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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  
Før 1.1.2022 var Byrådet i Hedensted Kommune involveret i DK2020 arbejdet dels i forbindelse med 
vedtagelse af tilslutning til aftalen, og senere i forbindelse med det konkrete indhold i planen. Pr. 1.2.2022 
(på den anden side af kommunalvalget) 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 området.  
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 
August: Vækst & Klima samt Kommunalbestyrelsen 
 
Alle ordinære møder kan findes her: https://www.hedensted.dk/politik/dagsordener-og-referater 
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.  
 
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.  
 
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. 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.   
  
Vores klimaregnskab handler ikke kun om CO2 reduktioner, 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. 
 
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.  
 

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

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. 

Vækst & Klimaudvalget har udarbejdet et notat med ”politiske tanker om fremtidsbilleder for Hedensted 
Kommune”, som indeholder visioner, tanker og ideer om hvordan Hedensted Kommune kan udnytte skal-
opgaven på klima, til at blive en fordel for kommunen og til at bidrage til den vækst i erhverv og bosætning, 
som kommunen ønsker. Hedensted Kommune har et Klima- & Energiråd, bestående af to politikere samt de 
borgere, der måtte ønske at bidrage. Udvalget Vækst & Klima vil bede Klima- & Energirådet om at 
udarbejde fremtidsbilleder for Hedensted Kommune i samarbejde med borgere og virksomheder. Disse 
tager udgangspunkt i udvalgets ”politiske tanker om fremtidsbilleder for Hedensted Kommune”, og kan i 
sidste ende munde ud i et visionspapir, som ikke alene er politisk forankret, men forankret blandt borgere 
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og virksomheder. Dette arbejde pågår i 2022, da det er væsentligt at det er den nye kommunalbestyrelse 
der får ansvaret for denne opgave.  

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

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

Udklip fra referatet kan ses i bilag 1.  

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

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.  

Med budget 2022 er der foretaget en række politiske prioriteringer. Udklip fra aftalen nedenfor. Samt link 
til hele budgetaftalen.  

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

 

 

 

1.1.2 Målrettet inddragelse og samråd med andre aktører 
 
Opsummering af vores arbejde med inddragelse er:  
Centrale nøgleaktører er: Fjernvarmeselskaber, Hedensted Spildevand, Lokalråd og erhvervslivet. De 
nedenstående eksempler på inddragelse, rammer således disse målgrupper både hver for sig, og sammen. 

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
http://docplayer.dk/108779629-Hedensted-den-klimatilpassede-kommuneplan.html
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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Mange aktiviteter kan kun gennemføres ved et samarbejde/ partnerskaber mellem aktører. 
Varmeforsyning er et godt eksempel på at fjernvarme selskaber, borgere og virksomheder skal arbejde 
sammen. 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, og sjældent på et helt overordnet niveau. 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. 
 
Selve DK2020 planen sendes i høring i løbet af sommeren 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.  
 
Eksempler på indsatser fra 2009 til 2021, som DK2020 arbejdet står på skuldrene af:  
 

 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 

 
 
Generelt om inddragelse:  
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 
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 målrette indsatserne. 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.  
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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 hjemmeside:  
https://www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/klima-og-energi-tilpasning-og-
forebyggelse/varme-i-naturgasbyer 
  
 
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. https://ecsmv.dk/ Det 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. 

Strategisk varmeplanlægning 

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

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 

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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Igennem kommunens Fælles Landdistriktråd har vi desuden 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 basere 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 Midtjylland. 
https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/landdistrikter/pulje-den-baredygtige-
landsby/. Dette projekt deltager Daugaard i, og vil i projekter 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.  

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.  

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.  

Den bæredygtige referencegruppe vil bestå 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. 

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

Compas – strategihus for bæredygtig vækst og udvikling igennem iværksætteri 

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/
https://issuu.com/hedenstedkommune/docs/hkom_erhvervspolitik
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Compas startede 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 bidrage til Hedensted Kommunes klimaplan, men også 
samarbejder nationalt med kommuner, regioner, universiteter og virksomheder, omkring grønne projekter 
og strategiarbejde.  

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

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.  

KlimaX netværk 
 
Vi vil drive KlimaX netværket, udviklet i 2021 i Compas, som 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 april 2022 (med forbehold for Corona). 
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.  
 

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

Konkrete eksempler på aktiviteter:   

 Fra 2019 stiftede Klima- & Energirådet en bæredygtighedspris for erhvervsvirksomheder 
 Borgermøder og webinarer om udskiftning af oliefyr. 
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 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. Grundet Corona er der alene afviklet 3 
arrangementer i 2020 og 2021.  

Fra 2022 stiftes der igen et Klima- & Energiråd. Da der i denne periode også er oprettet et fagudvalg, Vækst 
& Klima, vil Klima- & Energirådet blive besat af færre politikere end tidligere (2 stk.) og flere 
borgerrepræsentanter. I januar/ februar 2022 annonceres der efter medlemmer til rådet. Herefter bliver 
der udviklet kommissorium. Gruppeformandskredsen har besluttet at Klima- & Energirådet skal fungere 
som advisory board samt være udførende på givne opgaver fra udvalgene. Rådet skal fungere som bindeled 
mellem civilbefolkningen og kommunen. Det skal både være kommunalt besluttede opgaver, der skal føres 
ud i kommunen lige så vel som det skal være befolkningens behov for kommunens bidrag til den lokale 
udvikling. 

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 herunder:  

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

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 videre bygge 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 

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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med DK2020 vil der være fokus på at ansætte kompetencer, der kan videreføre og ekstensivere denne 
indsats.  

1.2 Koordinering med relevante initiativer og institutioner 
1.2.1 Evaluering af relevant lovgivning og planer 
 

Politisk er DK2020 blevet en opgave 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 DK2020 mål 
i øvrige opgaver, 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, DK 2020 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.  

Specifikke planer, der i den kommende planperiode integreres med DK2020 planen er: 

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/ 

 

1.2.2 Identifikation af relaterede nationale og regionale forpligtelser 
 

Som kommune er vi forpligtet til at bidrage til samfundets udvikling, og naturligt også at leve om 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 talpasses løbende.  

 

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 

Nationale mål 

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 

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/
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Drivhusgasreduktion på 1,9 mio. t. CO2e 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 
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 
43% reduktion i 2030 ifht. 2005-udledningen fra de store 
udledere af CO2 omfattet af EU's system for handel med CO2 
kvoter såson kraftværker og olie-gassektoren.  

EU 2030 mål 

EU mål og 
direktiver 

Fit for 55 EU indsatser 
 

 

1.3 Mål og målsætninger for reduktion og tilpasning, gevinster og merværdi 
1.3.1 Mål og delmål om klimaneutralitet 
 

Vi arbejder med syv indsatsområder foruden den kommunale organisation. De syv indsatser er energi, 
transport, natur og landbrug, cirkulær økonomi og ressourceoptimering, bæredygtig livsstil, klimatilpasning 
og erhverv. Det er indenfor 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 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.  

Overordnede er målet 70% CO2 reduktion fra 1990 til 2030 og udledningsneutral i 2050. Det er valgt at 
Hedensted Kommune lægger sig op af målene fra Danmarks Klimalov. For transport og landbrug vurderes 
de nationale mål at være ambitiøse, da Hedensted Kommune er en forholdsvis stor landbrugskommune, og 
på transporten er kommunen belastet ved at have en travl motorvejsstrækning, samt en øget mængde af 
familier med to biler ifht. resten af Danmark.  
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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 afsnit 3.1.1, 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). 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 indenfor 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. Dette gøres allerede i dag, ved at kommunen faciliterer dialog mellem 
virksomheder og varmeselskaber, der hvor der kan være et potentiale for at en virksomhed har en 
overskudsvarme som kan udnyttes i varmenettet. 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 netværk fra erhvervslivet. Dette kan også være en katalysator for yderligere 
dialog omkring energiløsninger.  
 
Transport 

Delmål A: Vi vil reducere CO2 udledningen fra private biler og varebiler med mindst 29% inden 2030.  
Med reference 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. Der vil i 2022 blive beskrevet 
målemetoder for denne indsats. Dette skal formentlig baseres på spørgeskemaanalyser før og løbende.  
 
Delmål C: Vi vil bidrage til Region Midtjyllands indsats om omstilling til fossilfri kollektiv trafik. 
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Delmål D: Vi vil indgå i udviklingsprojekter sammen med kommunens erhvervsliv for at finde alternativer til 
tung transport i industrien.  
 
Delmål E: Vi vil etablere ladestandere, så det bliver muligt både for borgere og besøgende at køre i elbil.  

 
 

Natur og landbrug 
 
Delmål A: Vi vil rejse mindst 830 Ha skov inden 2030 og yderligere 3300 inden 2050.  
Dette vil reducere CO2 udledningen med ca. 40.000 tons årligt fra 2050. 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%, hvorfor Hedensted Kommune 
har valgt at ligge på 60%. Dette er en 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.  
500 hektar er et ambitiøst mål i Hedensted Kommune, eftersom de screeninger som allerede er foretaget 
og projekter som er stillet op, ikke har kunne gennemføres pga. lodsejermodstand. Derudover er de største 
sammenhægende arealer med den højeste kulstof værdi i et bredt omfang allerede udtaget. 

 
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 
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 udarbejder en bæredygtig jordstrategi, så overskudsjord genanvendes i nye projekter. 
 
 
Fællesskaber og formidling 

Delmål A Klimaengagement hos børn og unge 
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Senest i 2026: Arbejder alle børn og unge, fra dagtilbud til ungdomsuddannelser 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 de målgrupper, som vi ønsker at tiltrække og fastholde i kommunen, 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.   
 
Delmål D: Hedensted Kommune vil facilitere fællesskaber mellem borgere, virksomheder og kommuner 
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  
Senest i 2023: Vil alle medarbejdere have modtage en form for klima opkvalificering fagligt, procesmæssigt 
og på klimaviden 
 

Delmål B: Sund mad med lavt aftryk 
Senest i 2026: Har Hedensted kommune reduceret udledningen fra sine kantiner og madordninger med 31-
45% 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)  
(Finansministeriet, 2020) 

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  (DI, 2021) 

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  
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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.  (Regeringen, 2021) 
Senest i 2030: Er alle lokalplaner gennemgået og opdateret mhp. klimatilpasning/ bæredygtighed. 
(vandforsyning, vandhåndtering, belægninger, grønne arealer) 
 
 
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 
 

I Hedensted Kommune har vi et overordnet mål med klimatilpasning som er, at vi skal være en klimarobust 
kommune i 2050. 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. 

Hedebølger, tørke og vind 

Der opstilles ikke på nuværende tidspunkt delmål for hede, tørke eller vind, da risikobilledet ikke er 
alarmerende. Hedensted Kommune vil forholde sig til områderne ved hver revision, med henblik på at 
iværksætte tiltag, hvis dette bliver nødvendigt. Se bilag 7, 8 og 9.  

Vand 
 
Delmål A. Løbende opdatering af kommuneplankomplekset samt klimahandleplan  
Vi opdaterer løbende kommuneplankomplekset og udbygger partnerskaber og samarbejder. Her sættes 
der også fokus på en Klimahandlingsplan.  
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I vores fysiske planlægning vil vi have fokus på at være tilpasset til fremtidens klima, både i forhold til hede, 
vind, sol og vand.  
Inden udgangen af 2025 vil vi have udarbejdet en tilpasnings handlingsplan, der tager højde for de risici der 
er kortlagt i pkt. 2.5. 
 
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: Klimatilpasning baseres fremadrettet på RCP 4,5 scenariet 
I vores planlægning af klimatilpasning fremadrettet, vil vi indarbejde RCP 4,5 scenariet.  

Delmål D: 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 E tiltag ved Gudenåen 
I Tørring vil vi sammen med borgerne prioritere tiltag i forbindelse med oversvømmelser fra Gudenåen 
senest i 2025 
 

 
1.3.3 Mål for merværdi  
I alle projekter, arbejdes der med at opnå synergier og merværdier. Dette gøres bl.a. ved at screene FNs 
verdensmål, for at vurdere om flere udfordringer kan adresseres. På samme måde skal det vurderes om en 
indsats har negative konsekvenser. Disse skal vi forsøge at imødegå, eller om minimum være bevidste 
omkring.  

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.  

Specifikke merværdier, som har fokus i Hedensted Kommune er: Biodiversitet, erhvervsvækst, bosætning/ 
fastholdelse i landsbyerne, klimatilpasning.  

Nedenstående mål er generelle for Hedensted Kommunes arbejde med klimatilpasning:  

 Den øgede mængde regnvand skal aktivt indgå som rekreative elementer i boligområderne med 
synlig håndtering af regnvand. 

 Plads skal sikres til håndtering af regnvand og ekstremregn i tilknytning til naturområder placeret 
tæt på eksisterende boligområder. 

 Sikringen mod havvandsstigninger skal bearbejdes, således flere funktioner, eksempelvis rekreative 
elementer, indgår heri og at der fortsat sikres tilgængelighed til kysten. 

 

Se bilag 3 - dokument om projektscreening.  

Merværdi er således et ”add-on” til et projekt, og ikke et projekt i sig selv.  
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Arbejdet med merværdi er noget Hedensted Kommune har haft fokus på i længere tid, blandt andet 
gennem 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. 

I en mindre kommune, hvor der ikke er mange ressourcer på hvert enkelt opgave, og hver medarbejder 
typisk spænder over flere fagområder, er det nødvendigt med kreativ tænkning, for at få mest mulig værdi 
for pengene. Derfor er merværdi ikke et nyt ord for medarbejderne i Hedensted Kommune. 

Klimatilpasning 

Særligt for klimatilpasning, er merværdi en helt naturlig kvalitet, som skal gøre det muligt at gennemføre 
økonomisk tunge anlægsprojekter, uden store økonomiske tilskud, fordi projekterne tænkes smart og 
tænkes sammen med investeringer, der i forvejen skal foretages.  

Klimatilpasning har fokus på at tilpasse udviklingen til de nye klimatiske forhold, men de konkrete løsninger 
skal, hvor det er muligt, findes i et samspil mellem at sikre de fysiske værdier og at udvikle de naturmæssige 
og rekreative værdier. 

Vand skal derfor ses som en attraktiv ressource, der kan udnyttes i forbindelse med planlægning for nye 
boligområder ligesom sikring mod havvandstigninger skal give merværdi for byerne. 

Håndtering af klimaforandringerne skal være en integreret del af de naturkvaliteter, der støder op til både 
eksisterende og nye boligområder. Adgang til hverdagsnatur dvs. lys, luft og adgang til grønne arealer samt 
natur tæt på borgerne er vigtige elementer for at fastholde og udvikle bosætningen i kommunen. 
Naturområder i byudviklingsområder skal derfor bevares med et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. 

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. 

I det åbne land kan klimatilpasningsområderne ændre anvendelse til naturområder, vådområder og 
rekreative områder med fokus på øget biodiversitet. Ved omdannelsen skal det sikres, at områdets 



20

naturmæssige værdier styrkes, at vandområdeplanens målsætninger overholdes, og at der bliver mulighed 
for at fjerne næringsstoffer. 

Kysternes erosion er en naturlig udvikling af de danske kyster, som eroderes af bølger og vind, hvor 
naturens kræfter som hovedregel bør have frit spil. Det er med til at give kommunens kyster deres unikke 
og foranderlige særpræg som har stor oplevelsesværdi og som derfor bør bevares. Det betyder, at der som 
udgangspunkt kun udføres kystsikring, hvor væsentlige samfundsmæssige værdier står på spil. 

Hedensted Kommune anvender følgende principper der skal være med til at øge gevinsterne og 
merværdien ved klimatilpasning: 

Inspirationskataloger til merværdi ifm. lokal håndtering af regnvand 

De øgede nedbørsmængder kan afhjælpes gennem lokale tiltag, både store og små, og tiltag som lokalt kan 
give gevinster og merværdier med nye attraktive og/eller rekreative elementer. Disse tiltag kan, selvom de 
syntes små, være med til at gøre en betydelig forskel, ved at forsinke eller begrænse mængden af 
regnvandet inden det kommer i kloakken. 

Hedensted Kommune har i samarbejde med EU Life Coast to Coast Climate Challenge projektet udviklet en 
række kataloger med eksempler på tiltag man kan lave, samt beskrevet fordele og ulemper ved de 
forskellige løsninger. Der udarbejdes ligeledes en rapport om resultaterne af det samlede C2C projekt. 
Løsningsforslagene har fokus på gevinsterne og merværdierne ved at håndtere regnvand så tæt på kilden 
som muligt, i daglig tale kaldet for LAR. LAR står for Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af 
Regnvand. 

Løsningerne benyttes som vidensdeling og kommunikation. Se afsnit 1.5 om kommunikation.  

 

1.4 Personaleressourcer 
 

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022, besluttede det daværende Byråd, at op prioritere klima 
indsatsen. Dette blev igangsat ved at beslutte en varig budget opnormering til området.  

Fra budgetaftalen 2022: 

 

På Byrådsmøde 25. juni 2021, blev vedtaget en ny politisk struktur for Hedensted Kommune.  
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I den forbindelse blev det besluttet at etablere et klimasekretariat op opnormere med ledelsesressource og 
medarbejdere.  

  

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

Det betyder helt konkret at der pr. 1. januar 2022 er oprettet et klimasekretariat med 1 leder, og 6 
medarbejdere. Sekretariatets opgave er at udvikle og implementere DK2020 planen, samt 
myndighedsarbejde på affald, varme og rottebekæmpelsesområdet. Sekretariatet skal koordinere at 
klimaarbejdet implementeres i hele kommunen, og vil i særdeleshed have et tæt samarbejde med Compas, 
som er strategicenter for bæredygtig vækst og udvikling igennem iværksætteri.  

Udvalget for Vækst & Klima vil årligt i forbindelse med revision af Klimaplanen, beslutte hvilke indsatser, 
der skal igangsættes, som kræver at der afsættes økonomi ud over den der kan prioriteres og/ eller 
omprioriteres indenfor den eksisterende budgetramme. Økonomi til implementering af alle 
klimahandlinger vil være på dagsordenen ved alle budgetforhandlinger i en årrække – sandsynligvis helt 
frem til 2050.  

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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Der vil løbende ske en opfølgning på om de afsatte personale ressourcer er tilstrækkeligt til at løfte 
ambitionerne i Klimaplanen. 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.  

Planen tager blandt andet udgangspunkt i en række indsatser, der allerede er udviklet, og kombineres med 
traditionelle formidlingsplatforme og kommunikationshandlinger. 

Ud over kommunikationsplanen, 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/ 
 
DK2020 planen bliver 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 beskrevet under 
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 
 
2.1.1.1 Overordnet struktur 
 
Bosætning 
Hedensted Kommune vil gerne skabe det bedste sted at bo med fokus på udvikling i øjenhøjde, så dine 
drømme og planer bliver realiseret. Der skal være nem adgang til naturen, boligområder med grønne kiler, 
stiforbindelser og steder, hvor der er plads til at mærke roen. 
 
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 har en ambition om at være Danmarks bedste erhvervs- og iværksætterkommune, 
hvormed der er plads til alle typer af erhverv. Kommunen har fokus på eksisterende såvel som nye 
områder. 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. 
 
Mobilitet 
Kommunen har fokus på god og sikker infrastruktur samt mobilitet. Mobiliteten skal forbedres for alle 
målgrupper og nytænke fremtidens mobilitet. 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. 
 
2.1.1.2 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.  
 
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. 
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2.1.1.3 Indsatsområder 

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. 

Kortet viser lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder 

I forhold til vand er det således relevant at være 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.  
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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 var der afbrændingsforbud i kommunen på grund af sol og tørke. 
Derfor handler klimatilpasning i Hedensted Kommune i høj grad om at balancere vandet både i byerne og 
på landet. 
 
 
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. 
 
2.1.2.1 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 vækste og tiltrække 
flere borgere. Samtidig skal kommunens decentrale struktur være med til at sikre og understøtte 
kommunens skolestruktur, øvrige kommunale og private service, 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. 

2.1.2.2 Mål for bosætning og byudvikling 

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. 
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2.1.2.3 Mål for erhvervsudvikling 

Hedensted Kommune ønsker at skabe vækst. Kommunen er kendt i hele Danmark som en meget 
erhvervsvenlig kommune i Det Østjyske Bybånd, og det skal den blive ved med at være. En offensiv 
brandingindsats skal sikre et højt kendskab til kommunen, både internt og eksternt. 

Derudover skal erhvervsudviklingscenteret mellem Hedensted-Løsning, Tørring-Uldum og ud til E45 
udbygges til at være dynamo for erhvervsudvikling. Specielt med fokus på logistik, lager og 
transportindustri samt tunge og pladskrævende industrivirksomheder med behov for kort afstand til 
motorvejsnettet. 

Måden hvorpå det nuværende og fremtidige erhverv tænkes ind i planlægningen, er via en 
helhedsorienteret tilgang til erhvervsudvikling. En helhedsorientering hvor virksomheder, boliger og 
rekreative områder tænkes i samspil, og hvor der skabes en unik samhørighed med fokus på trivsel og 
vækst. 

 
2.1.2.4 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. 

 
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. 1.2.22 er ansat leder til klimaområdet, samt opnormering med 2 medarbejdere.  
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Da den bæredygtige udvikling er tværgående, er der udviklet et matrixkort, der viser den kommunale 
organisation med tværgående søjler, der indikerer hvor mange aktiviteter der går på tværs. De nævnte 
aktiviteter er de hovedemner, der arbejdes med pr. 1.1.2022.  
 
Nedenstående diagram viser kommunens overordnede forvaltningsstruktur med tilhørende bemærkninger 
omkring det tværgående i indsatserne.  
 

 
 
Nedenfor er organisationsdiagrammet for kerneområdet (forvaltningen) Vækst, Teknik og Fællesskab. 
Klimaafdelingen ligger under chefområdet Klima, Miljø og Byg. Det er også her samarbejdet med 
kommunalt ejede selskaber koordineres.  
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2.2.2 Kommunens beføjelser og kapacitet 
 
Byrådet har med budget 2022 besluttet at der skal udarbejdes et klimaregnskab, der redegør for 
klimakonsekvenserne af vores økonomiske dispositioner for anlæg og drift på samme måde som de 
økonomiske månedsopfølgninger. Denne metode skal udvikles af det nye udvalg for Vækst & Klima i starten 
af 2022. Dette skal tænkes sammen med en den løbende monitorering af DK2020 arbejdet.  
 
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: 
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Hedensted Kommune er medejer af Midttrafik, AFLD Miljørigtig affaldshåndtering og Energnist, og her 
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.  
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 omvendt 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.  
 
2.3 Opgørelse af drivhusgasemissioner 
 
Hedensted Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland fået udarbejdet 
Energiregnskaber hvert andet år siden 2015. 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 2018 blev der desuden udarbejdet et klimaregnskab, hvor drivhusgasser fra landbruget blev indregnet. 
Drivhusgasser omregnes til CO2 ækvivalenter, for at kunne sammenligne. I bilag 5 er samlet Energi og 
Klimaregnskabet, hvorfra de følgende grafer og tabeller kommer.  
 
De følgende grafer baseres på CO2 opgørelser for 2018. For 2020 forventes der at være et fald i 
udledningen fra især transport og el, grundet Covid-19 og store reduktioner i persontransport til og fra 
arbejde og reduceret aktivitet på arbejdspladserne.  
Hedensted Kommune er den kommune i Region Midtjylland med den højeste CO2 udledning pr. indbygger. 
I Hedensted Kommune har en forholdsvis lille andel af boligerne fjernvarme, og mange har naturgas. 
Hedensted Kommune har stor udledning på transport, grundet placering ved E45 og stor pendling samt stor 
udledning fra landbrug.  
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Tabel fra Klima- & Energiregnskabet bilag 5 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hedensted Kommune ligger højt i forhold til de øvrige kommuner i Region. Det vurderes at 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.  
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2.4 Udledningsstier for drivhusgasser 
2.4.1 Status quo-udledningssti 
 
I samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne i regionen, har vi fået udarbejdet et Business-As-
Usual (BAU) scenarie. BAU scenarierne er baseret på frozen policy og vil således også blive løbende 
justeret. BAU indeholder således forudsætninger om tiltag fra fx kommunerne. Dvs. at alene for at nå BAU 
resultaterne, er det nødvendigt at kommunerne realiserer tiltag. Det er fx gældende ifht. varme og strøm. 
Her forudsætter BAU scenarierne at denne er CO2 neutral i 2030. Dette kan kun realiseres hvis 
kommunerne har målrettede indsatser indenfor varme og el produktion samt forbrug. BAU regnskabet 
fremgår af bilag 7.  
 
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. 
 
Hedensted Kommune har ikke foretaget ændringer i de BAU opgørelser, som DK2020 midt sekretariatet har 
fået udarbejdet af Planenergi. Vi vil benytte BAU opgørelserne på følgende måde:  
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Planteavl, dyrehold, arealanvendelser, affald, spildevand og tilfældige brande samt industrielle processer: 
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 triple helix samarbejder, som kan transformeres direkte ud i industrien. Særligt på 
landbrugsområdet er der behov for ny teknologi – løsninger som vi formentlig slet ikke har fået øje på 
endnu.  
 
Øvrig energisektor: Dette indebærer en forventning om at el og varme er fossilfri i 2030. Dette vil dog kun 
kunne gennemføres på en samfundsøkonomiske fornuftig måde, hvis vi som kommuner bidrager med alle 
de 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.  
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2.4.2 Reduktionssti for drivhusgasemission eller karbonbudget 
 
I 1990 blev der udledt 804.000 tons CO2 indenfor Hedensted Kommunes Geografi. Dermed er målet for 
2030 en max. udledning på 241.200 tons. 
 
Målene i pkt. 1.3 indeholder mål for 2050 og delmål for 2030. Indsatserne i pkt. 3.1.1. har dels en direkte 
CO2 reducerende effekt, og for en stor dels vedkommende handler indsatserne om at mobilisere 
samfundet til en transformation, som dermed bidrager til CO2 reduktioner. For eksempel er der flere 
indsatser der handler om partnerskaber, dialog, vejledning, møder m.v. Disse indsatser bidrager til en 
generel øget viden i samfundet og dermed også en øget handlekraft.  
 
Reduktionsstien er således et resultat af de forventninger som de beskrevne tiltag forventes at bidrage til. 
For nogle af målene forventer vi at ramme det som BAU scenarierne foreskriver, og i andre tilfælde er 
målene anderledes. Et eksempel er på reduktioner indenfor landbruget. Her er delmålet lagt op af 
landbrugets egne mål på 60% CO2 reduktioner. BAU scenarierne foreskriver dog ikke nogen særlig fremdrift 
frem mod 2050. Her vil derfor være en manko da vores forventninger om at levere resultater ikke stemmer 
overens med målene. Vi har dog valgt at fastholde målet, i forventning om at vi med tiden får tilstrækkelig 
viden til at kunne opstille tiltag, der kan vise os vejen mod målet.  
 
Reduktionsstien for Hedensted Kommune er dels baseret på de business-as-usual scenarier der er 
beskrevet i bilag 5 og dels på lokale indsatser.  
 
 

 
 
I bilag 6, fremgår det hvordan tiltag bidrager til at opnå den ønskede CO2 reduktion.  
 
Opsummering af reduktionsstien jf. bilag 6:  
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Tiltag under delmål om energi forventes at give CO2 reduktioner på 183.300 tons. 
Tiltag under delmål om Transport forventes at give CO2 reduktioner 35.000 tons. 
Tiltag under delmål om Natur & Landbrug forventes at give CO2 reduktioner 9.085 tons. 
Tiltag under delmål om Cirkulær Økonomi & ressourceoptimering samt Fællesskaber og formidling har ikke 
nogen direkte CO2 reduktions effekter, men har tiltag, der påvirker vores forbrug og indkøb, og dermed i 
sidste ende også den samlede CO2 udledning. Indsatser under disse mål, er også dem der er med til at øge 
vidensniveauet i samfundet, hvilket er en forudsætning for at man kan ændre adfærd.  
Tiltag under delmål om Erhverv forventes at give CO2 reduktioner på 25.137 tons. Der er desuden en række 
tiltag under erhverv, der bidrager til reduktioner på energi og transport (og er talt med under disse 
indsatsområder)  
Tiltag under delmål om Kommunen som organisation har naturligvis CO2 reduktioner, men disse regnes 
med under hhv. energi og transport.  
 
Samlet set giver tiltagene CO2 reduktioner 252.533 tons CO2 inden 2030. Disse skal fratrækkes CO2 
opgørelsen fra 2018. Det gør at vi i 2030 vil udlede ca. 370.000 tons. Dette giver en manko på 130.000 tons 
CO2, som vi skal arbejde for at finde løsninger på de kommende år.  
 
I forhold til målåret 2050 har vi i pkt. 1.3.1 både delmål for 2030 og 2050. I reduktionsstien er der 
hovedsagligt arbejdet med forventede reduktioner frem mod 2030, da det forventes at være nødvendigt at 
tilpasse tiltag undervejs, for at finde en realistisk udledningssti. Derfor er udledningsstien ovenfor også 
vandret i årene fra 2030 til 2050.  
 
 
2.5 Risikovurdering af klimaforandringer 
2.5.1 Vurdering af klimarisici 
 
Det generelle billede i Hedensted Kommune, er at der på nuværende tidspunkt ikke er se 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 digelavsprojekt. 
 
Kortlægningen af risikoen for oversvømmelse og planlægning mod den er sket og sker fremadrettet 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, således at de er opdateret til 
nyeste anbefalinger fra FN.  
 
Der er ikke nogen forventning om at risikoen for Hedensted Kommune er ændret væsentligt ifht. det 
materiale der er i den nuværende kommuneplan, hvilket også er årsagen til at en opdatering indtil nu ikke 
har været prioriteret.  
 
Med DK2020 planen vil vi dog, indenfor den nuværende planperiode, opdatere alt kortmateriale til nyeste 
anbefalinger, og på den baggrund udarbejde et handlingskatalog, således at der kan optimeres på 
kommunens indsatser på klimatilpasingsområdet.  
 

Risiko og prioritering 
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Oversvømmelsesrisikoen for et område bestemmes gennem en kortlægning af, hvor stor sandsynlighed 
der er, for at området oversvømmes og en opgørelse af de værdier, der er i området. Den indledende 
screening foretages med udgangspunkt i nutid ved analyser i Scalgo Live.  

Udpegede risikoområder skal prioriteres ud fra kriterierne beregnet risiko, kendskabet til tidligere 
oversvømmelser, sammenhænge i strømning og infrastruktur, kendskabet til tidligere oversvømmelser 
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.  

Link til Oversvømmelse og erosion i kommuneplanen.   

Link til Klimatilpasningsområder i kommuneplanen. 
 

Temaet omkring oversvømmelse og erosion opdateres løbende i takt med at ny viden opstår. Hedensted 
Kommune har i kommuneplan 2017-2021 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.  

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

Status om klimatilpasning og vores lokale ståsted 

Nedenstående er viden fra det forgående arbejde med klimatilpasning, som vi agerer efter i dag. Det er 
således det arbejde der vil blive bygget ovenpå med den klimatilpasningsplan som, skal udarbejdes.  

Klimaforandringerne består i første led af en stigning i den globale temperatur. I Danmark forventes 
varmere vintre med mere nedbør, men mindre sne. Somrene forventes at blive mere tørre, men med 
kortvarige, meget kraftige regnskyl. Samlet set vil årsnedbøren stige. Vandstanden i havet vil stige, og 
ekstreme vejrsituationer vil optræde hyppigere og med større voldsomhed.  

Dyrkningssæsonen i landbruget vil blive længere, med stigende temperatur og flere solskinstimer, mens 
dyrkningssikkerheden vil blive forringet med faldende sommernedbør og stigende vinternedbør. 
Indvandringen af fremmede plantearter vil fortsætte samtidig med, at livsgrundlaget for hjemmehørende 
plantearter forringes. Derved vil nogle arter helt forsvinde.  

Det ændrede nedbørsmønster vil øge risikoen for erosion i vandløbene og øget transport af næringsstoffer 
til havet med ændring af den økologiske kvalitet til følge. Stigende vandstand i havet og flere storme giver 
et større slid på kystlandet.  

De mest synlige påvirkninger fra et ændret klima relaterer sig til vand. Det er først og fremmest vand i 
forskellige udgaver dette afsnit har fokus på. 

 

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15689
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15691
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2.5.1.1 Oversvømmelse fra kloak  

I 2013 blev der gennemført en beregning af kloakledningers kapacitet. I den forbindelse er visse områder 
blevet udpeget som værende i risiko for at opleve oversvømmelse fra regnvandskloakken og/eller fælles 
kloakken. Størst fokus skal der være på oversvømmelse fra fælleskloakken, da det ud over de fysiske skades 
virkninger en oversvømmelse kan have, også har det uhygiejniske aspekt i sig. 

2.5.1.2 Oversvømmelse og erosion ved kyster 
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Ud over kysterne er kommunens tre centerbyer i risiko for at blive oversvømmet.  

Juelsminde 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.  

Ud over Juelsminde, er Hedensted by og Tørring by i risiko for oversvømmelser, primært i forbindelse med 
skybrud. Der er ingen sundhedsmæssig infrastruktur i forbindelse med sygehuse m.v., men der er veje og 
kloakker, hvor oversvømmelser fører til betydelige gener og sundhedsrisiko i form af fælleskloakerede 
områder der svømmer over.  

I Tørring er der ligeledes oversvømmelser fra Gudenåen til gene for lodsejere i området.  

 
2.5.1.3 Skybrud 

Skybrud er en meget voldsom regnbyge, som kan forårsage oversvømmelse af kloakker, og vandløb. Den 
meteorologiske definition er at der falder mere end 15 mm nedbør på 30 min ifølge DMI. 

Spildevandsplanen er kommunens planlægningsværktøj til at fastlægge hvor meget vand der må tilsluttes 
de enkelte kloaksystemer og hvordan ledninger og bassiner skal dimensioneres. Dimensioneringen har 
betydning for, hvor kraftige regnskyl systemet kan håndtere. Skybruds vandet håndteres som udgangs 
punkt ikke i kloakken. Dog vil en del af det selvfølgelig kunne håndteres, i en periode indtil kapaciteten er 
brugt. Her er link til gældende spildevandsplan. 

Hedensted Spildevand A/S har kortlagt serviceniveauet på spilde- og regnvandssystemet i 
Spildevandsplanen. På baggrund heraf er klimatilpasningsområderne i kommuneplanen suppleret med 
risikoområder for Hedensted Spildevands forsyningsområde. 

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/9559
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Med en ny bekendtgørelse er der åbnet op for at der kan arbejdes med differentieret serviceniveau for 
kloakkerne. Inden bekendtgørelsen kan benyttes, skal det politisk behandles, om man ønsker at arbejde 
med denne løsning.  

 

2.5.1.4 Stormflod 

Havvandet stiger som følge af den globale opvarmning og er sammen med kraftigere storme, med til at give 
højvande og stormflod. Stormfloder rammer primært lave arealer ud mod kysten, som ikke er beskyttet af 
fx diger. 

I Danmark er der udpeget 10 områder, hvor der er risiko for omfattende skader ved ekstreme 
oversvømmelser. Juelsminde er et af de 10 områder og Hedensted Kommune har derfor udarbejdet en 
risikostyringsplan for Juelsminde. Risikoområdet Juelsminde blev første gang udpeget i 2011 som et 
område med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. 

Risikostyringsplanen fastsætter mål og indeholder forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for 
oversvømmelser i det udpegede risikoområde, så mulige negative følger, af oversvømmelse fra havet 
mindskes for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter. Risikostyringsplanen har 
særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, herunder prognoser for oversvømmelse og systemer for 
tidlig varsling og omfatter alle aspekter af risikostyring. Kort fremgår af planen. 

I 1. planperiode anviste planen konkrete og realiserbare muligheder for at afværge eller mindske mulige 
skader på kort sigt. I 2. planperiode af risikostyringsplanen er hensigten at sikre Juelsmindes 
grundlæggende funktioner. Frem mod slutningen af 3. planperiode arbejdes med højvandssikring bl.a. ved 
etablering af Juelsminde digelag. Her er link til risikostyringsplanen for anden planperiode. 

Der er i risikostyringsplanen taget udgangspunkt i en mellem sandsynlighed for risikoen og skaderne jf. FNs 
klimascenarier: https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/klimascenarier/. Der er i alle 
kortene indregnet en klimafaktor. Indtil 2065 er det RCP 4,5, der anbefales at arbejde ud fra og hvis man 
skal arbejde længere, er det med udgangspunkt i RCP 8,5. 

Ved RCP 4,5 forudsættes, at der arbejdes på reduktion af udledningen af CO2, og at det dermed kan det 
lade sig gøre at begrænse temperaturstigningen til omkring 2 grader celsius, hvorimod der ved RCP 8,5 må 
forventes en større stigning som sandsynligvis betyder yderligere havstigninger/klimaforandringer. 

Ved at arbejde med hændelser med ”mellem sandsynlighed” er der således taget hensyn til mulige 
klimaændringer, og det anbefales, at der arbejdes videre med løsninger, der er adaptive, og således kan 
tilpasses efter 2065, hvis dette viser sig nødvendigt. Beskyttelseshøjden på 2,50 meter anbefales derfor 
stadig at være gældende frem mod 2065. Der vil løbende skulle tages en vurdering af om der skal 
igangsættes yderligere tiltag, herunder øge højden med baggrund i nye beregninger. 

Juelsminde Digelag er i 2021 blevet stiftet og inkluderer alle områder I Juelsminde, hvor man skal arbejde 
på en fælles og solidarisk løsning indtil kote 2,50 m. Stiftelsen af digelaget er en del af EU Life projektet 
Coast to Coast Climate Challenge (https://www.c2ccc.eu/), der er yderligere beskrevet i afsnittet om 
planlagte indsatser. 

 

https://www.hedensted.dk/media/7876685/revurdering-af-risikostyringsplan-for-oversvoemmelse-i-juelsminde-web.pdf
https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fremtidens-klima/klimascenarier/
https://www.c2ccc.eu/
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2.5.1.5 Hedebølger 
Med reference til bilag 7 der beskriver de generelle forhold for Danmark ifht. hedebølger vurderer 
Hedensted Kommune følgende:  
I forbindelse med vores byudvikling og fysiske planlægning vil vi arbejde med at gøre vores byer grønnere, 
og tænke hede ind i planlægningen. Dette gælder i særlig grad der hvor der planlægges for plejehjem og 
ældreboliger, da det især er de udsatte borgere, der har udfordringer med hedebølger. Ud over almen 
viden om at ældre og sårbare grupper har udfordringer med hedebølger, har vi ikke lokal viden eller 
kendskab til udfordringer.  

2.5.1.6 Tørke 
Med reference til bilag 8 der beskriver de generelle forhold for Danmark ifht. tørke vil vi ikke arbejde aktivt 
med problematikken nu, men vil holde øje med fremskrivningerne løbende og ved hver revision af 
Klimaplanen. Tørke er altid en udfordring for landmænd, og i Hedensted Kommune er udfordringerne, så 
vidt vi har erfaret, lig det der generelt opleves på landsplan.   
 

2.5.1.7 Vind 
Med reference til bilag 9 der beskriver de generelle forhold for Danmark ifht. vind vil vi ikke arbejde aktivt 
med problematikken nu, men vil holde øje med fremskrivningerne løbende og ved hver revision af 
Klimaplanen. Vi er ikke bekendte med særlige lokale forhold i relation til vind, men i forhold til storme er 
der de kendte udfordringer med skader, som kendes på landsplan.  
 

2.5.2 Analyse af konsekvenser 
 
Tilpasning af kommunen til fremtidens klima er en proces der kommer til at strække sig over flere årtier. 
Der er behov for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne ved at forebygge og tilpasse lokalt samt 
afværge skader, forårsaget af hverdags- og ekstremregn. Selv med dagens klimamodeller, kigger vi ind i 
delvist ukendte scenarier og der er derfor behov for, at dagens løsninger hele tiden vurderes i et langsigtet 
perspektiv.  

I kystbyen Juelsminde er der primært private værdier på spil, da mange sommerhuse er i risiko for at blive 
oversvømmet. Juelsminde havn, som er vært for mange lystbåde og særligt i sommerhalvåret udgør en stor 
turistmæssig værdi for kommunen, er også i risiko for oversvømmelser. Derfor er Hedensted Kommune 
aktiv både som facilitator og lodsejer i forhold til etablering af dige i Juelsminde.  

I de øvrige to centerbyer Hedensted og Tørring, er det ligeledes primært private gener der er forbundet 
med oversvømmelser. Det er således få bygninger, og veje der oversvømmes ved skybrud. Dette giver 
gener for borgere i området, men udgør ikke store samfundsmæssige udfordringer. Der er ingen kritisk 
infrastruktur, hospitaler eller lign. der skal tages hensyn til.  

Der er en sundhedsmæssig risiko forbundet med oversvømmelser fra fælleskloak i forbindelse med 
skybrud. En kendt udfordring i hele Danmark, som løbende løses ved at Hedensted Spildevand foretager 
separatkloakering og desuden kan løses ved at udvikle fælles projekter, hvor vandet kan tilbageholdes. 
Dette skal også indgå i en klimahandlingsplan.  

I Hedensted Kommune har vi ingen koncentration af udsatte boligområder, hvor der er behov for særlige 
hensyn til udvalgte samfundsgrupper i forhold til klimatilpasningsudfordringer lokalt. 
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Forebyggelse 

For at forebygge skal der planlægges, hvordan arealerne anvendes i Hedensted Kommune, så den tekniske 
levetid for investeringer i bygninger og infrastruktur ikke reduceres af klimaforandringerne. Derved undgås 
at tilpasse bygningsværker senere, og at skulle afværge skader. 

Forebyggelse skal bl.a. ske ved i stigende grad at håndtere overfladevandet lokalt. I byerne kan kloakkerne 
og regnvandsledningernes kapacitet være udfordret af de øgede nedbørsmængder. Det får 
regnvandsledningerne til at løbe over, og flere tilfælde af overløb af fælleskloakken, hvorfra en 
oversvømmelse kan være sundhedsskadeligt. Lokalplanlægningen skal derfor minimere risikoen for, at der 
opstår en markant sundhedsrisiko fra spildevandssystemet. 

Klimaforandringerne vil påvirke boligområderne og bosætningsmuligheder i fremtiden. Derfor er det 
nødvendigt, at forandringerne håndteres med holdbare og forebyggende løsninger. 

Tilpasning 

For at tilpasse kommunen til et ændret klima skal byerne, infrastrukturen og arealanvendelsen tilpasses de 
udfordringer, der kommer med mere ekstremt vejr, øget nedbør, hedebølger og stigende vandstand i 
havet. 

Klimatilpasning skal ske efter to forskellige principper afhængig af de samfundsmæssige værdier, der er på 
spil, og de samfundsmæssige omkostninger ved klimasikring. Hvor der er store samfundsmæssige værdier 
på spil, for eksempel infrastruktur, byer og landsbyer, kan det komme på tale at sikre værdierne gennem 
tekniske løsninger, som diger og afvandingsanlæg med videre. Hvor der ikke er større samfundsmæssige 
værdier på spil, skal der normalt ikke foretages nogen klimasikring. Her skal klimatilpasningen ske ved at 
arealanvendelsen tilpasser sig naturens kræfter. 

Hedensted Kommune vil skabe helhedsorienterede og optimale løsninger for klimatilpasningsområderne 
ved at integrere projekter for klimahåndtering med løsninger for byernes og jordbrugets udvikling med 
natur- og vandmiljøindsatsen. 

Afværge 

For at afværge skader på mennesker og materielle værdier, skal kommunen hele tiden være opmærksom 
på de udsatte områder for derved at kunne sætte ind med hjælp. 

Hedensted Kommune vil fortsat udvikle og arbejde med nye metoder, der skal sikre, at udsatte områder 
kan modstå konsekvenserne af klimaforandringerne. Fx sikres der i dag en øget terrænhøjde på 1 meter 
ved ny bebyggelse i klimatilpasningsområderne uden for byerne, for at undgå risiko for vand i terrænhøjde. 

Udviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under hensyntagen til de fremtidige klimaforandringer og 
være med til at styrke borgernes livskvalitet. Kommunen vil derfor i dialog med borgerne arbejde på at 
sikre, at hverken eksisterende eller nye boligområder oversvømmes ved ekstremregn eller 
havvandsstigninger.  

I kommuneplanen er udpeget områder, hvor der skal vurderes om der er behov for 
afværgeforanstaltninger, når der lokalplanlægges for byudvikling, tekniske anlæg, ændret anvendelse mv. 
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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 
 
 
Herunder beskrives de tiltag, der er udvalgt til at realisere målsætningerne, og som reduktionsstien i pkt.. 
2.4.2, bliver baseret på. Nedenstående tiltag er overordnede og som ved realiseringen vil udmønte sig i 
projekter og aktiviteter.  
Alle tiltag er rettet mod at realisere målene beskrevet i pkt.. 1.3.1. 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.  
 
Følgende indeholder tiltag for reduktioner og tilpasning og inkluderer den merværdi, som tiltagene 
forventer at skabe.  
 
Effekten af tiltagene i CO2 besparelser er beregnet ud fra vores Energiregnskab 2018. Såfremt prognoser 
siger at det kommer en stigning på et område, vil den tilsvarende CO2 besparelse skulle være det større. 
Effekten er primært beregnet ud fra de virkemiddelkataloger vi har til rådighed. Dvs. når vi fx siger at 
opvarmning skal være CO2 neutral i 2030, så skal vi basalt set reducere med den CO2 der udledes til enhver 
tid og så fremdeles.  
 
Energi 
 
Vi igangsætter følgende tiltag inden for energisektoren, der skal sikre vi når vores målsætninger om netto 0 
udledning på varme og el inden udgangen af 2030. På vedvarende elproduktion har Hedensted Kommune 
hidtil ikke været forgangskommune. Hedensted Kommune vurderes at have middel muligheder for at 
etablere vedvarende energianlæg (sol, vind, biogas). På negativ-siden har vi ikke store geografiske områder, 
med stor afstand til naboer. På positiv-siden har vi dog alligevel en del åbent land, hvor energianlæg kan 
placeres. Derfor er valget i udgangspunkt faldet på at producere samme mængde strøm som vi selv bruger. 
Det betyder også at i takt med erhvervsvækst og øget bosætning, vil der skulle produceres det mere strøm. 
Nogle af nedenstående tiltag er forholdsvis konkrete tiltag som omstilling hos private, hvorimod andre 
tiltag er mere overordnede og vil resultere i mere konkret planlægning for at nå målet. Fx handler indsatsen 
om strategiske varmekort om at Hedensted Kommune i samarbejde med Kommunens varmeselskaber, 
inddeler kommunen i zoner, hvor det enkelte varmeselskab i samarbejde med kommunen får ansvar for 
omstilling til fossilfri varme hos borgerne. Dette kan både være i form af fjernvarme, nærvarme og 
individuelle løsninger.  
 
Delmål A: CO2 neutral varme boliger inden 2030.  
Delmål B: Lokal produktion af strøm svarende til det forbrug der er indenfor kommunegrænsen inden 2030.  
Delmål C: 50% CO2 reduktioner på industriel procesenergi inden 2030.  
 
 
Tiltag og kobling til delmål A: 

Strategisk varmekort viser udbygning af fossilfri kollektiv varme 

 

Hvad 
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For at koordinere udfasningen af fossil varme, udvikles et strategisk kort over kommunen med 
angivelse af hvilke landsbyer der ønskes forsynet kollektivt og hvilke af de eksisterende 
varmeselskaber der vil bidrage.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune udarbejde i samarbejde med de eksisterende varmeselskaber det 
strategiske varmekort. Hedensted Kommune ejer ikke nogle af varmeselskaberne, hvorfor disse er 
samarbejdspartnere på lige fod med øvrige industrivirksomheder.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Kortet er et bidrag til mere effektiv varmeplanlægning. 
Ved at have mere effektiv planlægning, kan omstilling til fossilfri varme foregå så 
samfundsmæssigt optimalt som muligt. Omstilling til fossilfri varme hos borgere reducerer CO2 
udledningen – beregning medtaget i tiltag ”Møder, workshops m.v. for at facilitere omstilling hos 
private”. Dermed indgår CO2 reduktionerne for denne indsats i reduktionsstien for CO2 neutral 
varme.  
 
Forventet anden effekt 
Mere effektiv planlægning af omstillingen af varme for de eksisterende fjernvarmeværker. 
Bidrager til sammenhold og stærke landsbyer. Det bliver også tydeligt hvilke boliger der ikke kan 
forvente mulighed for at tilslutte sig kollektive anlæg, og dermed skal hjælpes med at omstille sig 
individuelt.  
 
Forventet økonomi  
Primær økonomi er ressourcer fra Hedensted Kommune og varmeselskaberne. 
 
Tidshorisont 
Kortet udvikles i 2022 og vedligeholdes løbende. Kortet skal være dynamisk og udvikle sig i takt 
med fjernvarmeselskabernes strategi.  
 
Barrierer 
Varmekortet vil ikke være juridisk bindende, hvorfor en barriere kan være at det bygger på en 
frivillig aftale og tillid mellem kommune og fjernvarmeselskaber.  
 

 

 

Møder, workshops m.v. for at facilitere omstilling til bæredygtig varme hos private 

Hvad 
Omstilling til vedvarende energi hos private, er ikke en myndighedsopgave. Men Hedensted 
Kommune vil facilitere og informere om mulighederne for omstilling, således at beslutninger tages 
på et oplyst grundlag.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige. Der inddrages private partnere, forsyningsselskaber, 
sparenergi.dk m.fl.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
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Individuel opvarmning består i dag hovedsagligt af olie og naturgas. Der hvor det er muligt vil vi 
facilitere omstilling til kollektiv varme og de øvrige steder, vil vi facilitere udskiftning til individuelle 
løsninger. Der er besparelsespotentiale på 30.000 tons CO2 årligt. (Hedensted Kommunes 
energiregnskab 2018). Denne skal realiseres inden 2030.  
 
Forventet anden effekt 
Landsbyerne gør en række indsatser for at gøre deres landsbyer attraktive. Hedensted Kommune 
har flere landsbyer, der allerede arbejder med bæredygtig landsbyudvikling. For disse landsbyer vil 
det at tilbyde kollektiv varme, være med til at gøre landsbyerne mere attraktive for tilflyttere.  
 
Forventet økonomi  
For Hedensted Kommune består den direkte økonomi i medarbejderressourcer, der skal facilitere 
opgaven. 
Hedensted Kommune har med budget 2022 vedtaget at etablere en grøn fond, som er bygget op 
sådan at alle garantistillelser på lån til forsyningsområdet tilfalder puljen. Det vil være muligt for 
landsbyer at få opstartshjælp fra denne pulje på 20-50.000 kr. Det er ofte en mindre økonomi til 
screening af et projekt, der er den første stopklods for at arbejde videre.  
 
Tidshorisont 
Indsatsen er allerede i gang og forventes at fortsætte frem til 2030.  
 
Barrierer 
Det er primært en udfordring, hvis ingen borgere har lyst til at deltage og bidrage til arbejdet, og 
dermed ikke vil være med. 
 

 

Tiltag og kobling til delmål B: 

Solceller på erhvervsbygninger (indsatsen kunne også placeres under indsatsområde erhverv) 

Det økonomiske potentiale for solceller på erhvervsbygninger undersøges.  

Hvad 
Der findes mange M2 på erhvervsbygninger, selvejende institutioner og offentlige institutioner, 
hvor de økonomiske og strukturelle muligheder for at sætte solceller skal belyses. 
 
Ansvar 
I samarbejde mellem Horsens og Hedensted Kommune igangsættes et projekt hvor potentialet for 
solceller på erhvervsbygninger kortlægges. Elselskaberne inddrages i projektet. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Isoleret set forventes der ikke at blive opsat tilstrækkeligt mange solceller på tagene til at bidrage 
målbart.  
Et husstandsanlæg på 400 m2 vil reducere ca. 30 tons CO2 pr år. (Region Midt virkemiddelkatalog 
s. 49). I CO2 fremskrivningerne anslås det at vi kan etablere 5.000 m2 solceller på tage. Dermed en 
reduktion på 375 tons. Reduktionerne for dette tiltag vil ikke direkte indgå i reduktionsstien, men 
vil bidrage til det samlede mål om at producere lige så meget el som der bruges indenfor 
kommunegrænsen.  
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Forventet anden effekt 
Der kan være en branding værdi for virksomhederne med solceller.  
 
Forventet økonomi  
For Hedensted Kommune består økonomien i personaleressourcer til at drive projektet samt få 
økonomiske midler til fx konsulentbistand (ca. 100.000 kr.) 
 
Tidshorisont 
Der i gangsættes et forprojekt i 2022, der skal undersøge mulighederne for projektet – herunder 
finde interesserede industribygninger.  
 
Barrierer 
Solceller på bygninger kan være dyrere at anlægge end på en mark, fordi de skal op på et tag. Det 
kan ligeledes være en udfordring om tagkonstruktionen kan holde. Derforuden skal der laves 
aftaler med tag-ejere og investor af anlæg, hvilket skal baseres på relationer og tillid.  
 

 

Solcelleprojekter med anparter til borgere 

 
Hvad 
Der arbejdes på at etablere et projekt med sol eller vind produktion hvor borgere får større andele 
af investeringen. Dette for i øget grad at give incitament til at etablere projekter i kommunen.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlig for projektet. I første omgang ønskes projektet gennemført i 
samarbejde med en projektudvikler. Projektet kan også realiseres af lokalråd/ laug. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Opsætning af solceller kan reducere CO2 udledningen markant. I 2018 var elforbruget 1341 TJ 
(372.500 Mwh). Beregningseksempel for markbaserede solceller (Virkemiddelkatalog DK2020 midt 
side 33): 
Produktion pr MW: 3,6 Tj/år 
Arealforbrug: Ca. 2 ha pr. MW 
CO2 reduktion pr. MW: 446 ton/år 
CO2 reduktion pr. ha: 223 ton/år 
 
 
Forventet anden effekt 
Ved at arbejde med anparter til borgerne, kan solcelleanlæg bidrage til flere lokale værdier, end 
alene grøn strøm. Det kan bidrage til øget fællesskaber omkring de anpartsejede solcelleparker og 
bidrage med økonomiske incitamenter ved at ved medejere af anlægget. 
 
Forventet økonomi  
Hedensted Kommune skal bidrage med medarbejderressourcer.  
 
Tidshorisont 
2022-2025. Det evalueres ved næste revision om projektet skal fortsætte.  
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Barrierer 
Det kan være en barriere at finde en investor, hvis de skal dele overskuddet med 
lokalbefolkningen. Der kan være barrierer ifht. prioritering af interesser i et område.  
 

 
 
Udarbejde strategi for elproduktion svarende til forbruget indenfor kommunegrænsen 
 

Hvad 
I Hedensted Kommune er andelen af vedvarende energi faldende. Derfor vil vi udarbejde en 
strategi for hvordan vi som minimum producerer den mængde strøm, som vi selv bruger indenfor 
kommunegrænsen.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune vil udarbejde en strategi for bæredygtig elproduktion i Hedensted 
Kommune.  
Cirka 9% af kommunens elforbrug er i 2018 vedvarende, men de vindmøller, der primært udgør 
dette tal, er ved at være udtjente. Hedensted Kommune har allerede udarbejdet principper for 
solceller. Med øje for den produktion vi allerede har i dag, og muligheder for at forøge denne på 
eksisterende og nye lokaliteter, vil vi udarbejde en strategi for elproduktion. Dette arbejde startes 
op umiddelbart efter godkendelse af DK2020 planen. For at leve op til regeringens mål om CO2 
neutralitet på energi og varme inden 2030 skal dette både planlægges og realiseres inden 2030. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Hedensted Kommune importerede i 2018 1161 TJ el svarende til en CO2 udledning på 150.000 
tons. Dette tal forventes at stige frem mod 2050, da varme, og biler forventes at overgå til el, og 
dermed bliver elforbruget større i fremtiden.  
 
Forventet anden effekt 
Muligheder for lokale ejerskaber af energianlæg. Lokale virksomheder efterlyser muligheder for at 
producere vedvarende energi lokalt.  
 
Forventet økonomi  
Tiltaget kræver primært ressourcer til at drive opgaven i planlægningsfasen. Der er ikke 
anlægsudgifter forbundet med opgaven.  
 
Barrierer 
Barrierer for at få vedtaget og implementeret planen, forventes primært at være en prioritering af 
arealer i Hedensted Kommune. Planlægning for energianlæg kan være forbundet med konflikter 
baseret på modstridende interesser.  
 

 

Power-X og Pyrolyse (biochar)  

 
Hvad 
I første omgang et udviklingsprojekt/ pilotprojekt, der skal tydeliggøre potentialet og 
mulighederne for at arbejde videre.  
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Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Forprojektet har ingen effekter.  
 
Forventet anden effekt 
 
Forventet økonomi  
Forprojektet kræver alene medarbejderressourcer.   
 
Tidshorisont 
2023-2025. Herefter evalueres og videre indsats besluttes.  
 
Barrierer 
Denne indsats er en udviklingsindsats, og hverken samarbejdspartnere, eller indhold er endnu 
defineret. Den største barriere er derfor i denne fase, at det ikke vil lykkes at finde partnere, der 
ønsker at undgå i projektet.  
 

 
 
 

Tiltag og kobling til delmål C: 

Facilitere overgang til bæredygtig brændsel i industrielle processer.  
 

Hvad 
I samarbejde med industrien vil vi udvikle et eller flere pilotforsøg hvor procesenergi overgår til 
bæredygtige energiformer.   
 
Ansvar 
Hedensted Kommune vil stå i spidsen for at faciliteter processen. Dette skal ske i samarbejde med 
relevante virksomheder.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Målet om 50% reduktion vil give en reduktion på 6.165 tons.  
 
Forventet anden effekt 
For virksomheder er forsyningssikkerhed, lave energipriser væsentlige. Derudover en 
markedsføring af virksomheden som klimavenlig.  
 
Forventet økonomi  
Tiltaget kræver primært ressourcer til at drive opgaven i planlægningsfasen.  
 
Barrierer 
Barrierer kan være at virksomhederne ikke vil deltage. I skrivende stund er det dog noget der 
optager alle virksomheder, så denne barriere vurderes ikke at være så aktuel. Det er også en 
udfordring om elnettet kan klare presset ved mere el i varme og proces. Derfor skal arbejdet 
foregå i tæt dialog med elselskaberne.  
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Transport 
 
Indenfor transport sektoren igangsættes følgende overordnet tiltag, der skal bedrage til at nå vores delmål 
om 29% CO2 reduktioner inden 2030 og 100% inden 2050 på privatbiler og varebiler. Vi lægger os op af 
nationale mål, hvilket for Hedensted Kommune er ambitiøst, da vi er belastet af et travlt motorvejsnet og 
har mange familier med to biler. Vi har dog ikke mange etageboliger, hvilket gør at de fleste borgere uden 
særlige udfordringer, kan anskaffe sig en elbil. Ud over udbygning af ladeinfrastruktur er denne målsætning 
alene afhængig af kommunens rolle som facilitator og partner, hvor vi skal kommunikere og udvikle på 
området sammen med virksomheder og borgere. I forhold til offentlig transport, søges denne konstant at 
blive optimeret, men ud over togforbindelser nord og syd for Hedensted by, er det begrænset hvor meget 
kollektiv trafik der kan udbygges på tværs i kommunen, da kommunen geografisk er stor, og 
befolkningstætheden ikke så stor i de yderligere områder. Der er ikke bybusser i Hedensted Kommune.  
 
Delmål A: Vi vil reducere CO2 udledningen fra private biler og varebiler med mindst 29% inden 2030.  
Delmål B: Vi vil reducere det kørte antal små bilture på under 5 km med minimum 30% i 2030 og 50% i 
2050.    
Delmål C: Vi vil bidrage til Region Midtjyllands indsats om omstilling til fossilfri kollektiv trafik. 
Delmål D: Vi vil indgå i udviklingsprojekter sammen med kommunens erhvervsliv for at finde alternativer til 
tung transport i industrien.  
Delmål E: Vi vil etablere ladestandere, så det bliver muligt både for borgere og besøgende at køre i elbil.  
 
 
Der er ikke beskrevet en handling ifht. Delmål C, der omhandler Region Midtjyllands kollektive trafik. Denne 
handling varetages af kommunens plads i bestyrelsen, og beskrives ikke yderligere end det.  
 
 

Tiltag og kobling til delmål A: 

Formidling af muligheder ved at have elbil 
 
 

Hvad 
En stor del af kommunens vognpark vil fra 2022 bestå af elbiler. Vi vil informere om hvordan det er 
at køre i elbil for os som kommune, og gerne inddrage borgernes erfaringer også.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er initiativtager.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Konvertering af 1000 benzinbiler til elbiler reducerer CO2 udledningen med 1000-1700 tons årligt 
(jo grønnere strømmen er, jo større CO2 reduktion) 
 
Forventet anden værdi 
Al formidling imellem borgere, øger opmærksomheden på bæredygtige tiltag man kan tage i sin 
hverdag. Derfor forventes anden værdi at være generel mere bæredygtig livsstil.  
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Øget bosætning kan være en sideeffekt. Mange unge familier, vil gerne flytte til en ansvarlig 
kommune.  
 
Forventet økonomi  
Der skal primært bruges medarbejderressourcer til opgaven.  
 
Tidshorisont 
2022-2023.  
 
Barrierer 
Det kræver nogle andre kompetencer og prioriteringer at drive effektfuld formidling. Der er en 
risiko for at opgaven nedprioriteres, fordi resultaterne kan være vanskelige at måle umiddelbart 
efter indsatsen.  
 

 
 
 
Tiltag og kobling til delmål B: 
 
Formidlingsaktiviteter til at cykle mere til og fra skole, arbejde og fritidsaktiviteter. 
 

Hvad 
Der etableres en række formidlingsaktiviteter til borgere, for at opfordre til at erstatte nogle ture i 
bilen med cykel eller lign.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Mindre ture under 10 km kommer til at reducere CO2 udledningen i transportsektoren i mindre 
omfang, men det er et vigtigt skridt mod en generel samfunds omstilling og ændring. Personer der 
cykler som børn, er mere tilbøjelige til at cykle som voksne."  
 
https://www.alleboerncykleralliancen.dk/bornecykling-i-tal/ 
 
Forventet anden effekt 
Indsatsen har en række positive samfundseffekter så som: 
Sundhed ved at cykle, lokal forurening på p-pladser fra bilers udstødning, trafiksikkerhed, snebold 
effekt (i dag bliver mange børn kørt i skole, fordi forældre mener det er for usikkert at sende de 
små ud på cyklen fordi der er for mange biler.  
 
 
Forventet økonomi  
Hedensted Kommune skal primært afsætte medarbejderressourcer til opgaven. Der kan også være 
potentielle udgifter forbundet med skiltning, cykelparkering m.v. Dette afdækkes når aktiviteterne 
beskrives nærmere.  
 
Tidshorisont 
Igangsættes 2022 og fortløbende. 
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Barrierer 
Det kræver nogle andre kompetencer og prioriteringer at drive effektfuld formidling. Der er en 
risiko for at opgaven nedprioriteres, fordi resultaterne kan være vanskelige at måle umiddelbart 
efter indsatsen.  
 

 
 
 
Hedensted Kommune har mange landsbyer og en udbygning af cykelstierne ved vi af erfaring får især flere 
børn på cyklen. 
 

Hvad 
Der hvor det er hensigtsmæssigt ønsker vi at udbygge med cykelstier fra boligområder til skoler.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlig. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
10 km i en gennemsnitsbil udleder 1,5 kg. CO2. 
Hver enkelt tur sparer dermed ikke meget CO2, men samlet set har alle indsatser en 
betydning.  
 
Forventet anden effekt 
Mere attraktive landsbyer – øget tilflytning.  
Mindre trængsel og lokal forurening fra udstødning.  
Øget sundhed ved at flere cykler:  
DERFOR SKAL BØRN CYKLE MERE (https://www.alleboerncykleralliancen.dk/bornecykling-i-tal/) 

 Hverdagsaktiviteter som cykling til skole har en væsentlig betydning for konditionen hos 
børn. Cykling som transportmiddel reducerer risikoen for dødelighed med 30 % 
(Sundhedsstyrelsen, Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og anbefalinger, 2018) 

 Aktiv transport kan halvere andelen af børn og unge, der har forhøjet risiko for udvikling af 
hjertekar-sygdomme og diabetes-2 (Faktaark om Betydningen af aktiv transport, Dansk 
Skoleidræt, 2017) 

 Børn, som cykler i skole, har en 4 timer bedre koncentrationsevne end børn, der bliver kørt 
i skole (Cykelregnskabet 2016, Københavns Kommune) 

 Aktive børn bliver aktive voksne og jo tidligere i livet god sundhedsadfærd tilegnes, jo 
større livslang betydning vil det have (World Health Organization 2011, Global 
Recommendations on Physical Activity for Health, 5-17 years). 
 

Forventet økonomi  
Projektøkonomien for cykelstier er en del af kommunens anlægsbudget. Dette defineres fra 
projekt til projekt.  
 
 
Tidshorisont 
Løbende aktivitet.  
 
Barrierer 
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Økonomisk prioritering i kommunen kan bremse for udrulning af cykelstier.  
 

 
Tiltag og kobling til delmål D og E:  
 
Ladeinfrastruktur udbygges hvor muligt (kobles også til delmål A) 

 
Hvad 
Ladeinfrastrukturen skal udbygges. Vi skal lave en plan for udrulning af ladeinfrastruktur i 
Hedensted Kommune. Et element i planen handler også om hvem der skal stå for udrulningen.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er aktør. Der afventes lovforslag om kommunernes mulighed for opsætning 
af ladeinfrastruktur.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Indsatsen vil have en meget lille indflydelse på CO2 reduktioner. Det skyldes at de fleste borgere i 
Hedensted kommune godt kan have ladestander ved egen bolig, så en udbygning af 
infrastrukturen vil ikke betyde væsentligt øgning i antallet af elbiler. Indsatsen ønskes alligevel 
gennemført, da vi primært i Juelsminde oplever behov fra turister, og på kommunens 
arbejdspladser er der også et behov for ladestandere til medarbejderbrug.  
 
 
Forventet anden effekt 
Partikelforurening i byerne er en væsentlig sundhedseffekt når biler med fossile brændsler fjernes 
fra bybilledet.  
 
Forventet økonomi  
Økonomien kendes ikke endnu. Såfremt vi som kommune må opsætte ladestandere i fx 
Juelsminde, skal der afsættes særskilte midler til dette.  
 
Tidshorisont 
Afventer eventuel ny lovgivning om kommunernes rolle. Der igangsættes en planlægning for 
hvordan den optimale placering af ladestandere er, således at indsatsen kan eksekveres så snart 
lovgivningen giver mulighed for dette.  
 
Barrierer  
Kommuner har i skrivende stund, ikke hjemmel til at opstille ladeinfrastruktur. Det vil i øvrigt altid 
være en vurdering hvor meget og hvor hurtigt markedsmekanismerne kan udrulle tilstrækkelig 
infrastruktur.  
 

 
 
Natur og landbrug 
 
 
Frem mod 2030 og 2050 igangsættes følgende tiltag inden for natur log landbrugssektoren. Disse skal 
bidrage til opnåelse af vores delmål/målsætning om reduktioner på området.  
En stor del af arbejdet på dette område ligger indenfor kommunens rolle som facilitator og partner.  
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Delmål A: Vi vil rejse mindst 830 Ha skov inden 2030 og yderligere 3300 inden 2050.  
Delmål B: Reducering af drivhusgasser i landbruget med 60% i 2030 sammenliget med 1990. 
Delmål C: Udtagning af 500 Ha lavbundsjorde.  
 
 
Tiltag og kobling til delmål A: 
 
Hedensted søerne og folkeskov 

 
 

Hvad 
Der er et stort naturområde i Hedensted mellem E45 og Hedensted Centret. Her er allerede 
etableret Hedensted Søerne og projekt Hedensted Folkeskov er på vej.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Etablering af Skov reducerer ca. 7,5 ton/år/Ha. (virkemiddelkatalog DK2020 midt side 87).  
Der beplantes 10-15 Ha skov i 2022/23, hvilket betyder at projektet Hedensted Søer og Skov kan 
bidrage med 70-100 ton/år i CO2 reduktioner.  
 
Det er et mål om 25% skovdække i Danmark inden 2090. 
Folketinget vedtog i 1989 et mål om at fordoble Danmarks skovareal, så det indenfor en periode 
på omkring 75 år skulle nå op på 1.075.000 ha (25 % af Danmarks areal). Siden da er skovarealet i 
gennemsnit vokset med over 3.300 ha årligt fra omkring 532.000 ha til de nuværende ca. 632.711 
ha, så det er gået i den rigtige vej. I de senere år har arealet med ny skovrejsning i Danmark dog 
kun været på omkring 1.400 ha og det areal skal være knap 7 gange større fremover, hvis målet 
skal nås indenfor tidsrammen (omkring år 2065). 
skovforeningen.dk/fakta-om-danmarks-skove/ 
 
Forventet anden effekt 
Da skovrejsningen fortrænger konventionelt landbrug placeret på en stor drikkevandsressource, 
har projektet en stor øvrig miljømæssig gevinst.  
Området bliver et stort rekreativt naturområde med fokus på biodiversitet og sundhed.  
Der vil desuden være bæredygtig jordhåndtering hvor overskudsjord fra byggeprojekter, bruges til 
at modellere landskabet.  
 
Forventet økonomi  
Basisøkonomien for at anlægge projektet, er på 2-3.000.000. Disse kan for en stor dels 
vedkommende fundraises og tilvejebringes gennem partnerskaber med erhverv og NGOere.  
Hedensted Kommune skal desuden bidrage med medarbejderressourcer til at drive og udvikle 
projektet.  
 
Tidshorisont 
Plantning af træerne foregår i 2022/ 2023. Projektet kører derefter fortløbende videre.  
Barrierer 
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Der kan være anden prioritering af arealanvendelsen. Denne risiko forventes dog ikke at være stor 
for dette projekt, da arealet ikke kan udnyttes til udstykning, grundet store drikkevandsinteresser.  
 

 
Plantning af øvrig skov 

 
Hvad 
Når vi laver udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner, skal det være klart hvor vi kan 
etablere mere skov. Der skal desuden være en plan for hvilke samarbejdspartnere der kan bringes 
i spil, hvor der skal være kommunal skov og hvor det skal være privat. Der skal plantes mindst 800 
Ha inden 2030 og yderligere 3.300 inden 2050. 
 
Ansvar 
Hedensted Kommune og private.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Etablering af Skov reducerer ca. 7,5 ton/år/Ha. (virkemiddelkatalog DK2020 midt side 87). Dvs. der 
kan realiseres en reduktion på ca. 6.000 tons i 2030 og ca. 24.000 tons i 2050.  
 
Forventet anden effekt 
Ved at fortrænge visse typer af landbrug, kan skovrejsning have andre miljømæssige gevinster.  
Skov er også rekreativ natur og dermed bidrager til øget bosætning.  
 
Forventet økonomi  
Skovrejsning kan fundraises, etableres af private alene og være kommunal. Så økonomien 
afhænger af hvilken type af projekt der er tale om.  
Hedensted Kommune skal bruge medarbejderressourcer både til planlægningsarbejdet og til at 
facilitere projektgennemførsel.   
 
Tidshorisont 
Plantning af skov vil forløbe over flere/mange år. 
Barrierer 
Der kan være konflikter omkring prioritering af arealanvendelsen.  
 

 
 
Tiltag og kobling til delmål B: 
 

Biogas - forprojekt 

 
 

Hvad 
Det ønskes undersøgt om vi kan etablere et biogasprojekt i Hedensted Kommune.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune i samarbejde med nabokommuner og landbrug.  
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Forventet reduktion af drivhusgasser 
Det er for tidligt at specificere. Det skal først undersøges om der er potentiale for et projekt.  
 
Forventet anden effekt 
Potentielt kan der være positive miljømæssige og/ eller økonomiske effekter ved at dele af det 
organiske affald kan håndteres i biogasanlæg.  
 
Forventet økonomi  
I forprojektfasen skal Hedensted Kommune alene bidrage med medarbejderressourcer.  
 
Tidshorisont 
Forprojekt i 2022/2023.  
 
Barrierer 
I forstadiet kan der opstå en række barrierer. Det kan være ifht. at indgå aftaler med leverandører 
og aftagere af produkterne. Der kan være lovgivningsmæssige barrierer, samt barrierer ifbm. 
prioritering af arealerne.  
 

 

 

Klima på bedriften  

 
Hvad 
Der er etableret samarbejde med Horsens Kommune om et projekt hvor bedrifter forsøger at 
klimaforbedre deres bedrifter.   
 
Ansvar 
Samarbejde mellem ØLF, Horsens og Hedensted Kommune. Horsens Kommune er tovholder 
Vi har endnu ikke svaret på at nå tilstrækkelige reduktioner i landbruget, hvorfor dette projekt, er 
et pilotprojekt, der skal gøre os klogere på mulighederne.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Projektet vil i sig selv give begrænset CO2 reduktion. Men projektet går ud på at undersøge hvilke 
CO2 reduktions effekter, forskellige indsatser i landbruget kan bidrage med.  
 
Forventet anden effekt 
Det skal der undersøges, som en del af projektet, om der er andre positive eller negative 
konsekvenser ved projektet.  
 
Forventet økonomi  
Projektet vil have en udgift på 200.000 kr. årligt i 3 år. Udgiften skal deles mellem Horsens og 
Hedensted Kommune 
 
Tidshorisont 
2022-2024 
 
Barrierer 
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Største barrierer for dette projekt, er hvis det ikke er muligt at finde landmænd, der ønsker at 
deltage i projektet, og hvis dem der deltager springer fra undervejs eller ikke leverer den indsigt 
som vi skal bruge for at kunne indføre yderligere indsatser baseret på erfaringerne.  
Det er også en barrierer når et projekt gennemføres i samarbejde mellem flere kommuner og 
organisationer, såfremt en eller flere parter ikke ønsker at prioritere projektet.  
 

 
 
Landbruget er en aktiv spiller i Kommunens erhvervsindsats om bæredygtighed  
 
 

Hvad 
I første omgang et udviklingsprojekt/ pilotprojekt, der skal tydeliggøre potentialet og 
mulighederne for at arbejde videre. Da projektet endnu ikke er udviklet er det ikke muligt at 
konkretisere ret meget endnu. Projektet kan indeholde en plantestrategi, lokal, økologisk 
produktion m.v.  
Ud over etablering af nye virksomheder, vil vi på udviklingssiden arbejde med fremtidens dyrkning 
igennem projektet Plant for the Sky, som handler om vertikal dyrkning og læring herom. 
 
 
Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
I første omgang ønskes det at arbejde på pilotprojekt niveau og derfor vil indsatsen isoleret set 
ikke have nogen CO2 effekt.  
 
Forventet anden effekt 
Viden om mulighederne for omlægning af landbrugsproduktion. 
 
Forventet økonomi  
Der er medarbejderressourcer forbundet med formidling og facilitering. 
 
Tidshorisont 
2024-2025 hvorefter indsatsen evalueres sammen med revidering af DK2020 planen.  
 
Barrierer 
For at gennemføre udviklingsprojekter, er partnerkredsen afgørende, og det vil være en barriere 
hvis væsentlige aktører ikke ønsker at være med i projektet undervejs.  
 

 

Tiltag og kobling til delmål C: 

Udtagning af lavbundsjorde 

 
Hvad 
Der hvor det er muligt, udtages lavbundsjorde.  
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Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Det vil komme til at bero på hvilke områder man udtager og om hvorvidt det drejer sig om arealer 
der dyrkes eller ikke dyrkes, men det vil forventeligt være omkring 2-4.000 tons CO2/år 
 
Forventet anden effekt 
Projekterne kan tænkes sammen med klimatilpasning eller solcelleparker, og dermed potentielt 
bidrage til flere effekter.  
 
Forventet økonomi  
Der er oplevet nogle udfordringer med tilskudsordningerne på området. Disse skal undersøges 
nærmere. Umiddelbart kræver projektet hovedsagligt medarbejderressourcer fra Hedensted 
Kommune.  
 
Tidshorisont 
Projektet er startet i 2021, men afventer strukturelle ændringer. Vil foreløbig løbe til og med 2025 
og blive revideret med revision af DK2020 planen.  
 
Barrierer  
Udfordringer med tilskudsordninger og lovgivning generelt kan bremse projekterne. Der kan 
desuden være konflikter om prioritering af arealanvendelsen.  
 

 

 
 
 
Cirkulær økonomi og ressourceoptimering 
 
Cirkulær økonomi og ressourceoptimering vil primært påvirke udledninger i scope 3, og ikke scope 1 og 2, 
som klimaregnskabet for Hedensted kommune beskriver. Hedensted kommune har alligevel valgt at have 
et stort fokus her alligevel, da vores forbrug og produktion er væsentligt for den fremtidige omstilling. 
Hedensted Kommune er en stor industrikommune, og der produceres og transporteres derfor mange varer 
ind og ud af kommunen.   
 
Delmål A: Klimaneutral affaldssektor og mindre affald 
Delmål B: Cirkulær økonomi 
 
Ifht. delmål A er der også inddragelse af borgere. Dette tiltag beskrives under indsatsen ”Fællesskaber og 
formidling”. 
 

Kobling til delmål A: 

Alle kommunens virksomheder har fået sparring omkring deres affald  

 
Hvad 
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Erhvervslivets affald håndteres ikke af kommunen som myndighed. Derfor vil det være en del af 
den kommunale erhvervsservice eller anden indsats, der kan bidrage med sparring til 
virksomheder om deres affald.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
CO2 udledningen på erhvervsaffald er at måle i Scope 3. Dvs. ved at der bruges og produceres 
mindre emballage m.v. Dermed vil effekten ikke kunne måles direkte i kommunens geografiske 
CO2 regnskab, men er på globalt plan en meget væsentlig klimabelastning.  
 
Forventet anden effekt 
Forbedret konkurrencevilkår for kommunens virksomheder.  
Forbedret Scope3. Denne beregnes dog ikke i DK2020.  
 
Forventet økonomi  
Hedensted Kommune skal bidrage med medarbejderressourcer til opgaven.  
 
Tidshorisont 
2022-2025. Herefter evalueres indsatsen.  
 
Barrierer 
Der kan opstå udfordringer i lovgivningen, der gør det vanskeligt som kommune at bidrage til 
denne indsats. Derudover er primær barriere at virksomhederne ikke ønsker dialogen, og ikke 
ønsker at bidrage med handling.  
 

 
 

Kommunens Erhvervspolitik om bæredygtighed er integreret i industrien 

 
Hvad 
I Hedensted Kommunes erhvervspolitik arbejder vi med bæredygtighed. Denne indsats skal 
indarbejdes hos kommunens virksomheder, til gavn for miljø og bundlinje.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Har formentlig begrænset CO2 effekt. Der kan dog være en effekt i form af virksomhedernes 
procesenergi.  
Reduktion vil være derudover være i form af Scope 3.  
 
Forventet anden effekt 
Øget potentiale for tiltrækning af nye virksomheder. Øget tiltrækning af arbejdskraft. Øget 
konkurrencekraft i industrien.  
 
Forventet økonomi  



59

Hedensted Kommuner bidrager som udgangspunkt med medarbejderressourcer og ekspertoplæg.  
 
Tidshorisont 
2022-2025. Herefter evaluering af projektet i forbindelse med revision af DK2020 planen.  
 
Barrierer 
Barriere for denne indsats er at arbejdet nedprioriteres i Hedensted Kommune, bl.a. fordi 
indsatsen ikke direkte kan måles i kommunens CO2 regnskab. Det forventes dog at erhvervslivet vil 
presse på denne udvikling af sig selv. 
 

 

Kobling til delmål B: 

Compas – Institut for bæredygtig udvikling. Herunder iværksætteri.  

 
Hvad 
Compas blev etableret i 2019, som et strategihus for bæredygtig vækst og udvikling gennem 
iværksætter. Vi ønsker at skalere mulighederne i Compas og udnytte det til udviklings og 
innovationsprojekter indenfor bæredygtig udvikling og iværksætteri. 
 
Ansvar 
Hedensted Kommune i partnerskab med iværksættere 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Ingen direkte CO2 reduktion. Reduktion vil være i form af Scope 3.  
 
Forventet anden effekt 
Iværksættere og lokalt erhverv får hjælp til grønne forretningsmodeller, og sætter sig dermed i 
stand til at producere varer med minimalt CO2 aftryk.  
Attraktivt miljø for tiltrækning af iværksættere til Hedensted Kommune.  
Udvikling af klimajobs og klargøring af borgere på kanten af arbejdsmarkedet til at kunne varetage 
klimajobs.  
Viden om innovation, bæredygtig ledelse, paradigmeskift, partnerskaber, grønne 
forretningsmodeller kan bidrage til den generelle omstilling i Hedensted Kommune.  
 
Forventet økonomi  
500.000-2.000.000 kr. årligt foruden medarbejderressourcer.  
Økonomien er fleksibel, da det afhænger af hvor mange indsatser der ønskes eksekvereret 
herigennem.  
(500.000 kr. og en medarbejderressource ligger allerede i rammen og i organisationen) 
Tidshorisont 
2019-2025. Evalueres sammen med revisionen af DK2020 planen.  
 
Barrierer 
Vigtigste barriere er hvis nøglepartnere ikke længere ønsker at bidrage – herunder hvis den 
kommunale prioritering ændres.  
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Udarbejde bæredygtig jordstrategi (Delmål B) 
 

Hvad 
Hedensted Kommune udarbejder strategi for håndtering og genanvendelse af overskudsjord fra 
anlægsprojekter. Dette er både fra kommunale og private projekter.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Reduktion vil være i form af Scope 3.  
 
Forventet anden effekt 
Reducere belastningen på grusgravning både for lokalsamfund og fordi råstoffer er en begrænset 
ressource.  
 
Forventet økonomi  
Hedensted Kommuner bidrager som udgangspunkt med medarbejderressourcer.  
 
Tidshorisont 
Strategien laves i 2022, og implementeres umiddelbart herefter. 
 
Barrierer 
Der er ikke nogle særlige barrierer. Dog kan manglende kommunale ressourcer og kompetencer 
være en begrænsning for indsatsen.  
 

 
 
 
Fællesskaber og formidling 
 

Delmål A Klimaengagement hos børn og unge 
Delmål B: Kendskab til kommunens grønne profil  
Delmål C: Det er let at leve bæredygtigt her 
Delmål D: Hedensted Kommune vil facilitere fællesskaber mellem borgere, virksomheder og kommuner 
 

Tiltag i tilknytning til delmål A: 

Målrettet tiltag med bæredygtighed i læring (Børn og Unge 0-18 år) 

Hvad 
Vi vil tilbyde 3-5 indsatser til lærere, pædagoger og andre fagfolk der arbejder med vores børn og 
unge. Det skal være indsatser, hvor der arbejdes med klimaengagement på en måde som lærer og 
børn synes er relevant og som ikke giver lærere større byrde.  
Tilbud vil bla. være at deltage i projektet ”plant for the sky” i folkeskolerne, som sætter fokus på 
fremtidens fødevarer og bidrager til skolernes undervisning i STEM fagene. Vi vil sætte fokus på 
grønne, klimavenlige måltider for de mindre børn. For de unge vil vi dels have tilbud på 
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ungdomsskoleniveau, samt fortsætte indsatsen ”plant for the sky” i ungdomsuddannelserne. (er 
dette et tiltag) 
Der vil desuden være tilbud om workshops for skoleklasser indefor bæredygtig entreprenørskab.   
 
Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Effekten vil kunne ses i Scope3 på den lange tidshorisont.  
 
Forventet anden effekt 
Øget bosætning. Unge familier vil gerne bæredygtig livsstil.  
Øget bæredygtighed i livsstil fører til mere ansvarlige beslutninger ved forbrug. Og dermed 
påvirkning af Scope 3.  
 
Forventet økonomi 
Primært medarbejder ressourcer.  
 
Tidshorisont 
2022-2025. Herefter evalueres indsatsen i forbindelse med revision af DK2020 planen.  
 
Barrierer 
Det er en barriere hvis vi ikke kan få familier eller partnere til at deltage i aktiviteterne i et tempo 
der er hurtigt nok til at nå den udvikling der er behov for.  

 

Tiltag i tilknytning til delmål B, C og D: 

Kommunikation mellem borgere på De Naturlige Hedensteder og professionelle på KlimaX netværket 

 
Hvad 
Vi ønsker at formidle alle relevante bæredygtige indsatser i Danmark og Hedensted Kommune. 
KlimaX er det professionelle netværk, hvor fagligheden er høj, og innovative ideer drøftes og 
udvikles. De Naturlige Hedensteder er det lokale netværk hvor alle ideer er i spil, og borgere og 
kommune deler viden og projekter med hinanden.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Effekten vil kunne ses i Scope3 på den lange tidshorisont.  
 
Forventet anden effekt 
Øget bosætning. Unge familier vil gerne bæredygtig livsstil.  
Øget bæredygtighed i livsstil fører til mere ansvarlige beslutninger ved forbrug. Og dermed 
påvirkning af Scope 3.  
 
Forventet økonomi 
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Hedensted Kommune bidrager med medarbejderressourcer og ca. 100.000 årligt til 
formidlingsaktiviteter.  
 
Tidshorisont 
2022-2025. Herefter evalueres indsatsen i forbindelse med revision af DK2020 planen.  
 
Barrierer 
Det er en barriere hvis vi ikke kan få familier eller partnere til at deltage i aktiviteterne i et tempo 
der er hurtigt nok til at nå den udvikling der er behov for.  

 
 
Tiltag i tilknytning til delmål A og C: 
 
Formidling om affaldshåndtering 

 
Hvad 
Hedensted Kommune indførte i 2021 nyt affaldssystem. Dette ligger der en kommunikation og 
formidlingsindsats bag, som allerede har været i drift siden starten af 2021. Affaldssortering og 
håndtering er noget alle kan forstå, og ofte er det det første borgere nævner når man snakker 
klima og miljø. Derfor vurderer vi at en formidling og dialog om affald er en effektiv vej til at 
påvirke bæredygtig livsstil.   
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Indsatsen har ingen mærkbare reduktioner på Hedensted Kommunes CO2 regnskab. Effekterne 
ligger i Scope 3 og vil således have effekter i globalt sammenhæng. Denne effekt er dog ikke 
beregnet, men vil alene ligge i formidlingen.  
 
Forventet anden effekt 
 
Forventet økonomi  
Der bidrages primært med medarbejderressourcer. Der er allerede indkøbt en ”affaldstrailer”, som 
også vil indgå i arbejdet.  
 
Tidshorisont 
Indsatsen er i gang og vil foreløbig fortsætte indtil udgangen af 2023. 
 
Barrierer 
Barrierer er at borgere ikke tager affaldsordningen alvorligt. Denne forventes dog ikke at udgøre 
en stor risiko, da borgere er meget optaget af affald, som væsentligt element i den bæredygtige 
udvikling.  
 

 
 
Erhverv 
 
Delmål A: Klimaklar Erhverv  
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Delmål B: Grøn transport  
Delmål C: Færre fossile brændsler til energi i industrien 
Delmål D: Bæredygtighed som konkurrenceparameter 
 
 
Delmål A: Klimaklar Erhverv 

Vejledning  
 

Hvad 
Hedensted Erhverv har udviklet et værktøj, hvor virksomheder kan arbejde med deres tre 
bundlinjer – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Virksomhederne kan bruge værktøjet i deres eget 
arbejde med den grønne omstilling og formidlingen heraf.  
Desuden kan værktøjet bruges i dialogen med og rådgivningen af virksomhederne ift. den grønne 
omstilling. 
 
Ansvar 
Hedensted Erhverv/Hedensted Kommune.   
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Indsatsen har ingen mærkbare reduktioner på Hedensted Kommunes CO2 regnskab. Effekterne 
ligger i Scope 3 og vil således have effekter i global sammenhæng. Denne effekt er dog ikke 
beregnet, men vil alene ligge i formidlingen.  
 
Forventet anden effekt 
Effekten kan dermed både være i form af afledte CO2 reduktioner, vækst og bæredygtig udvikling.  
 
Virksomheder har stigende fokus på klima, som et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. 
De virksomheder, der er på forkant, kan drage fordel af at arbejde med CO2 reduktioner, og 
dermed forbedre deres klimaregnskab.  
 
Forventet økonomi  
Der bidrages primært med medarbejderressourcer fra Hedensted Erhverv/Hedensted Kommune til 
den informative indsats.  
 
 
Tidshorisont 
Igangsættes i 2022. 
 
Barrierer 
Barrierer er, at indsatsen ikke for alvor flytter noget på CO2 regnskabet, og det dermed ikke skaber 
værdi at Hedensted Kommune bruger ressourcer på opgaven.  
 

 
Etablering af KlimaX Hedensted Kommune 
 

Hvad 
Strategicenter Compas har udviklet KlimaX netværket for virksomheder og kommuner. Der bygges 
videre på det eksisterende netværk til at udvikle et KlimaX i Hedensted Kommune.  
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Ansvar 
Strategicenter Compas ogHedensted Kommune er ansvarlige for netværket. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Indsatsen har ikke direkte CO2 reduktionseffekt, men har potentiale til at bidrage med CO2 
reduktioner, fordi virksomhederne bliver bevidste om deres miljømæssige bundlinje og 
mulighederne for at forbedre den.  
 
Forventet anden effekt 
Netværk og partnerskaber har en række effekter, og kan både føre til grøn omstilling i 
virksomheder og hos private, ligesom ambitiøse fællesskaber også skaber nye innovative løsninger 
på fremtidens udfordringer. Effekten kan dermed både være i form af afledte CO2 reduktioner, 
vækst og bæredygtig udvikling.  
 
Forventet økonomi  
Der bidrages primært med medarbejderressourcer. De faglige indspark, der er nødvendige for at 
drive et ambitiøst netværk, forventes at kunne findes blandt netværkets medlemmer.  
 
Tidshorisont 
Igangsættes i 2022. 
 
Barrierer 
 

 

Tiltag i tilknytning til delmål B:  
 
Indsatser om grøn transport  
 

Hvad 
Igennem formidling og netværk vil vi gøre det mere attraktivt for medarbejdere at cykle til og fra 
arbejde. 
Derudover etableres en indsats omkring overgang til fossilfri brændstoffer i vognparken.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune tager initiativ til indsatsen.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Hver cykeltur, der erstatter bilkørsel, reducerer CO2 udledningen.  
Forventet anden effekt 
Virksomheder har stigende fokus på klima, som et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. 
De virksomheder, der er på forkant, kan drage fordel af at arbejde med CO2 reduktioner, og 
dermed forbedre deres klimaregnskab.  
 
Forventet økonomi  
Der bidrages primært med medarbejderressourcer fra Hedensted Kommune til den informative 
indsats.  
Det kan dog vælges, at kommunen som indkøber også stiller som krav om bæredygtig transport til 
og fra vores institutioner. Dette kan der være en økonomi forbundet med.  
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Tidshorisont 
Igangsættes i 2022. 
 
Barrierer 
Barrierer kan være at få virksomhederne til at bidrage til indsatsen, såfremt der ikke er en 
umiddelbar økonomisk gevinst. For nogle kan det være nødvendigt, at man ser på en totaløkonomi 
i stedet for anskaffelsesøkonomi og dermed en en økonomisk omstilling, som måske ikke er nem 
for alle.  
 

 
 
Delmål C: Færre fossile brændsler til energi i industrien 
 
Udnytte overskudsvarme fra industrien til kollektiv varme. 

Hvad 
Industriens overskudsvarme udnyttes til kollektiv varme, hvor det er muligt.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune i samarbejde med varmeselskaberne er ansvarlige for at facilitere dialog 
med nye og eksisterende industrivirksomheder om at udnytte overskudsvarme.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Det er ikke muligt at indsætte tal her. Overskudsvarme erstatter en given energikilde og afhængig 
af hvilken kilde dette er vil CO2 reduktionen variere. Når nye virksomheder flytter til Hedensted 
Kommune foretages en screening af potentialet. I reduktionsstien fremgår dette tiltag ikke direkte, 
da det bidrager til det samlede mål om CO2 neutral varmeforsyning.  
 
Forventet anden effekt 
Brandingværdi for virksomhederne.  
Mere robust drift for forsyningsvirksomhederne.  
Mindre sårbarhed ved at have flere energikilder til rådighed.  
 
Forventet økonomi  
Tiltaget er udgiftsneutralt for Hedensted Kommune i sig selv.  
Afgiftsstrukturen forventes at blive justeret, så der pålægges en afgift,  såfremt overskudsvarmen 
ikke udnyttes. 
Der skal afsættes personaleressourcer til at facilitere processerne.  
 
Tidshorisont 
Fjernvarmeselskaber i Hedensted Kommune har igennem flere år haft succes med at udnytte 
overskudsvarme fra industrien. Indsatsen skal fortsætte. Der afsættes ekstra ressourcer til 
opgaven indtil alle virksomheder er blevet screenet. Derefter skal opgaven indgå i almindelig drift 
og udvikling.  
 
Barrierer 
Denne indsats er afhængig af afgiftsstrukturen på produktion og salg af overskudsvarme. Det har i 
en årrække ikke været økonomisk attraktivt at lave disse aftaler, men lovgivningen er nu blevet 
ændret og incitamentet er øget. 
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En anden barriere er, at det er meget personafhængigt og afhængigt af ”salgskompetencer” hos 
fjernvarmeselskaberne., og kræver et tæt og godt samarbejde mellem varmeselskabet og 
virksomheden.   
 

 

Partnerskaber om energiproduktion og forbrug 
 

Hvad 
Nogle virksomheder har meget overskudsvarme, som potentielt kan udnyttes til fjernvarme. 
Dermed kommer virksomhederne til at spille en væsentlig rolle i omstilling af varmeforsyningen. 
Derudover er det nødvendigt for virksomheder at omstille deres energiforbrug til fossilfri energi. 
Dette gælder også i deres procesenergi.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune faciliterer dialogen, hvor der er behov. Virksomheder kan også selv tage 
initiativ og gennemføre projektet i samarbejde med teknisk partner.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Når overskudsvarme erstatter naturgas i et boligområde, er det medvirkende til en markant CO2 
reduktion. Denne er også synliggjort under indsatsen omkring energi og CO2 fri opvarmning i 
boliger. Ifht. virksomhedernes procesenergi forventes der også store reduktionspotentialer.  
 
Forventet anden effekt 
Virksomheder har stigende fokus på klima, som et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. 
De virksomheder, der er på forkantkan drage fordel af at arbejde med CO2 reduktioner, og 
dermed forbedre deres klimaregnskab.  
Forsyningssikkerhed og uafhængighed af fx naturgas er også vigtige effekter.  
 
Forventet økonomi  
Der bidrages primært med medarbejderressourcer fra Hedensted Kommune. Økonomien ligger 
hos virksomheder og varmeselskaber.  
 
Tidshorisont 
Indsatsen har været i gang længe, og skal systematiseres og op skaleres fra 2022. 
 
Barrierer 
Nationale rammer kan ændres og gøre virksomheder og varmeselskaber mere tilbageholdende 
med store investeringer.  
 

 
 
Delmål D: Bæredygtighed som konkurrenceparameter 
 
Vejledning om grøn omstilling og værdien heraf 
 

Hvad 
Denne indsats er en videreformidlingsindsats – en serviceindsats. Her vil Hedensted Kommune 
tage de tiltag, der fx er udviklet under KlimaX, nationale fonde m.v. og videreformidle viden til de 
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lokale virksomheder. Dette gøres igennem eksisterende netværk og arrangementer som fx 
nytårskur og andre erhvervssammenhænge.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Indsatsen har ikke direkte CO2 reduktionseffekt, men har potentiale til at bidrage med CO2 
reduktioner, fordi virksomhederne igennem oplysning, bliver i stand til at udvikle tiltag.  
 
Forventet anden effekt 
Virksomheder har stigende fokus på klima, som et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. 
De virksomheder, der er på forkant, kan drage fordel af at arbejde med CO2 reduktioner, og 
dermed forbedre deres klimaregnskab.  
Fokus omkring klimatiltag, forventes i sidste ende at gøre produkter mere grønne, hvilket forbedre 
Scope 3 i CO2 regnskabet. 
Forventet økonomi  
Der bidrages primært med medarbejderressourcer fra Hedensted Kommune.  
 
Tidshorisont 
Indsatsen har været i gang længe, og skal systematiseres og op skaleres fra 2022. 
 
Barrierer 
Barrierer er at indsatsen ikke for alvor flytter noget på CO2 regnskabet, og det dermed ikke skaber 
værdi at Hedensted Kommune bruger ressourcer på opgaven.  
 

 
 
 

 
Klimatilpasning 
 
Klimaet ændrer sig, derfor er der behov for at forebygge og tilpasse ændringerne lokalt, 
samt afværge skader, forårsaget af hverdagsregn og ekstreme regn - klimaregn. Dette er en proces, der 
kommer til at strække sig over mange årtier. Derfor må dagens løsninger hele tiden vurderes i et langsigtet 
perspektiv. 

 For at forebygge skal der planlægges, hvordan arealerne anvendes i Hedensted Kommune, så den 
tekniske levetid for investeringer i bygninger og infrastruktur ikke reduceres af 
klimaforandringerne. Derved undgås at tilpasse bygningsværker senere, og at skulle afværge 
skader.  

 For at tilpasse kommunen til et ændret klima skal byerne, infrastrukturen og arealanvendelsen 
tilpasses de udfordringer, der kommer med mere ekstremt vejr og øget nedbør, hedebølger og 
stigende vandstand i havet. 

 For at afværge skader på mennesker og materielle værdier, skal kommunen hele tiden være 
opmærksom på de udsatte områder for derved at kunne sætte ind med hjælp.  
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Med baggrund en ny risikokortlægning skal det være muligt at prioritere indsatserne. Afhængig af hvilke 
indsatser der er behov for, vil det være forskellige tiltag, der kan være nødvendige, f.eks.: 

 Tilbageholdelse og/eller forsinkelse af regnvand.  
 Alternativ (gen)anvendelse af regnvand.  
 Bortledning af regnvand.  
 LAR lokal afledning/tilbageholdelse af regnvand.  
 Multifunktionel anvendelse af rekreative arealer, så det kan benyttes til aktiviteter og 

vandparkering 
 Vandparkering uden for bebyggelse set i lyset af, at værdierne, der kan gå tabt i disse områder, 

potentielt kan være mindre end i bebyggede områder.  
 Ændret byggestil, så der tages højde for evt. vand på terræn, varmere dage og hårdere vindstød. 

 

Delmål A. Løbende opdatering af kommuneplankomplekset  
Delmål B: Monitorering, Involvering og Information 
Delmål C: Klimatilpasning baseres fremadrettet på RCP 4,5 scenariet 
Delmål D: Vi vil højvandssikre Juelsminde til kote 2,5 
Delmål E:Tiltag ved Gudenåen 
 

 
Tiltag i tilknytning til delmål A og C:  
 
Revision af klimatilpasningsplanen  
 

Hvad 
Hedensted Kommune har haft klimatilpasning integreret i kommuneplanen siden 2009. Denne skal 
opdateres med reference til RCP 4,5 scenarier og ny højdemodel. Herunder følgende strategier:  

- Strategi for et tværgående klimatilpasningsarbejde i organisationen. 
- Strategi for håndtering af risikoområder, der bliver påvirket af klimaforandringer på kort sigt, 
herunder eksisterende kommuneplanrammer og ældre lokalplaner. 
- Strategi for borgernær inddragelse i samarbejdet med forvaltningen, forsyningsselskaber, 
virksomheder og fonde i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. 
- Strategi for synergi mellem rekreative arealer, bynatur og biodiversitet, så der skabes merværdi i 
forbindelse med klimatilpasningsprojekter i kommunen 
- Langsigtet klimatilpasningsstrategi for Håb til Håb-området på Juelsmindehalvøen, der kan skabe 
rekreative forbindelser 

Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige. Planen laves i samarbejde med Hedensted Spildevand, 
borgere og andre relevante aktører.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Ingen direkte CO2 reduktioner, da indsatsen er en planlægningsopgave, der handler om at tilpasse 
til de forhold der er.  
 
Forventet anden effekt 



69

Der er potentiale for biodiversitet, grønne byer, attraktive lokalområder, sundere kloaksystemer 
m.v. Styrkelse af datagrundlag for fremtidige beslutninger.  
Forventet økonomi 
Det at lave planen er alene forbundet med medarbejderressourcer. Når den skal realiseres, skal 
der prioriteres og/ eller omprioriteres økonomi fra Hedensted Kommune, Hedensted Spildevand 
og deltagende borgere/ virksomheder.   
Tidshorisont 
Planen laves inden udgangen af næste planperiode.  
Barrierer 
Ingen umiddelbare  

 
Tiltag i tilknytning til delmål B:  
 
Gøre borgere, virksomheder og boligforeninger fortrolige med metoder til klimatilpasning på egen grund. 
 

Hvad 
Primært en formidlingsopgave, hvor borgere gøres opmærksomme på hvilke muligheder der 
findes på egen grund.  

Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlig for indsatsen.  
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Der er ikke væsentlige direkte CO2 reduktioner. Ved at borgere bliver bedre til at håndtere 
regnvandet på egen grund, er der dog reducerede behov for at transportere regnvand, hvilket vil 
resultere i reducerede energi forbrug (og dermed CO2) 
 
Forventet anden effekt 
Der er potentiale for øget biodiversitet, mere attraktive områder, fællesskaber mellem borgere og 
mellem borgere og kommune.   
Forventet økonomi  
Udgiften er primært i form af medarbejderressourcer. Der kan dog laves nogle forsøgsområder, 
hvilket vil kræve en vis økonomi. Denne kan dog tilvejebringes gennem partnerskaber.   
Tidshorisont 
Fra 2022 og frem.  
Barrierer 
Ingen umiddelbare  

 
 
Tiltag i tilknytning til delmål D:  
 
Højtvandssikring i Juelsminde 
 

Hvad 
Der pågår arbejde med etablering af Dige i Juelsminde.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
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Forventet reduktion af drivhusgasser 
Ingen mærkbare reduktioner  
 
Forventet anden effekt 
Reducerer oversvømmelser fra havet. Merværdi i byrummet da anlæg etableres med øje for hvilke 
øvrige effekter de kan bidrage med i lokalsamfundet.  
 
Forventet økonomi  
Hedensted Kommune bidrager med medarbejderressourcer. 
Når projektet skal gennemføres, vil der også være en omkostning for Hedensted Kommune som 
medlem af digelaget.  
 
Tidshorisont 
Indsatsen er i gang og anlægget forventes etableret inden udgangen af 2025.  
 
Barrierer  
 

 
 
Tiltag i tilknytning til delmål E: 
 
Coast 2 Coast Climate Challenge (C2C) 
 

Hvad 
Der er tale om et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. 
december 2022. Projektet støttes af LIFE-programmet med ca 52 mio. kr. og har et samlet 
budget på ca. 90 mio.kr. Dertil kommer alle anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering 
af de mange løsninger, som udvikles under projektforløbet. 

Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil 
arbejde for at skabe en klimarobust region ved: 

 at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører, og ved 
 at implementere de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, idet de nødvendige 

analyser og aktiviteter koordineres, og ved 
 at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, 

forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen.  

Ansvar 
Sekretariatet/ projektledelsen er i Region Midtjylland. Lokalt er Hedensted Kommune ansvarlige 
for indsatsen. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Ingen direkte reduktioner. Dog er et delprojekt i C2C etablering af klimavej i Hedensted. Denne 
producerer varme på samme tid med at den håndterer regnvand. Det giver en minimal CO2 
reduktion. 
 
Forventet anden effekt 
Klimatilpasning af kommunen. Fælles forståelse og indsats med borgere om hvordan de ønsker at 
tilpasse Hedensted Kommune.  
Viden om klimaveje tilvejebragt.  
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Forventet økonomi  
Samlet budget 6.000.000. Hedensted Kommune bidrager med 3.000.000 primært i form af 
medarbejdertimer.  
 
Tidshorisont 
2017-2022 
Barrierer 
 

 
Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen 
 

Hvad 
I samarbejde har kommunerne langs Gudenåen fået udarbejdet helhedsplan for vandhåndtering, 
for at imødekomme de udfordringer der er omkring oversvømmelser fra Gudenåen, og foretage 
relevante tiltag, således at problemerne ikke blot flyttes længere nedstrøms.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Ingen mærkbare reduktioner  
 
Forventet anden effekt 
Dialogværktøj til dialog med lodsejere langs Gudenåen. Prioritering af ressourcer til 
klimatilpasning.   
 
Forventet økonomi  
Økonomien består af medarbejderressourcer.  
Tidshorisont 
2021 
Barrierer 
 

 
 
Water Valley/ videreførsel af C2C  
 

Hvad 
Projektet er en måde at videreføre samarbejdet der er opbygget via C2C. Det er under udvikling og 
detaljerne kendes ikke endnu.  
Ansvar 
Region Midtjylland 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Kendes ikke endnu 
 
Forventet anden effekt 
Kendes ikke endnu 
 
Forventet økonomi  
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Kendes ikke endnu 
 
Tidshorisont 
Kendes ikke endnu 
 
Barrierer 
 

 
 
 
Tiltag for merværdi 
 
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.  
 
Med reference til pkt. 1.3.3. arbejdes der med merværdi i alle projekter, ud fra en samfundsmæssig 
vurdering af hvor værdierne er, og hvor både den menneskelige, miljømæssige og økonomiske værdi kan 
højnes.  
 
I de ovenstående skemaer med beskrivelse af tiltag for hver indsatsområde, er der en tekst for ”forventet 
anden effekt”, som udgør merværdien for det pågældende tiltag.  
 
Kommunen som organisation 
 
Delmål A: Kommunen går forrest 
Delmål B: Sund mad med lavt aftryk 
Delmål C: Offentlig indkøb som grøn muskel  
Delmål D: Bæredygtigt byggeri, restaurering og anlæg. 
Delmål E: Omstilling af den kommunale flåde og maskiner  
Delmål F: Bæredygtig planlægning  
 
 
Der er ikke beskrevet tiltag for Delmål F Bæredygtig planlægning. Dette indpasses ind i kommunens 
planstruktur og kan derfor ikke beskrives som et særskilt tiltag.  
Der er ikke beskrevet tiltag for Delmål B, da tiltag formentlig vil være på projektniveau, og derfor først 
planlægges senere.  
Der er ikke beskrevet tiltag for Delmål C, da denne indsats prioriteres sammen med 
samarbejdskommunerne Horsens og Odder I det fælles kommunale indkøbsfællesskab.  
 
Tiltag i tilknytning til delmål A: 
 
Plant for the sky 

Hvad 
Projekt hvor skoleområdet går i front ved at implementere Klimaboxes i undervisningen. 
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
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Forventet reduktion af drivhusgasser 
Reduktionen kan ikke måles direkte. Indsatsen er målrettet uddannelse af børn og unge, både for 
at de som borgere får lyst til at agere som klimavenlige borgere og for at børn og unge får lyst til at 
uddanne sig til at kunne bidrage til den bæredygtige udvikling når de bliver voksne.  
 
Forventet anden effekt 
Indsatsen kan bidrage til skolernes forpligtelser for naturfag. Det vil desuden være en indsats, som 
skolerne kan koble op på FNs verdensmål, og således bidrage til at børn og unge i Hedensted 
Kommune i højere glad klædes på til at være borgere i en anden virkelighed end deres forældre.  
 
Forventet økonomi  
Indsættes 
 
Tidshorisont 
2021-2025 – herefter evaluering mhp videreførsel. 
 
Barrierer 
Dette er en del af en udviklingsindsats. Det er en barriere at skolerne og udviklingsfolk kan følges 
ad i udviklingen, sådan at projektet giver værdi for skolerne.  
En barriere kan være prioritering af medarbejderressourcer til opgaven.  

 
 
Tiltag i tilknytning til delmål D:  
 
Energistrategi for kommunale bygninger 
 

Hvad 
Der skal laves en energistrategi for kommunens bygninger 
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Når al el og varme er CO2 neutralt er der reduceret 3000 tons CO2.  
 
Forventet anden effekt 
I forbindelse med at omlægge kommunale institutioner til fjernvarme (der hvor det er muligt), 
forøges den samfundsmæssige gevinst ved at rulle fjernvarme ud til borgere i et område. Dermed 
bidrager Hedensted Kommune indirekte til et bedre projekt for borgerne i et område.  
 
Forventet økonomi  
Hedensted Kommune bidrager med medarbejderressourcer. 
Nogle projekter er forbundet med omkostninger, og andre tilnærmelsesvis omkostningsneutrale 
for Hedensted Kommune. 
 
Tidshorisont 
2022-2030 
 
Barrierer  
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Der er ikke store barrierer for denne opgave, men der vil være økonomiske prioriteringer i 
gennemførelsen, der kan udgøre en barriere. 

 
 
Bæredygtighedspolitik – herunder Kloge M2 
 

Hvad 
Vi vil udarbejde en bæredygtighedspolitik, der beskriver hvordan vi vil drive bæredygtig 
ejendomsforvaltning og hvordan vi vil arbejde med bæredygtigt nybyggeri.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Effekten får en mindre effekt på kommunens samlede CO2 udledning.  
 
Forventet anden effekt 
Når kommunen bygger og forvalter ejendomme efter bæredygtige principper, udgør det et 
eksempel for kommunens borgere og virksomheder.  
 
Forventet økonomi  
En bæredygtig ejendomsforvaltning, kan betyde øgede omkostninger nogle steder. Denne 
økonomi skal prioriteres fra byggeprojekt til byggeprojekt. Nogle projekter er forbundet med 
omkostninger, og andre tilnærmelsesvis omkostningsneutrale for Hedensted Kommune. Det 
vurderes at en total levetids omkostning for et byggeri, ofte er udgiftsneutral eller positiv for 
kommunen. Dette skal tydeliggøres i politikken  
 
Tidshorisont 
2023-2024 
 
Barrierer 
Der er ikke store barrierer for denne opgave, men der vil være økonomiske prioriteringer i 
gennemførelsen, der kan udgøre en barriere. 

 

 

Systematisk energioptimering af kommunale bygninger 
 
 

Hvad 
Hedensted Kommune vil systematisk energioptimere kommunens bygninger. Dette står på 
skuldrene af en indsats igennem mange år, hvor de første energiprojekter er blevet gennemført.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
Besparelsen ligger i tiltaget om energistrategi for Hedensted Kommunes ejendomme.  
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Forventet anden effekt 
Når kommunen bygger og forvalter ejendomme efter bæredygtige principper, udgør det et 
eksempel for kommunens borgere og virksomheder.  
Forventet økonomi  
Hedensted Kommune bidrager med medarbejderressourcer. 
Nogle projekter er forbundet med omkostninger, og andre tilnærmelsesvis omkostningsneutrale 
for Hedensted Kommune. Energioptimeringer vil oftest være besparende – nogle hurtigere end 
andre.  
 
Tidshorisont 
2022-2024 
 
Barrierer 
Der er ikke store barrierer for denne opgave, men der vil være økonomiske prioriteringer i 
gennemførelsen, der kan udgøre en barriere. 

 
 
Tiltag i tilknytning til delmål E: 
 
Overgang til elbiler i kommunens drift 
 

Hvad 
Bilflåden overgår gradvist til elbiler.  
 
Ansvar 
Hedensted Kommune er ansvarlige for indsatsen. 
 
Forventet reduktion af drivhusgasser 
1000 benzinbiler udleder 1750 ton CO2/år (Virkemiddelkatalog Region midt side 64). Da det 
antages at el er CO2 neutral i 2030, vil 1000 elbiler i 2030 ikke udlede CO2.  
 
Hedensted Kommune udskifter 79 biler i 2022 (en årlig CO2 besparelse på 300 tons).  
I den forbindelse vil der blive sat ladestandere op ved 6 – 8 lokaliteter, og alle steder vil der 
være mulighed for at gæster og medarbejdere kan lade. 
Kommunen har yderligere ca. 50 biler under 3.500 kg. der er fra 2015 eller ældre, og der vil 
være løbende udskiftning af disse biler. Der ud over udløber leasingkontrakten for 20 biler i 
2023, hvor disse udskiftes. Dermed vil alle kommunale personbiler være udskiftet senest i 2030 
(og formentlig også før – jf den løbende udskiftning af de biler der er fra 2015 eller før) 
 
Forventet anden effekt 
Når medarbejdere kører i elbiler øger det deres bevidsthed om bæredygtig adfærd. Dette kan 
forventes at have en afsmittende effekt på deres arbejdsplads og privat.  
 
Forventet økonomi  
Udgiften til de nye biler er stort set som de nuværende udgifter, og med forventet lavere drift- 
og serviceomkostninger kan dette finansiere etableringen af ladestandere. 
 
Tidshorisont 
2022-2023 
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Barrierer 
Barriererne er ikke store her. Der kan dog ske ændringer i de politiske prioriteringer, som er en 
barriere.  

 
 
3.1.2 Omkostninger og finansiering 
 
Med budgetaftalen 2022 (se pkt. 1.1.1) er det besluttet at 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.  
 
Stor del af finansieringen fra kommunens side består i at der er afsat personaleressourcer til at løse 
opgaverne. 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 indenfor 
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.  
 
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.  
 
3.1.3 Transparent metode til prioritering af tiltag 
 
Med reference til Klima- og energiregnskabet 2018 i bilag 5 (se tabel herunder), er tiltagene prioriteret 
efter hvor der er den største CO2 udledning kombineret med mulighederne for at iværksætte tiltag, der er 
realistiske at gennemgøre.  
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.  
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3.1.4 Identifikation af gevinster og merværdier 
 
Ved beskrivelse af tiltag under pkt. 3.1.1 fremgår det hvilke ”forventede anden effekt” tiltagene har. Her er 
beskrevet sociale effekter, miljømæssige og økonomiske effekter.  
 
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 indenfor alle aspekter indenfor bæredygtig udvikling, nemlig miljø, økonomi 
og sociale forhold.  
Den konkrete udmøntning af denne beslutning udvikles i første halvår 2022.  
 
3.1.5 Rimelig og retfærdig fordeling af gevinster 
 
Tiltag under pkt. 3.1.1 er udvalgt efter hvor de giver den største klimamæssige effekt. 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.  
Hedensted Kommune har ingen sociale boligområder, og udsatte grupper er samfundsmæssigt mere 
spredt, hvorfor tiltagene overordnet set kommer alle til gode.   
 
Prioriteringerne beskrevet under pkt. 3.1.3 tager således ikke højde for demografi, men alene CO2 effekt og 
realiserbarhed.  
 
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:  
 
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.  
 
Et andet eksempel er 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.  
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Endeligt eksempel handler om 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. 
 
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.  
 
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.  
 
 
3.1.6 Ejerskab og beføjelser i relation til tiltag 
 
Hedensted Kommune har valgt i denne fase af planlægningen at stå som ledende organisation på alle 
tiltagene. Dette baseres på at vi ser de beskrevne tiltag som mere overordnede tiltag, end det, der vil skulle 
igangsættes i implementeringen. 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.  
 
Dette forstås sådan at vi som udgangspunkt påtager os opgaven, men efterhånden som udmøntningen skal 
foregå, er vi klar over at det ikke kan løses som en kommunal opgave, men skal løses af og med andre 
aktører. Derfor vil der løbende ske en afstemning med vores samarbejdspartnere om hvilke opgaver der 
varetages af hvem. I tilblivelsen af planen, er der på forskellige niveauer (som beskrevet under pkt. 1.1.2) 
blevet drøftet mål og tiltag, ligesom projekter allerede er igangsat og afsluttet. Der er dog ikke aftalt 
igangsættelse af nye, specifikke projekter, på baggrund af DK2020 planen. Derfor er udgangspunktet at det 
er Hedensted Kommune der er ledende organisation i en indledende proces, hvorefter processen 
overdrages på projektniveau.   
 
De aktører som vi vil samarbejde med er dem der allerede er samarbejdspartnere enten i KlimaX 
sammenhæng, De Naturlige Hedensteder og andre situationer. 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  
 

Under hvert tiltag i pkt. 3.1.1. 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.  



79

 
Indsatserne prioriteres som beskrevet i afsnit 3.1.3 og er således afhængig af flere faktorer i bilag 6 CO2 
regnskab og virkemidler er der angivet en anslået rækkefølge, som dog kan blive tilpasset jf. prioriteringen.   
 
 
3.2 Identifikation af barrierer 
 
Under beskrivelse af tiltagene er der beskrevet barrierer for gennemførelse.  
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 medarbejder, 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. Har bliver klima 
en hjælp til at løse 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.  
 
3.3 Manko 
 
I reduktionsstien i pkt. 2.4.2 fremgår det at der vil være en manko på 130.000 tons CO2 i 2030. Frem mod 
2050 er mankoen således på 370.000 tons, eftersom der endnu ikke er udvalgt tiltag, hvor det vurderes at 
være realistisk at komme med et bud på CO2 reduktioner fra 2030-2050. Udledningsstien fra 2030-2050 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 organisatoriske 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.)    
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Mankoen ligger i transport og landbrug. To områder, som ikke ligger indenfor 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. 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.  
 
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.  
 
 
3.4 Monitorering, evaluering, rapportering og revision 
3.4.1 Monitorering af implementeringen 
 
Når der foretages opfølgning af planen vil vi sammenholde mål og tiltag. Dette gøres på flere måder: 

 Resultaterne fra 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. Der arbejdes på at 
kommunerne i Region Midt ud over energiregnskaberne også får udarbejdet klimaregnskaber 
(landbrug). Det forventes at disse udarbejdes hvert 4. år.  

 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 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, 
som eventuelt kan benyttes i kommunal sammenhæng også.    
 
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 indenfor de forskellige indsatsområder.   
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3.4.2 Evaluering af virkningerne 
 
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 Kommunalbestyelse.  
 
 
3.4.3 Gennemgang og revision af planen 
 
DK2020 planen revideres hvert 4. år umiddelbart efter hver borgmesterperiode. 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. De dertilhørende 
tiltag vil i samme ombæring blive opdateret, så gennemførte tiltag og projekter erstattes af nye, der 
bidrager til Hedensted Kommunes vej mod klimaneutralitet 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 
opskaleres, justeres eller blot skal lukkes ned.  
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