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1. Indledning og baggrund  

DK2020 netværket består af ca. 65 danske kommuner, der laver ambitiøse 

klimahandlingsplaner med det formål at mindske CO2-udslippet, og dermed medvirke til at 

realisere Paris-aftalen. 

 

Målet er at Danmark skal realisere 70 pct. reduktion af drivhusgas-udledningerne i 2030 ift. 

1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050.  

Hedensted Kommune vil bidrage til denne målsætning ved at arbejde efter de samme mål 

på kommunalt niveau.  

 

Hedensted Kommune har i sommeren 2020 vedtaget de overordnede rammer for en grøn 

strategi. Dette vil blive det strategiske udgangspunkt for Hedensted Kommunes DK2020 

klimahandlingsplan.  

 

Der foreligger ikke specifikke mål, som den enkelte kommune skal realisere, da der vil være 

forskel på hvordan de enkelte kommuner kan præstere – rent geografisk (fx har en 

landkommune andre udfordringer end en bykommune osv.) 

 

DK2020 fremhæver følgende:  

Virksomheder, byer og borgere har alle afgørende roller og ansvar.  

Regeringer skal sætte de rette rammebetingelser. 

Virksomheder skal innovere i nye klimavenlige forretningsmodeller 

Investorer skal medfinansiere omstillingen 

Kommuner skal udmønte omstillingen i partnerskab med virksomheder og borgere. Motor for 

omstilling, og laboratorium for løsninger. Ansvar og lederskab. 

Borgere skal efterspørge og finde sig tilrette i nye, klimavenlige livsstile.  

 

Kommuner skal:  

Gå målrettet efter de største CO2 besparelser, være frontløber og fødselshjælper, tage 

ansvar på tværs af kommunegrænser og opsøge relevante samarbejder.  

Minimere klimafodaftrykket både i byen og udenfor byen. Motivere til bæredygtig livsstil. 

Byen og omgivelserne skal være fantastiske at være i, så folk ikke rejser langt væk når de 

har fri.  

 

Det gør kommunerne ved at:  



 

Løfte målsætninger, tage ansvar i hele kommunen, tage fat i energiforbruget, transport, 

landbrug – skabe rum for at udvikle nye løsninger og implementere de kendte. Engagere 

medarbejdere, borgere og virksomheder. Klimavenlige indkøb, tage ansvar for at uddanne 

fremtidens grønne generationer, tænk partnerskaber.   

 

Hedensted Kommunes CO2 udledning i 1990 var 794.352 tons CO2 og i 2018 var den på 

612.315 tons CO2. Målet i 2030 er dermed en CO2 udledning på max. 238.306 tons CO2.  

 

 

 
 

Kobling til andre strategier/planer 

 
 Rammer for Grøn Strategi/ klimahandlingsplan godkendt i Byrådet august 2020 
 Strategisk Energiplan fra 2013 suppleret med Den Midtjyske energiplan fra 2015.  
 Fjernvarmestrategi fra 2016  
 Borgmesterpagten  
 Klimastrategi – 2008 (klimatilpasning) 
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 Den klimatilpassede Kommuneplan fra 2009 og revideret i 2013 og 2017 (Planerne 
for tilpasning af kommunen til et ændret klima er sket løbende som en integreret del 
af kommuneplanlægningen. Første gang med Kommuneplan 2009-2021.) 

 Agenda 21 strategien  

 I EU Life projektet Coast to Coast Climage Challenge arbejdes der frem til 2022 med 
at konkretisere indsats for klimatilpasning af de mest udsatte områder i kommunen.  

 

 

2. Formål  

 

Hedensted Kommune skal lave en plan for, hvordan vi kan bidrage til at realisere 
Regeringens klimaaftale og målsætningen for Parisaftalen med en 70% reduktion af CO2-
udledningen inden 2030 og klimaneutralitet senest i 2050 sammenlignet med baseline 1990.  
 

 

3. Mål 

 
Hedensted Kommune lægger sig op af regeringens mål om at reducere CO2 udledningen – 
indenfor kommunegrænsen - med 70% i forhold til 1990.  
 

Målet i 2030 er en CO2 udledning på max. 238.306 tons CO2.  
 

For at kunne realisere mål og formål, brydes arbejdet op i 7 indsatsområder (transport, 
energi, landbrug, erhverv, klimatilpasning, affald og kommunens kerneområder og drift). For 
hvert område, skal det analyseres hvilke muligheder vi har, hvor langt vi kan forvente at 
komme med kendte tiltag, og hvor meget der skal nytænkes/innoveres for at nå i mål.  
For at kunne pege på realistiske indsatser, er det nødvendigt med nogle pilot indsatser/små 
projekter, der kan vise, om en given indsats er realistisk.  
 
 

 

4. Leverancer /projektets resultat  

 

Projektet skal levere en klimahandlingsplan for, hvordan Hedensted Kommune kan bidrage 

til formålet.  

Kan indeholde konkrete/specifikke mål men også procesmål (i de tilfælde hvor specifikke 

mål ikke kan sættes endnu).  

Der er ingen formkrav på en klimahandlingsplan, men den skal leve op til kravene i CAPF 

(Climate Action Planning Framework).  

 

 

 

5. Projektorganisering  

Projektejer: Peter Hüttel 

 



 

Projektledelse  
Merete Valbak 
Klimakoordinator / Projektleder 
Natur, Vand og Vej / Compas, Partnerskaber for Cirkulær Økonomi 

Hedensted Kommune 
merete.valbak@hedensted.dk 
+45 79 75 56 14 / +45 29 25 79 86 
 
Suppleret af:  
Britt Harboe 
Kommunikationschef 

Hedensted Kommune 
Britt.harboe@hedensted.dk 
79 75 55 72/ 24 49 37 67 
 

Projektledelsen har ansvar for den overordnede styring af projektet – herunder at projektet 

lever op til kravene i CAPF’en og leverancerne til DK2020.  

Projektledelsen er desuden ansvarlig for at sikre kulturforankringen i organisationen 

Hedensted Kommune, og for at sikre den brede involvering af borgere og øvrige aktører – i 

tæt samarbejde med arbejdsgrupperne. 

  

Styregruppe: Kommuneledelsen og Karina Kisum Jensen 

 

Arbejdsgrupper:  

 
Der etableres syv arbejdsgrupper for de faglige indsatsområder. 
Hver arbejdsgruppe har en ansvarlig tovholder, som rapporterer til og mødes med 
projektledelsen samt indbyrdes.  
 
Arbejdsgruppe – energi 
(Repræsentanter fra Industri/ miljø, fjernvarmeværker. Tovholder: Ida Weber Jørgensen) 
Gruppen skal arbejde med energiproduktion (el og varme) samt energi forbrug. Dvs. 

reduktion af energiforbrug hos private, virksomheder og kommunen selv.  
 
Arbejdsgruppe – transport 
(Repræsentant fra alle kerneområder, Tovholder: Lars Oksbjerre) 
Gruppen skal arbejde med tiltag der kan reducere CO2 udledningen på transporten. Det 
første skridt er at arbejde med den kommunale kørsel, og så formidle resultaterne ud til 
borgere og virksomheder. Her kan også arbejdes med incitamenter til at køre mindre i bil, 
eller skifte til fossilfri brændsler.  
 
Arbejdsgruppe – erhverv 
(Repræsentanter fra beskæftigelse, industri/ miljø. Tovholder: Carsten Steffensen) 
Gruppen arbejder med at understøtte kommunens erhverv til en grønnere omstilling. Det 
kan både være indenfor produktionen, men også på transporten m.v. Arbejdet her vil 
hovedsagligt blive af formidlende karakter. Der kan også i gangsættes specifikke projekter, 

som fx skovrejsning, biogas, m.v. som direkte kan reducere belastningen.  
 
Arbejdsgruppe – landbrug 
(Repræsentanter fra Natur, vand og vej, Det grønne råd, Landbrugsorganisationer. 
Tovholder: Per Nørmark) 

mailto:merete.valbak@hedensted.dk


 

Gruppen skal hjælpe det lokale landbrug til at finde tiltag, der kan reducere CO2 
udledningen. Det kan både være indenfor den eksisterende drift, men kan også foregå ved 
at omlægge til en anden drift.  
 

Arbejdsgruppe – klimatilpasning 
(Repræsentanter fra Plan og Udvikling, Natur, vand og vej. Tovholder: Bjarke Horst Jensen) 
Gruppen skal primært sammenkoble de aktiviteter, der allerede eksisterer i både Coast 2 
Coast samt Juelsminde dige projekterne. Disse og evt. flere, nye indsatser, skal sammen 
vise måder, hvorpå vi reducerer skaderne af den stigende CO2 udledningen.  
 
Arbejdsgruppe – Affald 

(Repræsentanter fra affaldsteam. Tovholder Cecilie Jakobsgaard) 
Gruppen kommer til at overlappe med energigruppen, da meget affald kan blive til energi. 
Det handler også om cirkulær økonomi, hvor der skal arbejdes med at reducere 
affaldsmængder, sådan at materialer bruges igen og igen, og dermed belaster mindre.  
 
Arbejdsgruppe – kommunens kerneområder og drift 
(Repræsentanter fra Læring/ skoleområdet, Social Omsorg, Team Ejendomme, 

Indkøbskontor. Tovholder: Line Holmgaard Hansen) 
Gruppen kommer til at dække bredt indenfor alle ovenstående områder, men med fokus på 
kommunen som virksomhed. Dvs. vores transport, bygningsmasse, indkøb, mad osv.  
 
Hver gruppe skal: 

- bidrage til den samlede Klimahandlingsplan for Hedensted Kommune. For nogle 
indsatser skal der redegøres for aktiviteter, der allerede er i gang – det er ikke nyt 
det hele.  

- finde ud af, hvad der skal til, for at deres indsatsområde kan bidrage med CO2 
reduktioner, og hvor langt vi kan komme med kendte virkemidler. 

 
Der er værktøjer fra DK2020, som kan benyttes i gruppernes arbejde. Der er fælles 
platforme hvor arbejdet skal afrapporteres. Dette gennemgås med projektledelsen.   
 
Ud over tovholderen, kan gruppens medlemmer variere afhængigt af, hvilken indsats der 
arbejdes med. 
 

Vi benytter desuden de eksisterende fora og udviklingsgrupper, der allerede findes i 

organisationen. Herunder samarbejdsrelationer med borgere og eksterne aktører.  
 

Følgegruppe: Klima- & Energirådet 

 

Politisk forankring:  

 Overordnet: Udvalg for Fritid & Fællesskab/ Udvalget for Teknik– Byråd 

 Fagspecifikt: Fagudvalg – Byråd 

 

Forud for alle politiske behandlinger involveres Kommuneledelsen.  

 

 

 

6. Budget og finansiering  



 

 

Der er ikke afsat særlig midler til projektet.  

Medarbejdernes timeforbrug afholdes af de eksisterende budgetter.  

 

Der ydes projektstøtte fra DK2020. Forventeligt vil der være hjælp at hente til beregninger, 

analyser og mødefacilitering på tværs af kommuner.   

 

 

 

7. Tids- og aktivitetsplan med milepæle  

Klimahandlingsplanen skal afleveres til DK2020 15. juni 2022.  

 

Politiske milepæle er markeret med kursiv 

 

Hvornår Hvad Ansvarlig 

26. nov 2020 

 

Projektstart Projektleder 

Januar 2021  Projektbeskrivelse godkendes i 

Kommuneledelsen 

Projektleder 

Uge 6 februar 2021 Status på projektet i Kommuneledelsen 

forud for Politisk 

Projektleder og 

projektchef 

Uge 8 februar 2021  

 

Status på projektet i Udvalg, PKØ og 

Byrådet 

Projektleder 

Februar/ marts 2021 

 

Offentlig dialog om planen Projektledelse og 

arbejdsgruppe 

tovholdere 

Marts-maj 2021  Indsatser for hver af delprojekterne 

skal kortlægges 

De 7 arbejdsgrupper (i 

samarbejde med 

projektledelse) 

Maj 2021 Status i Kommuneledelsen forud for 

politiske møder 

Projektleder og 

projektchef 

Juni 2021 Politisk drøftelse af mål og 

prioriteringer 

Projektleder og 

fagchefer 

August-oktober 

2021  

Færdig bearbejdning af indsatser på 

delprojekterne 

De 7 arbejdsgrupper (i 

samarbejde med 

projektleder) 

Oktober 2021 Status i Kommuneledelsen forud for 

offentliggørelse 

Projektleder og 

projektchef 

November 2021- 

januar 2022  

Udkast i offentlig dialog  

 

Projektleder 

Februar-marts 2022  Planen laves færdig Projektledelse og 

tovholdere 

Uge 14 April 2022 Færdigt udkast behandles i 

Kommuneledelsen 

Projektleder og 

projektchef 

Uge 16/17 April 

2022 

Færdigt udkast behandles i Klima- & 

Energirådet 

Projektleder 



 

1.maj 2022 Færdigt udkast til administrativt 

gennemsyn i sekretariatet 

Projektleder 

Maj 2022 Færdigt udkast til Kommuneledelsen 

såfremt der er ændringer 

Projektleder og 

projektchef 

Maj 2022 

 

Færdigt udkast behandles i udvalgene 

 

Projektleder og 

fagchefer 

Maj 2022 Færdigt udkast behandles på PKØ og 

Byrådet 

 

Projektleder 

15. juni 2022  

 

Aflevere færdigt udkast til DK2020 

sekretariatet 

Projektleder 

 

 

Løbende: Inddragelse af borgere og virksomheder. Inkl. allerede eksisterende indsatser. 

 

 

8. Interessentanalyse 

 
 

 

 

 



 

9.  Kommunikationsplan 

Kommunikationsplanen følger tidsplanen, så de relevante parter får den rette information, 

ad den rette kanal på det rette tidspunkt. I store træk vil det se således ud: 

 

Hvornår Hvad Hvem (målgruppe) Hvordan 

Januar 2021 

 

Projektbeskrivelse 

godkendes i 

Kommuneledelsen 

KommuneLedelsen På KomLeds møde 

Januar 2021  Projektgrupper skal 

være i gang 

Projektgrupper via 

tovholdere 

Dialog og møder 

mellem tovholdere 

og projektleder(e) 

Februar 2021  

 

Status på projektet i 

Udvalg, PKØ og 

Byrådet 

Udvalg og Byråd Projektbeskrivelse – 

herunder mål 

behandles på 

politiske møder 

Februar/ marts 2021 

 

Offentlig dialog om 

planen 

Eksterne 

interessenter jf 

interessentanalyse 

Der inviteres til 

dialog og input via fx 

mail, facebook, 

Borgerbanken, 

hedensted.dk, , 

Hedensted Erhvervs 

nyhedsbrev mfl.  

Marts-maj 2021  Indsatser for hver af 

delprojekterne skal 

kortlægges 

De 7 arbejdsgrupper 

(i samarbejde med 

projektleder) 

Projektledere og 

tovholdere for 

arbejdsgrupper 

aftaler form på og 

aflevering af 

kortlægning  

Juni 2021 Politisk drøftelse af 

mål og prioriteringer 

Politisk niveau – kan 

foregå på fagudvalgs 

niveau. 

 

Behandles på møder 

August-oktober 

2021  

Færdig bearbejdning 

af indsatser på 

delprojekterne 

De 7 arbejdsgrupper 

(i samarbejde med 

projektleder) 

Projektleder følger 

op via tovholdere 

November 2021- 

januar 2022  

Udkast i offentlig 

dialog  

 

Eksterne 

interessenter jf 

interessentanalyse 

samme som i 

febr./marts 2021 

Marts 2022  Færdigt udkast skal 

være klar. Alle skal 

kende denne 

deadline i god tid.  

Involverede parter  

Marts – April 2022 Færdigt udkast  Klima- & Energiråd, 

Kommuneledelse 

Behandles på møder 

1. maj 2022 Færdigt udkast til 

administrativt 

DK2020 

sekretariatet 

Projektleder sender 

til sekretariat 



 

gennemsyn i 

sekretariatet 

Maj 2022 Færdigt udkast 

behandles politisk 

Fagudvalg, PKØ, 

Byråd 

Behandles på møder 

15. juni 2022  

 

Aflevere færdigt 

udkast 

Til DK2020 

sekretariatet 

Projektleder sender 

til sekretariat 

 

Det vurderes løbende, om det er grundlag for at informere pressen og offentligheden om 

interessante delresultater og ”gode historier”. Dette for at skabe så bred interesse og 

involvering som mulig.  

 

Ud over den overordnede formidling, vil der være fagspecifik involvering af udvalgte 

målgrupper. Dette kan være workshops/ indkaldelse af ideer m.v. Dette kan foregå gennem 

sociale medier, webinarer, møder (når det bliver muligt)  

 

I vores kommunikation sikrer vi referencer/paralleller til verdensmålene.  

 

10.  Evalueringsplan 

 

På proces og resultat.  

 

Fik vi lavet en plan, der lever op til CAPF metoden? 

Fik vi lavet en plan, der giver en retning for 70% CO2 reduktion? Hvis ikke, hvorfor? 

Langsigtede opfølgning ses hvert 2. år hvor der laves CO2 regnskab for Hedensted 

Kommune – geografisk.  

Der laves desuden en opgørelse over CO2 effekten af de valgte virkemidler og dermed også 

være en evaluering på indsatserne.  

 

Har vi skabt en forankring og en forandring i den kommunale organisation og blandt de 

eksterne interessenter? Hvis ikke, hvorfor?  

 

Hvad kan vi bruger af erfaringer til kommende tværfaglige projekter? 

   

 

 


