflytte udledningen til 
udlandet. Derfor er der behov for en gradvis omstilling som løbende kan justeres op, som forholdene inden 
for de forskellige udledningsområder ændre sig.  
 
I reduktionsstien i pkt. 2.4.2 fremgår det at der vil være en manko på 180.000 tons CO2 i 2050. I 2030 er 
mankoen for at nå 2050 målet, på 347.000 tons. (jf. beregningen i bilag 23 og figur 13 nedenfor) 
 
Mankoen fremkommer, da der endnu ikke er udvalgt tilstrækkelige tiltag, hvor det vurderes at være 
realistisk at komme med et bud på de manglende CO2 reduktioner. Udledningsstien vil således være noget 
der løbende evalueres på og tilpasses igennem de årlige evalueringer og særligt ved revisioner af planen.  
 
Mankoen skyldes manglende teknologiske eller strukturelle virkemidler. Nogle af indsatserne beskrevet i 
pkt. 3.1.1. er udviklingsprojekter, der kan bidrage til at finde løsninger på manko-udfordringen. Denne 
opdateres ved hver revision af DK2020 planen (og justeres løbende i forbindelse med projektspecifik 
evaluering.)    
 
Mankoen ligger primært i transport og landbrug. To områder, som ikke ligger inden for kommunens 
myndighedsområde, men er afhængig af samfundsstrukturer og reguleringer. De to områder adresseres i 
vores arbejde, igennem tiltag hvor vi bl.a. vil have tiltag for at fremme omstilling til elbiler og reducere 
kørselsbehovet hos familier. Dette sker dels i forbindelse med fremtidig byplanlægning og dels igennem 
formidling og information. På landbrugsområdet vil vi ligeledes facilitere projekter, hvor det skal 
undersøges hvordan landbruget kan bidrage til den grønne omstilling. Det være sig både ved at reducere 
påvirkningerne fra de nuværende bedrifter samt muligheder for at lade fx landbrugsjord udgå og overgå til 
klimatilpasning, skovrejsning eller energianlæg. Der er desuden nogle tiltag, der handler om forprojekter 
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for PtX, biogas m.v. Såfremt indsatser som disse bliver realiseret i senere opdateringer af klimaplanen, vil 
de kunne bidrage til at reducere mankoen.  
Ved hvert årlige afrapportering til Kommunalbestyrelsen og de løbende evalueringer af planen (jf. pkt. 
3.4.2) vil der være fokus på at adressere mankoen og på at finde løsninger.     
 
I forbindelse med punkt 3.4.3 gennemgang og revision af planen, vil vi løbende genbesøge disse områder, 
og der hvor vores rolle som kommune er ændret, eller der er nye teknologiske muligheder, vil vi justere og 
tilpasse vores mål og tiltag, således at vi med tiden får lukket mankoen mest muligt.  
 
Figur 13 CO2e manko for Hedensted Kommune 
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Sektoropdelt Manko 
 
Figur 14 CO2 udlednings manko opdelt for Hedensted Kommune ift. BAU 
 

 
 
 
I figur 14 ovenfor og tabel 8 nedenfor, ses det tydeligt hvordan udledningen er fordelt i referenceåret 1990, 
2018 og hvordan det forventes at fordele sig i henholdsvis 2030 og 2050. 

Energisektoren står for knap 40% af udledningen i 2018, men forventes at være reduceret til knap 15% af 
udledningen i både 2030 og 2050.  

Derimod vil transport- og landbrugssektoren fortsat udgøre en stor del af udledningen. På trods af en 
overordnet reduktion på knap 60% på tværs af sektorer, vil transport og landbrug være de to primære 
udledningskilder frem mod mål-året 2050. Transport og Landbrugssektorerne vil derfor bidrage med 
henholdsvis 26% og 55% af udledningen inden for kommunegrænsen. 
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Tabel 8 fordeling af manko på sektorer (Tallene er fra bilag 23, der viser fordelingen på sektorer) 
 

 
 
I den følgende sektoropdelte beskrivelse af mankoen, er det regnet ud hvor stor en manko der ville være 
forudsat at hver sektor skal leve op til de 70% reduktioner i 2030 og 100% i 2050. Det er dog ikke 
nødvendigvis givet at alle sektorer vil skulle reducere med 70% inden 2030 for at nå delmålet, da nogle 
sektorer kan reducere med mere og andre med mindre. Det ændrer dog ikke ved 2050 målet, hvor alle 
sektorer gerne skal være udledningsneutrale.  
 
 
Energisektoren 
Manko 2030: ingen manko 
Manko 2050: 27.000 tons 
 
Inden for energisektoren forventes det at den tilbageværende manko vil være inden for energiforbrug i 
industrien. Mankoen forventes at blive reduceret gennem nye teknologiske muligheder og ikke mindst 
igennem partnerskaber med industrien selv. Det er erfaringen at de lokale virksomheder har stor interesse i 
at reducere deres klimabelastning, og kobles dette sammen med den teknologiske udvikling (og projekter 
mellem kommune og virksomheder hvor nye teknologier afsøges), forventes det at være muligt at kunne 
reducere denne manko i kommende revisioner af klimaplanen.  
 
Transportsektoren 
Manko 2030: 100.000 tons 
Manko 2050: 78.000 tons 
 
På transportområdet er den primære del af mankoen på tung transport. Det være sig både den 
gennemkørende trafik og industriens transporter. Begge forventes at kunne blive reduceret gennem 
teknologisk udvikling – herunder PtX anlæg m.v. Også her forventes partnerskaber med lokale 
virksomheder at kunne bidrage til at reducere mankoen.  
 
Landbrugssektoren (inkl. arealanvendelse) 
Manko 2030: 104.000 tons 
Manko 2050: 66.000 tons 
 
Reduktioner inden for landbruget er vanskelige for os at gisne om på nuværende tidspunkt. Det er dog 
positivt at branchen selv har ambitiøse mål, og har stor interesse i at medvirke til at finde løsninger. Denne 
sektor er også afhængig af gode partnerskaber både med lokale landmænd og med landbrugets 
organisationer. Det forventes at mankoen kan reduceres dels gennem nationale tiltag, teknologiudvikling, 
og gennem omlægninger af driften hos lokale.  
 
Affald og spildevand samt industrielle processen 
Affald og spildevand:  
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Manko 2030: 4.000 tons 
Manko 2050: 6.000 tons 
 
Industrielle processer:  
Manko 2030: 1.000 tons 
Manko 2050: 3.000 tons 
 
Det er forholdsvis små tal vi har på disse sektorer, hvorfor større initiativer ikke vil blive i gangsat her. Men 
den generelle teknologiudvikling og nationale virkemidler forventes at kunne bidrage til de sidste 
reduktioner her. Ifht. industrielle processer er det (ligesom under energisektoren) et område hvor de lokale 
virksomheder selv ønsker at forbedre sig, hvorfor partnerskaberne også vil skulle bringes i spil her.  
 
Ikke målbare tiltag 
De 10 tiltag, der er beskrevet i bilag 6, er dem der direkte kan bidrage til at reducere CO2 udledningen. Ud 
over disse er der 7 tiltag, der adresserer klimatilpasning og 25 yderligere tiltag, der bidrager indirekte til 
CO2 reduktioner, da disse adresserer adfærd, uddannelse, samarbejder og partnerskaber bl.a. gennem 
formidling og aktiviteter. Disse indsatser forventes også at kunne bidrage til reduktion af mankoen på sigt, 
da indsatserne igangsættes med det formål at få alle i samfundet involveret i klimadagsordenen og i det 
paradigmeskifte som vi mener vi står overfor. Ved hver revision af klimaplanen, vil det blive vurderet om 
disse indirekte indsatser kan konverteres til direkte CO2e reduktioner.  
 
Til hver ny-revideret klimaplan vil Hedensted Kommune udarbejde beregninger, der viser en opdateret 
manko i forhold til målene for henholdsvis klimaforebyggelse og klimatilpasning. Dette vil naturligt bidrage 
til en revision af tiltagene i pkt. 3.1.1. og sandsynligvis tilpasset prioriteringer.  
 
3.4 Monitorering, evaluering, rapportering og revision 
3.4.1 Monitorering af implementeringen 
Nødvendige elementer: Der er angivet en procedure for monitorering og rapportering af fremskridt i 
implementering med fastsatte KPI’er for prioriterede tiltag. Denne proces omfatter regelmæssig 
monitorering i overensstemmelse med eksisterende forvaltnings- og rapporteringssystemer. 
 
Hvert tiltag i pkt. 3.1.1. har en eller flere KPI’er for gennemførsel. Der monitoreres løbende på dette fra 
Klimasekretariatet ligesom der afrapporteres til styregruppen. Monitorering på tiltagsniveau er nødvendig 
for at sikre at delmål i pkt. 1.3.1 og 1.3.2 kan realiseres. Herunder er skitseret et målhierarki:  
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Tabel 9: Målhierarki 
 

Måltype Mål Målemetode Afrapportering og 
opfølgning 

Overordnet mål Udledningsneutral inden 2050 
Klimarobust inden 2050 

Mål om 
udledningsneutralitet 
monitoreres gennem 
kommunens energi- og 
klimaregnskaber.  
For mål om klimatilpasning 
vil en overordnet 
monitorering blive lagt ind i 
klimatilpasningsplanen.  

Status forelægges 
direktionen og 
kommunalbestyrelsen hvert 
2. år.  

Delmål  Energi, transport, natur & 
landbrug, cirkulær økonomi & 
ressourceoptimering, erhverv, 
klimatilpasning, fællesskaber & 
formidling, kommunen som 
organisation 

Her er en række delmål. For 
CO2e måles effekten 
gennem energi- og 
klimaregnskaber, der 
tilvejebringes hvert 2. år. 
Dertil gennem en 
overordnet status på de 
prioriterede KPI'er fastsat 
på tiltagsniveau (jf. 
nedenfor) 

Status forelægges 
direktionen og 
kommunalbestyrelsen hvert 
2. år.  

Tiltag Tiltag jf. pkt. 3.1.1 og Klimaplan 
Hedensted Kommune (Bilag A) 

For at kunne realisere 
delmålene, er det 
nødvendigt at måle på 
tiltag. Hvis vi alene måler på 
delmål, vil der gå for lang 
tid inden resultater af 
indsatser forelægger. 
Derfor er der på 
tiltagsniveau en række 
KPIer, der bl.a. skal sikre 
den rette fremdrift (se 
nedenfor). 

Status forelægges Udvalg 
Vækst & Klima mindst 2 
gange årligt, samt direktion 
og kommunalbestyrelse 1 
gang årligt.  
Løbende arbejde med 
monitorering ligger i 
klimasekretariatet, der har 
en opgave i løbende at sikre 
fremdrift i alle tiltag.  

 
 
På tiltagsniveau vil KPIerne blive fulgt, og disse bruges til at tilpasse tidslinjen (Bilag 16) og til at indføre nye 
tiltag løbende.  
 
Direktionen fortsætter som styregruppe for indsatsen, og styregruppen forelægges status to gange årligt. 
Drift og udvikling af planen ligger hos kommunens nyligt etablerede klimasekretariat med direktøren for 
Vækst, Teknik og Fællesskab som ansvarlig direktør. Her sikres løbende opfølgning og tilpasning af indsatser 
via projektporteføljestyring og programledelse. Der sigtes efter at etablere et gennemsigtigt og informativt 
overblik for såvel interne som eksterne interessenter og partnere via kommunens digitale platforme, hvor 
fokus vil være på løbende resultatskabelse inden for de forskellige indsatsområder.   
 
Implementering af klimaplanens tiltag monitoreres efter hvornår tiltaget forventes at blive startet op og 
gennemført. Tidsplanen for projektet ses under punkt 3.1.7. Klimasekretariatet i Hedensted Kommune (jf. 
punkt 1.4) er ansvarlig for de enkelte tiltags igangsætning, i partnerskab med relevante aktører som f.eks. 
Compas. Til dette er der opsat følgende KPI'er, ift. vores delmål i punkt 1.3: 
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1. Strategisk varmekort viser udbygning af fossilfri kollektiv varme (Energi, Delmål A): Er i gangsat, 
med mål om færdiggørelse i starten 2023.  

2. Møder, workshops m.v. for at facilitere omstilling hos private (Energi, Delmål A): Er i gangsat med 
initiativer igennem bl.a. det nyoprettede klimaråd. Der skal afholdes mindst 1 månedligt møde eller 
anden aktivitet månedligt, frem imod 2030.   

3. Solceller på erhvervsbygninger (Energi, Delmål B): Formidling af mulighederne til SMV’er og store 
virksomheder etableres i løbet af 2022 og føres løbende ud indtil 2026, hvor klimaplanen 
revurderes. Mindst 100 virksomheder skal have modtaget information om mulighederne inden 
2023.  

4. Solcelleprojekter med anparter til borgere (Energi, Delmål B): Der er allerede flere ansøgninger til 
solcelleanlæg i gang, og Hedensted Kommune undersøger omfanget af øvrige anlæg for at leve op 
til energimålet om egen produktion, svarende til forbruget i Kommunen. Arbejdet løber frem til 
2025 hvor min 30% af energiforbruget skal dækkes af solenergi. 

5. Udarbejde strategi for elproduktion svarende til forbruget inden for kommunegrænsen (Energi, 
Delmål B): Arbejdet for strategien er i gang, med planlægning af energiparker. Arbejdet skal 
færdiggøres i løbet af 2023.  

6. Power-X og Pyrolyse (biochard) (Energi, Delmål B): Begge teknologier undersøges og udvikles 
allerede. Potentialet og omfanget af brug skønnes at vokse frem mod 2050. Arbejdet med tiltaget 
forventes derfor kontinuerligt udviklet frem imod 2050, med mål om opsætning af anlæg i 
Hedensted inden 2030.  

7. Facilitere overgang til bæredygtig brændsel i industrielle processer (Energi, Delmål C). Opgaven vil 
blive analyseret i løbet af 2022, for at finde den bedste metode til størst effekt. I løbet af 2023 vil 
den reelle facilitering gå i gang, i det omfang som ikke er dækket af overgangen til fjernvarme.   

8. Formidling af muligheder ved at have elbil (Transport, Delmål A): Arbejdet er startet ift. udvikling af 
en kommunikationsstrategi. Tiltaget afsluttes i løbet af 2023, hvor effekten måles på antallet af nye 
el-biler.   

9. Formidllingsaktiviteter til at cykle mere til og fra skole, arbejde og fritidsaktiviteter (Transport, 
Delmål B): Forarbejdet omkring hvordan opgaven løses bedst, sættes i gang i løbet af 2022 med en 
screening. Formidlingsplanen udvikles i løbet af januar 2023 og løber igennem året.   

10. Hedensted Kommune har mange landsbyer og en udbygning af cykelstierne ved vi af erfaring får 
især flere børn på cyklen. (Transport, Delmål B): Udbygning af flere cykelstier er allerede igangsat.  

11. Ladeinfrastruktur udbygges hvor muligt (Transport, Delmål A og E): Tiltaget er igangsat med en 
strategi for placering og en indkøbsdrøftelse omkring udbudsmetode. 

12. Hedensted søer og Folkeskov (Natur & Landbrug, Delmål A): Hedensted Søerne er åbnet som 
naturområde og klimasikring og et område i Løsning er udpeget til folkeskov. Der plantes træer 
inden- eller i starten af 2023.  

13. Plantning af ny skov (Natur & Landbrug, Delmål A): Det forlæggende undersøgelser for mere 
skovrejsning er sat i gang. Der er ingen konkrete projekter i 2022. Det forventes at komme i løbet af 
2023.   

14. Biogas (Natur & Landbrug, Delmål A): Der er aftalt formøde for etablering af Biogas. Projektets 
reelle opstart kendes ikke endnu.  

15. Klima på bedriften (Natur & Landbrug, Delmål B): Tiltaget er i gang og løber frem imod 2025. 
16. Landbruget er en aktiv spiller i Kommunens erhvervsindsats om bæredygtighed (Natur & Landbrug, 

Delmål B): Der er udviklet projekter som skal understøtte landbruget omstilling. De er ikke 
implementeret, med forventes at have opstart i løbet af 2023. 

17. Udtagning af lavbundsjorde (Natur & Landbrug, Delmål C): Der er fundet projekter med ca. 310 
hektar ud af en mål på 500, hvor der er sendt forprojekter til godkendelse hos miljøstyrelsen. For 
projekterne tilsagn igangsættes de umildbart efter.  
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18. Alle kommunens virksomheder har fået sparring omkring deres affald (Cirkulær Økonomi & 
Ressourceoptimering, Delmål A): For arbejdet til hvordan tiltaget løses bedst muligt startes op i 
løbet af 2022, men implementeres først i 2023.  

19. Kommunens Erhvervspolitik om bæredygtighed er integreret i industrien (Cirkulær Økonomi & 
Ressourceoptimering, Delmål A): For arbejdet til hvordan tiltaget løses bedst muligt startes op i 
løbet af 2022, men implementeres først i 2023. 

20. Compas – videnshus for bæredygtig udvikling. Herunder iværksætteri. (Cirkulær Økonomi & 
Ressourceoptimering, Delmål B): Compas er allerede etableret og operationelt.  

21. Udarbejde bæredygtig jordstrategi (Cirkulær Økonomi & Ressourceoptimering, Delmål B): Arbejdet 
igangsættes i løbet af 2022.  

22. Målrettet tiltag med bæredygtighed i læring (Fællesskaber & Formidling, Børn og Unge 0-18 år) 
(Delmål A): Det undersøges hvordan tiltaget bedst gennemføres i løbet af 2022, men med 
implementering i 2023.  

23. Kommunikation mellem borgere på De Naturlige Hedensteder og professionelle på KlimaX 
netværket (Fællesskaber & Formidling, Delmål B, C og D): De naturlige Hedensteder er som 
onlinefællesskab oprettet. KlimaX har i gangsat en række oplæg på skoler og institutioner omkring 
bæredygtighed og et erhvervsnetværk med bæredygtighed i fokus.   

24. Formidling om affaldshåndtering (Fællesskaber & Formidling, Delmål A og C): Arbejdet har været i 
gang i nogle år ifm. implementering af den nye sorteringsordning. Arbejdet fortsætter i løbet af 
2023 

25. Vejledning om grøn omstilling og værdien heraf (Erhverv, Delmål A): Der er skabt rammerne for 
online vejledning, som vil blive implementeret i løbet af 2022.  

26. Etablering af KlimaX Hedensted Kommune (Erhverv, Delmål A): KlimaX er etableret og operationelt.  
27. Indsatser om grøn transport (Erhverv, Delmål B og C): Der er allerede igangsat indsatser for 

grønnere transport, f.eks. ved implementering af Europas største lastbilparkering med brint, el-
ladere og andre grønne løsninger. Der er derudover planlagt samarbejde med transportbranchen 
om flere grønne lastbiler og varebiler.  

28. Udnytte overskudsvarme i industrien (Erhverv, Delmål C): Arbejdet er i gang ifm. udarbejdelse af 
varmekort.  

29. Partnerskaber om energiproduktion og forbrug (Erhverv, Delmål D): Arbejdet er i gang og 
beregninger for typer af energi udføres løbende igennem 2022.  

30. Revision af klimatilpasningsplanen (Klimatilpasning, Delmål A, C og D): Arbejdet igangsættes august 
2022. 

31. Klimatjek af øvrige planer (Klimatilpasning, Delmål A, C og D): Arbejdet igangsættes efterår 2022. 
32. Formidling af klimatilpasning (Klimatilpasning, Delmål B): Arbejdet er i gang, og fortsætter. 
33. Højtvandssikring i Juelsminde (Klimatilpasning, Delmål C og E): Arbejdet er i gang, og medarbejder 

ansættes i efterår 2022 til at varetage anlægsprojektet.  
34. Coast 2 Coast Climate Challenge (Klimatilpasning, Delmål D): Projektet er i gang. Videreførsel er 

under planlægning i samarbejde med øvrige aktører (region, kommuner, forsyninger, universiteter) i 
Region Midtjylland.  

35. Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen (Klimatilpasning, Delmål D): Planen er udarbejdet, 
og arbejdet med at udnytte viden til optimal klimatilpasning, overgår til udarbejdelse af 
klimatilpasningsplan.  

36. Tiltag overfor sårbare grupper i forhold til hede (Klimatilpasning, Delmål E): Er implementeret, og 
håndteres på operationelt niveau.  

37. Plant for the sky (Kommunen som organisation, Delmål A): Projektet er implementeret og 
operationelt.  

38. Energistrategi for kommunale bygninger (Kommunen som organisation, Delmål D): Arbejdet har 
været i gang i en årrække og fortsætter i løbet af 2022.   
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39. Bæredygtighedspolitik – herunder Kloge M2 (Kommunen som organisation, Delmål D): Der har 
været formøde med fællesindkøb midt og arbejdet forsætter igennem 2022.  

40. Systematisk energioptimering af kommunale bygninger (Kommunen som organisation, Delmål D): 
Arbejdet er i gang. 

41. Overgang til elbiler (Kommunen som organisation, Delmål E): Der er indkøbt 79 El-biler og ved 
vedtagelse af klimaplanen en fastsat ramme for udfasning af fossilebiler til fordel for el-drevne 
køretøjer.  

42. Klimatilpasning i forbindelse med kommunale bygninger (Kommunen som organisation, Delmål F): 
Der arbejdes allerede med dette, men indsatsen skal systematiseres yderligere, for at sikre at alle 
potentialer udnyttes. Dette vil ske i forbindelse med ny klimatilpasningsplan.   

 
Vi er bevidste om at det ikke er alle KPI’er der i sin nuværende form er målbare. Efterhånden som tiltag 
sættes i gang (igennem et eller flere projekter), vil der også blive stillet krav om målbare KPI’er. Et eksempel 
er indsats 25, vejledning til erhverv. Når indsatsen sættes i søen, vil der blive lagt konkrete mål som fx kan 
handle om hvem der besøger hvor mange virksomheder. Dette gøres ikke på nuværende tidspunkt, da det 
vil afhænge af hvordan indsatsen specifikt igangsættes og håndteres og hvilke samarbejder der vil være 
involveret (eksempelvis i partnerskab med Erhvervshus Midtjylland).  
 
For ovenstående tiltag igangsættes størstedelen helt i 2022, for de projekter som løber over en længere 
årrække startes forarbejdet som minimum i løbet af 2022. Alle tiltag i gangsættes på en gang, men da 
mange tiltag er afhængige af eksterne parter, er vi bevidste om at den reelle implementering for nogle af 
tiltagene vil blive skubbet og tilpasset efterhånden som projekterne bliver udviklet i partnerskaberne. Så 
selvom det ser voldsomt ud at starte så mange tiltag på en gang, vil den reelle indsats blive mere etapevis.  
 
Det er kun tiltag, der udelukkende er kommunale, hvor vi selv kan bestemme tempoet helt. Det er fx ny 
klimatilpasningsplan, plan for produktion af grøn strøm, implementering af bæredygtighed i lokalplaner 
m.v.  
 
3.4.2 Evaluering af virkningerne 
Nødvendige elementer: Der foreligger en procedure for evaluering af virkningerne (reduktion af udledning, 
risikoreduktion og ligelig fordeling af merværdierne). Der foretages regelmæssige evalueringer i 
overensstemmelse med kommunens øvrige afrapporteringer. 
 
Klimasekretariatet sørger for en årlig gennemgang af tiltagene, hvor implementeringsstatus og succesrate 
gennemgås. Succesraten vurderes ud fra implementeringsgraden, f.eks. ved opsætning af ladestandere, 
eller plantning af skov.  
 
Det er Udvalget for Vækst & Klima, der vil, beslutte hvilke indsatser, der skal igangsættes, som kræver at 
der afsættes økonomi ud over den de kan prioritere og/ eller omprioritere inden for den eksisterende 
budgetramme. Økonomi til implementering af alle klimahandlinger vil være på dagsordenen ved alle 
budgetforhandlinger i en årrække – sandsynligvis helt frem til 2050.  

Hvert 2. år udarbejdes en opgørelse over kommunens samlede CO2-reduktion og risikobillede. Ved 
ændringer i forudsætningerne for de enkelte handlinger, vil disse blive indarbejdet i evalueringen, og give 
styregruppen mulighed for at tilrette eller tilføje nye tiltag for at nå målet om nettonul udledning og en 
klimarobust kommune. Evalueringen indeholder også status over de enkelte handlingers tidsplan, 
mulighed/barrierer (herunder merværdi), økonomi og kommunens rolle. På baggrund af det opdaterede 
handlingskatalog skal styregruppen vurdere om det giver anledning til ændringer i prioriteringen. Dette 
arbejde behandles i Udvalget for Vækst & Klima med orientering til den samlede Kommunalbestyrelse.  
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Når der foretages opfølgning af planen vil vi sammenholde mål og tiltag. Dette gøres på flere måder: 
 

 Resultaterne fra Klima- & Energiregnskaberne der tilvejebringes hvert 2. år, evalueres og 
sammenholdes med vores mål. Tiltagene tilpasses således efter målopfyldelsen. Dvs. hvis et mål 
bevæger sig som forventet, fastholdes tiltagene, og det vurderes om der kan opnås bedre 
resultater hvis tiltagene intensiveres. Hvis et mål ikke flytter sig som forventet, så tilpasses 
tiltagene.  

 Det er ikke alle delmål der kan evalueres ud fra Klima- & Energiregnskabet. Der vil således være 
nogle mål, hvor der skal findes andre målemetoder. Det er fx mål om at ændre adfærd så flere 
cykler. Måden at måle dette på, er før og efter spørgeskemaer. Arbejdet med at fastlægge 
målemetoder, der er målrettet hvert enkelt tiltag, pågår i efteråret 2022.  

 Tiltagene evalueres særskilt. Tiltag tilpasses, opskaleres eller nedskaleres alt afhængig af 
resultaterne. Såfremt et tiltag nedskaleres eller nedprioriteres, skal der findes et andet alternativ til 
at bidrage til målet. (med mindre dette er opnået).  

 Evaluering af tiltag ud fra virkemiddelkataloger. Det er ikke alle tiltag man kan måle effekten af i det 
store energiregnskab med få års intervaller. Derfor vil vi også måle effekten af indsatserne ved at 
benytte nøgletal fra virkemiddelkatalogerne. Fx en landsby med 40 oliefyr har skiftet til kollektiv 
jordvarme. Indsatsen i sig selv vil være svær at måle direkte i det store energiregnskab, men 
effekten kan beregnes med tal fra virkemiddelkataloget. Denne metode er væsentlig for at kunne 
formidle, og forstå at selv små indsatser har betydning.  
 

 
Hedensted Kommune fortsætter med at bestille Klima- & Energiregnskaber hvert 2. år for at følge 
udviklingen generelt. Det politiske udvalg Vækst & Klima er politisk ansvarlige for indsatsen. Udvalget vil i 
foråret 2022 planlægge sit arbejde for de kommende 4 år, og hermed planlægge evalueringen af tiltagene i 
planen.  
Som beskrevet under pkt. 1.1.1 er det besluttet i budgetaftalen for 2022, at der skal udarbejdes et 
klimaregnskab for Hedensted Kommunes økonomiske prioriteringer. Der pågår i 2022 et arbejde, der skal 
føre til beslutning om hvordan dette regnskab skal forelægges. Der skeles til industriens klimarapportering 
(ESG rapportering), som eventuelt kan benyttes i kommunal sammenhæng også.    
 
3.4.3 Gennemgang og revision af planen 
Nødvendige elementer: Der er løfte om at offentliggøre opdateringer og tillæg på en 5-årig basis og/eller i 
begyndelsen af hver ny borgmesterperiode (især hvis der er sket ændringer i den politiske ledelse), hvor 
der tages højde for dokumentation fra monitorering og evaluering. 
 
DK2020 planen revideres hvert 4. år umiddelbart efter hver borgmesterperiode. Klimasekretariatet sørger, 
sammen med den øvrige administration, for at tiltagene forsat er de rette vurderet ud fra klimaregnskabet 
eller risikoreduktion og effekten af de tidligere tiltag. Vurderes tiltag som f.eks. udtagning af lavbundjord 
ikke muligt at gennemføre i tilstrækkelig grad til reel klimagevinst, findes der andre tiltag som giver større 
CO2-gevinst og merværdi. 
 
Kommunalbestyrelsen beslutter i starten af hver periode, hvornår revisionen skal være færdig. Dette 
afhænger af hvor stor en revision der skal gennemføres.  
 
Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse mulighed for at revidere reduktionsstien, ved at tilføje nye 
delmål og handlinger, der tager højde for nye rammebetingelser, teknologiudvikling, osv. På samme måde 
vurderes risikobilledet. De dertilhørende tiltag vil i samme ombæring blive opdateret, så gennemførte tiltag 
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og projekter erstattes af nye, der bidrager til Hedensted Kommunes vej mod klimaneutralitet og 
klimarobusthed i 2050.  Der er også i denne sammenhæng at de pilotprojekter og partnerskabsprojekter, 
der er nævnt i tiltagene, evalueres og det besluttes om disse skal op skaleres, justeres eller blot skal lukkes 
ned.  
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4 Figur og tabeloversigt 
 

Tabel 1: Forpligtelser 

Tabel 2: Befolkningsudvikling Hedensted Kommune 

Tabel 3: Nøgleaktører 

Tabel 4: CO2e udledning Hedensted Kommune 

Tabel 5: CO2e udledning og reduktionssti 

Tabel 6: CO2e udledning og manko 

Tabel 7: CO2e udledning Hedensted Kommune 

Tabel 8: Fordeling af manko 

Tabel 9: Målhierarki 

 

Figur 1: Fra budgetaftale 2022 

Figur 2: Kommunale vandløb 

Figur 3: Landbrugsarealer og vådområder 

Figur 4: Forvaltningsstruktur Hedensted Kommune 

Figur 5: Organisationsstruktur Hedensted Kommune 

Figur 6: CO2e emissioner fordelt på sektorer 

Figur 7: CO2e udledning pr. indbygger 

Figur 8: CO2e udledning fordelt på omsætningsenheder 

Figur 9: CO2e udledning fordelt på brændsler 

Figur 10: BAU scenarie for Hedensted Kommune 

Figur 11: BAU scenarie for Hedensted Kommune – anden grafik 

Figur 12: Udledningsscenarie 

Figur 13: CO2e manko for Hedensted Kommune 

Figur 14: CO2e udlednings manko opdelt for Hedensted Kommune ift. BAU 
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5 Bilag 
 

Bilag A: Klimaplan Hedensted Kommune – tiltagskatalog 

Bilag B: Klimaplan Hedensted Kommune - pixi 

 

Bilag 1: Politiske beslutninger vedr. DK2020 

Bilag 2: Inddragelse ifbm. tilblivelse af DK2020 planen 

Bilag 3: Bæredygtighedsscreening af projekter 

Bilag 4: Kommunikationsplan DK2020 

Bilag 5a: Business as usual 2030 og 2050 

Bilag 5b: Samlet energiregnskab 

Bilag 6: DK2020 reduktionssti og tidslinje 

Bilag 7: Temanotat hedebølger 

Bilag 8: Temanotat vind 

Bilag 9: Temanotat tørke 

Bilag 10: Notat om klimatilpasning i Hedensted Kommune 

Bilag 11: Virkemiddelkatalog Region Midtjylland udarbejdet af Planenergi, udgivet 2. december 2020.  

Bilag 12: Kortmateriale klimatilpasning 

Bilag 13: DMI Klimaatlas rapport, Hedensted Kommune 

Bilag 14: Bestilling på kort fra Niras 

Bilag 15: Daugaard, fra verdensmål til landsbymål 

Bilag 16: Tidslinje 

Bilag 17: Landbrugsaftalen 

Bilag 18: Kommuneplan, Hedensted Kommune 

Bilag 19: Kommunikationsstrategi, klima 

Bilag 20: Oversigt over tiltagenes bidrag til merværdimålene  

Bilag 21: Planlægningsværktøj til terrænnært grundvand 

Bilag 22: Baggrundsnotat for Energiregnskaber 

Bilag 23: BAU kommunikation 

Bilag 24: BAU forudsætninger


