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Borgmesterpagten er underskrevet - hvad nu? 

 

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten.  

Kort efter besluttede Byrådet med vedtagelsen af kommuneplan 2013-21, at supplere kommu-

neplanens afsnit om klimatilpasning med en vision, en strategi og et indsatskatalog for en bæ-

redygtig energiforsyning for at sikre, at kommunens bidrag til den samlede CO2 udledning fal-

der. Tilslutningen til Borgmesterpagten indgår således som en del af opfølgningen på kommu-

neplanen.  

Borgmesterpagten er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale 

myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende 
energikilder i deres områder. 

Med tilslutningen til Borgmesterpagten forpligter Hedensted Kommune sig til: 

 

At reducere udledningen af CO2 i 2020 med minimum 20% i forhold til udgangspunktet 

i 1990 - gældende for kommunen som geografisk enhed og dermed for både den of-

fentlige og den private sektor.  

 

Ved underskrivelsen forpligter kommunen sig til inden for det første år efter under skrivel-

sen at tilvejebringe: 

 

1. Basisforundsætninger for udledning af CO2 i 1990 eller så tæt på 1990 som muligt (base-

line) 

2. En Strategisk Energiplan (SEAP) med konkrete handlinger, der leder til en reduktion i ud-

ledningen på mindst 20% i 2020  

 

Da forpligtelsen gælder både den offentlige og private sektor inden for kommunens geografi er 

det afgørende vigtigt at mobilisere lokale interessenter og borgere i udvikling af handlingspla-

nen (SEAP), hvorfor underskrivelsen også forpligter kommunen til: 

 

1.  At tilpasse kommunens administrative struktur, herunder at tilvejebringe tilstrækkelige 

ressourcer til at gennemføre de nødvendige tiltag 

2.  At sprede det gode budskab, og opfordre andre til at tilslutte sig Borgmesterpagten 

3.  At dele erfaringer og viden ved bl. a. at arrangere lokale energidage, tema workshops 

mv.. 

 

Borgmesterpagtens fokus 

Borgmesterpagten har fokus på forbrug af energi indenfor forskellige sektorer indenfor kom-

munens geografi, og på en integreret og inkluderende energiplanlægning, hvor lokale aktører 

har en rolle at spille. Hensigten er, at reducere CO2 udledningen hos slutbrugeren.  

 

Forpligtelsen i forhold til Borgmesterpagten kan opfyldes ved at udarbejde forudsætninger 

(baseline), en målsætning og en handlingsplan, samt ved efterfølgende at gennemføre planen.  

 

Forudsætningerne (baseline) skal omfatte mindst 3 af følgende 4 nøglesektorer:  

 Kommunale bygninger, udstyr og anlæg 

 Ikke kommunale bygninger, udstyr og anlæg 

 Beboelsesbygninger 

 Transport 
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Andre sektorer kan indgå efter kommunens valg. Det gælder fx CO2 udledningen fra fremstil-

lingsvirksomheder, der ikke er omfattet af EU´s kvotesystem. Det omfatter alle virksomheder i 

Hedensted Kommune bortset fra DAKA og Palsgaard A/S samt kraftvarmeværkerne i Tørring 

og i Hedensted.  

 

Der skal også redegøres for, hvorledes energien tilvejebringes (fx el, gas, olie), og hvilken CO2 

belastning de enkelte energiformer medfører. 

 

Målsætningen skal rumme en reduktion i CO2 udledningen på mindst 20% i 2020 i forhold til 

1990 (eller senere).  

 

Handlingsplanen skal omfatte mindst 2 af de 4 nøglesektorer (se ovenfor under ”forudsætnin-

ger”) 

 

En række sektorer anbefales ikke omfattet. Det gælder bl. a.:  

 Energiforbrug i bygninger i forbindelse med industri omfattet af EU's CO2 kvotesystem 

 Arealanvendelse ved land- og skovbrug samt fx omsætning i jorden, gødning og gød-

ningshåndtering og afbrænding af landbrugsaffald. 

 Produktion og distribution af brændstof 

 Energiforbrug til skibstransport og luftfart 

 Energiforbrug til proces i industrien 

 

Der skal endvidere redegøres for ressourcer til realisering af handlingsplanen, bl. a 

 Organisering og bemanding 

 finansielle redskaber og 

 budget 

 tidsplan og forventet effekt af de enkelte tiltag  

 

Forudsætninger (baseline) 

Første skridt i opfølgningen på Borgmesterpagten er at udarbejde en opgørelse over den nu-

værende udledning af CO2, beslutte reduktionsmål samt at udarbejde en handlingsplan for, 
hvordan målene nås. Senest et år efter underskriften skal dette indberettes til EU.  

Udledning af CO2 i 1990 eller så tæt på 1990 som muligt  

Hedensted Kommune har geografiske opgørelser over CO2 udledningen for årene 2007, 2009 

og 2011. Opgørelserne er udtryk for det bedste skøn over CO2 udledningen i kommunens om-

råde indenfor alle sektorer, fra fx opgørelse over forbruget af el til skøn over forbruget af fly-

brændstof. Opgørelserne følger Energistyrelsens vejledning. 

 

Udledningen af CO2 i Hedensted Kommune stiger jævnt, mens de er jævnt faldende i Danmark 

som helhed.  

 

  
CO2 udledning Hedensted Kommune excl landbrugsbidrag 
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Opgørelserne over udledningen af CO2 afspejler, at energiforbruget stiger. Det går den forkerte 

vej.  

 

 
Energiforbruget stiger kraftigt fra 2007 til 2011. 
Stigningen afspejler bl. a. forøget energiforbrug til produktion af vedvarende 
Energi til ”eksport” (bioolie). 
Andelen af vedvarende energi stiger svagt i perioden. 

 

Udviklingen i energiforbruget er nærmere behandlet i ”Strategisk energiplan for Hedensted 

Kommune” som er et bilag til den gældende kommuneplan. Her forklares stigningen i energi-

forbruget med, at Hedensted er en vækstkommune. Stigningen er således et udtryk for en sti-

gende produktion, og et højere befolkningstal. 

 

De væsentligste årsager til stigningen i energiforbruget er:  

 Opstart af DAKA’s fabrikation af biodiesel.  

 Indbyggertallet er steget med 1062 personer (2,4%) fra 2007 til 2011. 
 

  
Energiforbruget stiger særligt i industrien.  
Forbruget til opvarmning stiger også. 

 

For Borgmesterpagtens 4 nøglesektorer er CO2 udledningen stort set den samme i 2007 som i 

2011. Her indgår energi til proces i industrien nemlig ikke i opgørelsen. 

 

Fremstillingsvirksomheder kan indgå i forudsætningerne. Virksomhedernes udledning af CO2 

er steget med 300% fra 2007 og 2011. DAKA´s biodieselfabrik tegner sig for en stor del heraf. 

 

Industri 2007 2009 2011 

CO2 udledning 1000 t 43 78 130 
Virksomhedernes udledning af CO2 opgjort uden elforbrug 
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Det er normalt accepteret praksis at anvende det udgangspunkt, kommunen har CO2 opgørel-

ser for. Vi har således mulighed for at anvende opgørelserne fra 2007, 2009 eller 2011 som 

udgangspunkt for vores reduktionsforpligtelse. Der er ikke krav om at tilvejebringe tal, der lig-

ger tættere på 1990.  

 

Målsætning 

Målsætningen skal være en reduktion i CO2 udledningen på mindst 20% i 2020.  

 

Der kan vælges en højere målsætning. Eller der kan vælges en højere målsætning for et sene-

re årstal med et delmål i 2020 på mindst 20%, fx en 2050 plan, hvor vi bruger 2020, som en 

milepæl med nedsættelse CO2 udledningen på 20% eller mere. 

 

Diskussion 

Det vurderes, at der på globalt plan er plads til, at hver indbygger på kloden udleder ca. 1 ton 

CO2 om året.  

 

I Hedensted Kommune svarer det til en udledning på ca. 50.000 t CO2, hvilket svarer til en re-

duktion af CO2 udledningen på 90% i forhold til 2007. Det er på linje med EU’s mål om en re-

duktion på 80 – 95%. 

 

Hedensted Kommunes politik på området fremgår bl. a. af Miljø- og klimapolitikken, som blev 

vedtaget af Byrådet i 2010. Heraf fremgår bl. a. at ”Vi vil omlægge vores energiforbrug såle-

des, at kommunen bliver tilnærmelsesvis CO2-neutral…”   

 

Forpligtelsen til at reducere CO2 udledningen med mindst 20% i 2020 er historisk bundet op på 

Koyto aftalen fra 1997. Aftalen indebærer, at de globale udslip af drivhusgasser skal reduceres 

i forhold til niveauet i 1990. I 2008 blev Borgmesterpagten iværksat for at bifalde og støtte 

den indsats, som lokale myndigheder lægger for dagen med gennemførslen af bæredygtige 

energipolitikker. 

 

De første underskrivere af Borgmesterpagten havde således 12 år til at nå reduktionsmålene. 

Hedensted Kommune har 5-6 år.  

 

Det er nødvendigt at udarbejde en særlig opgørelse over udledningen af CO2 for Hedensted 

Kommune med de valgte nøglesektorer, og det valgte referenceår.  

 

El indgår i opgørelsen over CO2 udledningen i det omfang den er lokalt produceret, eller så-

fremt kommunen køber certificeret grøn strøm. Det resterende elforbrug (betegnet ”elimport”) 

indregnes som dansk gennemsnits-el med en fast udledningsfaktor, således at kommunen ikke 

kan medregne gevinsten ved at dansk gennemsnits-el i perioden bliver mere grøn og at CO2 

udledningen dermed falder generelt frem mod 2020. 

 

Produktion af strøm i kommunen sker først og fremmest ved landbaserede vindmøller placeret 

i kommunen, solceller og ved kraftvarmeværkernes elproduktion. Den lokale elproduktion ud-

leder ca. 5.000 tons CO2.  

 

45% af elforbruget anvendes i fremstillingsvirksomheder i 2011. Elforbruget i virksomhederne 

er steget med 22% i perioden 2007-2011. Det antages at der er et stort potentiale for at ef-

fektivisere energianvendelsen i virksomhederne. 

 

Der er 3 mulige indsatsområder for at begrænse CO2 udledningen ved elforbruget: 

 Besparelser 

 Energieffektivisering 

 Øget lokal elproduktion baseret på ikke fossile brændsler 
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Nedenfor gives et skønsmæssigt overblik over hvad valget af referenceår og valg af nøglesek-

torer betyder: 

 

 2007 2009 2011 

Individuel opvarmning 44 43 45 

Kollektiv opvarmning 13 14 20 

Transport* 190 187 196 

El (industriens elforbrug ikke medregnet) 161 135 123 

Sum 408 379 384 

20% reduktion af CO2  82 76 77 

Reducering til 326 303 307 

Sum uden ”Transport” 218 192 188 

20% reduktion uden ”Transport” 44 38 38 

Reducering til 174 154 150 
CO2 udledning i Hedensted Kommune i 2007, 2009 og 2011 uden bidrag fra industri. Opgørelse i 1.000 tons 
* Ved opgørelse til Borgmesterpagten vil udledningen til transport kunne blive reduceret med ca. 15%,  
da ”ikke lokal” tog-skibs- og flytransport ikke nødvendigvis indgår i Borgmesterpagten. 

 

Som det ses af ovenstående er der ikke afgørende forskel i udfordringen ved valg af referen-

ceår. Valg af referenceår har heller ikke afgørende betydning for hvor mange tons CO2 vi ned-

bringer udledningen til. Der kunne argumenteres for at vælge 2007 som referenceår, idet de 

seneste års fald i udledningen så bidrager til målopfyldelsen.  

 

Til gengæld er der væsentlig forskel i udfordringen, om vi vælger at medtage nøglesektoren 

”transport”. Ved at se bort fra ”transport” begrænses udfordringen med ca. 50%.  

 

I energistyrelsens energifremskrivning fra 2012 påregnes et svagt faldende energiforbrug i 

transportsektoren, under 5% frem til 2020.  

 

Umiddelbart vurderes transportsektoren at være en af de sektorer kommunerne har den ringe-

ste mulighed for at påvirke. Hedensted Kommune har imidlertid sat fokus på området og for-

søger ved forskellige initiativer at reducere transportbehovet og miljøbelastningen ved trans-

port. Delebiler og mindre biler i bilparken er gode eksempler. Dertil kommer kommunens lø-

bende deltagelse i projekter med det formål at udbrede elbiler.  

 

Hvilke muligheder har vi så for at reducere CO2 udledningen med mindst 20%. I nedenstående 

tabel er nogle af de væsentligste virkemidler i forhold til Borgmesterpagtens nøglesektorer an-

givet som eksempel på hvilken indsats der er behov for, og hvilken effekt indsatsen vil have. 

  

 2007 2009 2011 

CO2 udledning uden industri  408 379 384 

- Halvere CO2 udledning fra 

individuel opvarmning  

22 22 22 

- Fjerne CO2 udledning fra 

kollektiv varmeforsyning 

13 14 20 

- Reducere CO2 udledning fra 

transport med 10%*  

19 19 20 

- Etablere 1 biogasanlæg 9 9 9 

- 10% mere effektivt elfor-

brug  

16 14 12 

Samlet reduktion 79 78 83 

Samlet reduktion i % 19% 26% 22% 

Reducering til 329 301 301 
Scenarie for indsats til reduktion af CO2 udledning. CO2 udledning i 1000 tons. 
* Reduceres evt. med ca 15% såfremt ”ikke lokal” tog-skibs- og flytransport ikke nødvendigvis indgår 

Under ovenstående forudsætninger vurderes en reduktionsforpligtelse i 2020 på 20-25% at 

være et ambitiøst, men realistisk mål. 
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Anbefaling 

Det anbefales, 

 At Hedensted Kommune fastsætter et reduktionsmål for CO2 på 90% i 2050, med et 

delmål i 2020 på 20% med 2007 som referenceår.  

 At Borgmesterpagtens 4 nøgleområder: Kommunale bygninger, udstyr og anlæg; Ikke 

kommunale bygninger, udstyr og anlæg; Beboelsesbygninger samt Transport indgår i 

beskrivelsen af forudsætningerne (baseline). 

 At det drøftes på hvorvidt industrien skal indgå i opgørelsen af forudsætningerne 

(baseline)  

 

Handlingsplan 

Handlingsplanen skal omfatte mindst 2 af Borgmesterpagtens 4 nøglesektorer: 

 Kommunale bygninger, udstyr og anlæg 

 Ikke kommunale bygninger, udstyr og anlæg,  

 Beboelsesbygninger 

 Transport 

 

Reduktion af energiforbrug og omlægning af energiforsyningen, fx ved at tilvejebringe ny lokal 

energiproduktion baseret på vedvarende energikilder - sol, vind og biomasse mv. er en del af 

de virkemidler vi kan bruge. 

 

Det foreslås, at handlingsplanen tager afsæt i kommuneplanens i vision, strategi og indsatska-

talog for en bæredygtig energiforsyning.  

 

Strategien har en borgerrettet tilgang, med fokus på et lavt energiforbrug baseret på ikke fos-

sile energikilder og udnyttelse af lokale ressourcer. Kommunen spiller bl. a. en rolle ved at 

demonstrere grøn omstilling i praksis med udgangspunkt i kommunens egen virksomhed. 

 

Den strategiske energiplan er et bilag til kommuneplanen. Her peges på 4 tiltag, der tilsam-

men kan nedbringe energiforbruget med næsten 5% og forøge andelen af vedvarende energi i 

energiforsyningen med over 80%: 

 Indfase elbiler i stedet for benzinbiler 

 opstille vindmøller på land,  

 etablere biogasanlæg og  

 udvide fjernvarmeforsyningen 

 

Ny energiproduktion 

Resultaterne af de seneste års planlægning for vindmøller og biogas er også indarbejdet i 

kommuneplanen fra 2013. Selvom der fortsat er tekniske muligheder for at tilvejebringe yder-

ligere placeringer for både vindmøller og biogas vurderes de politiske muligheder for at udnyt-

te potentialet pt. for udtømt.  

 

Konkret vurderes det, at biogas på baggrund af den eksisterende planlægning kan bidrage po-

sitivt, mens der på vindmølleområdet må forventes en afvikling af produktionskapaciteten fra  

omkring 2020 grundet den tekniske udvikling. 

 

Der er opsat rigtig mange solcelleanlæg i Hedensted Kommune de seneste år. Med de seneste 

ændringer af tilskudsreglerne for solceller vurderes det, at potentialet for nye anlæg er meget 

begrænset medmindre der sker en markant teknisk udvikling, der begrænser prisen for nye 

anlæg, eller medmindre merprisen falder for integrerede anlæg ved ny- og ombygninger.   

 

Det foreslås på den baggrund, at nye el- og gasproduktion indregnes i handlingsplanen med 

udgangspunkt i den eksisterende planlægning. Det betyder at 1 nyt biogasanlæg indregnes.   

 

Kommunale bygninger, udstyr og anlæg 
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Hedensted Kommune har igennem flere år haft en markant energiprofil ved nyt kommunalt 

byggeri. Nye kommunale bygninger opfylder markant skrappere krav end bygningsreglementet 

fastsætter. Det bør indgå i handlingsplanen. Løsningerne bør i langt højere grad end nu for-

midles og vises frem. 

 

På tilsvarende vis arbejder kommunen løbende med energioptimering af bevaringsværdige 

kommunale bygninger. Senest gennem det tværkommunale ELENA projekt med støtte til plan-

lægning og projektering fra EU. Indsatsen og de forventede resultater heraf bør sammen med 

kommunens løbende energioptimering i forbindelse med drift og vedligeholdelse af bygninger, 

udstyr og anlæg indgå i handlingsplanen. 

 

Kommunale bygninger kan bidrage positivt til at realisere udvidelsen af fjernvarmeforsyningen. 

 

Ikke kommunale bygninger, udstyr og anlæg samt Beboelsesbygninger 

 

Indsatsområdet retter sig mod private boliger, bygninger og udstyr mv. uanset om de udnyt-

tes til privat brug, til handel, service, landbrug eller industri. 

  

Kommunen har mulighed for at påvirke energiforbruget ved at  

 Understøtte den enkelte i at træffe fornuftige valg i det personlige energiforbrug – boli-

gen, indkøb og adfærd.  

 Understøtte lokale fællesskaber i at træffe fornuftige fælles valg i energiforbrug – boliger, 

indkøb og adfærd. 

 

Herudover kan kommunen påvirke valget af energiløsninger gennem retningslinjer og krav i 

kommune- og lokalplaner og ved en aktiv varmeplanlægning. 

 

Det sidste er en nødvendig indsats, såfremt fjernvarme skal bidrage til handlingsplanen gen-

nem en omlægning til ikke fossile brændsler og til at udvide fjernvarmeforsyningen. 

 

Kommunen udarbejder pt. sammen med fjernvarmeværkerne et forslag til strategi for en bæ-

redygtig fjernvarmeforsyning. Dette arbejde suppleres med, og inspireres af viden fra flere 

projekter, hvor fjernvarmeværkerne og kommunen deltager sammen med eksterne parter. 

 

Hedensted Kommune har et helt særligt potentiale for en udvidet fjernvarmeforsyning, idet 

store mængder overskudsvarme fra kommunens industrivirksomheder vil kunne bidrage gan-

ske væsentligt inden for et udvidet forsyningsområde. Det vil bidrage til et væsentligt lavere 

energiforbrug i kommunen, måske særligt i kommunens brutto energiregnskab, hvor samtlige 

sektorer indgår.  

 

Transport 

Indsatsen retter sig mod kommunal såvel som privat og erhvervsmæssig transport. 

 

CO2 udledning fra transport er grundlæggende afhængig af transportarbejdets omfang (km / 

antal ture), hvilke drivmidler der anvendes (fx benzin/el) og de anvendte transportredskabers 

energieffektivitet (fx km pr. liter / km pr. KWh) 

 

En stor del af transportturene er lokale og forholdsvis korte. De kunne med fordel flyttes fra 

benzin- og dieselbiler til elbiler, eller til gå- og cykelture. I Hedensted Kommune cykler vi min-

dre end i mange sammenlignelige kommuner. Det er uvist, i hvilket omfang pendling ind og ud 

af kommunen kan konverteres til en kombination af kollektiv transport og cykelture. 

 

Elbiler kan have 3-4 gange bedre udnyttelse af energien end benzin- og dieselmotorer. Samti-

dig falder CO2 udledningen fra el løbende i takt med at elproduktionen overgår til at være ba-

seret på vindkraft. Elbiler er allerede i dag fuldt anvendelige til lokal transport.  

 

De første brint biler i standardudgave er netop nu på vej til markedet.  
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En udbredelse af biler til naturgas vil betyde, at der bliver en bredere afsætningskanal for bio-

gas. Det kan understøtte etableringen af biogas produktionsanlæg. 

 

Stenderup deltager sammen med Insero i et energiprojekt, der indbefatter elbiler til en række 

husstande. Stenderup har derfor pt. landets største koncentration af elbiler pr. indbygger. En 

del af kommunens indsats efter Borgmesterpagten kunne med fordel tage udgangspunkt i er-

faringerne herfra. 

 

Kommunens muligheder for at påvirke CO2 udledningen fra transport er primært knyttet kom-

munens eget transportarbejde og til den offentlige transport.  

 

Der er imidlertid også et stort potentiale i at omlægge en del af transportarbejdet til gå- og cy-

kelture. Det vil desuden være en vigtig sundhedsfremmende indsats.      

 

CO2 udledning fra fremstillingsvirksomheder 

Som tidligere nævnt kan CO2 udledningen fra fremstillingsvirksomheder indgå i forudsætnin-

gerne, målsætning og i handleplanen. CO2 udledningen fra virksomhederne stiger, og det an-

tages, at der er et stort potentiale for at effektivisere energianvendelsen i virksomhederne. 

 

Et lavere energiforbrug med et mindre CO2 aftryk vil for virksomhederne betyde lavere energi-

udgifter og et mere grønt og bæredygtigt omdømme, hvilket i sidste ende være en betydnings-

fuld konkurrencefordel.   

 

Til gengæld er det ofte vanskeligt at gennemføre effektiviseringer, der fordrer investeringer 

med en simpel tilbagebetalingstid på mere end 3-4 år. Virksomhederne foretrækker at investe-

re indenfor deres kerneområde. 

 

Fremstillingsvirksomhederne stod i 2011 for ca. 46% af energiforbruget og 40% af CO2 udled-

ningen i Hedensted Kommune. Virksomhederne tegnede sig for størstedelen af stigningen i 

CO2 udledningen i perioden 2007 - 2011 

 

Der er ikke gennemført yderligere beregninger over betydningen af evt. at inddrage industrien 

i arbejdet med Borgmesterpagten. Det totale CO2 og energiregnskab for Hedensted Kommune 

giver imidlertid et tilnærmelsesvist billede. 

 

 2007 2009 2011 

CO2 udledning 1000 t 533 578 609 

20% af udledningen 107 116 122 
 CO2 udledning i Hedensted Kommune i 2007, 2009 og 2011. Opgørelse i 1.000 tons. 

 

 

Anbefaling 

Det anbefales, 

 At Borgmesterpagtens 4 nøgleområder: Kommunale bygninger, udstyr og anlæg; Ikke 

kommunale bygninger, udstyr og anlæg; Beboelsesbygninger samt Transport indgår i 

handlingsplanen. Det er ikke muligt at skelne mellem kommunale og ikke kommunale 

servicebygninger i opgørelsen over CO2 udledningen. Det anbefales at de to nøglesekto-

rer indgår men behandles samlet. 

 At handlingsplanen tager udgangspunkt i den strategiske energiplan, og   

 At handlingsplanens indsatser relateres til Kommuneplanens indsatsområder, så der bli-

ver sammenhæng mellem kommuneplanen og handlingsplanen for Borgmesterpagten. 

 At det drøftes hvorvidt industrien skal indgå i handlingsplanen.  
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Organisering 

 

Omstilling af Hedensted Kommune til at være ”tilnærmelsesvis CO2 neutral” kræver, at der op-

stilles mål og handlingsplaner for en bred og langsigtet indsat. Det involverer adfærd, indkøb 

og investeringer i kommunen såvel som hos borgere og erhvervsliv. Hedensted Kommunes 

egne aktiviteter er vigtige, men de kan ikke i sig selv producere tilstrækkelige CO2 reduktioner.  

 

Et solidt samarbejde om opgaven internt i kommunen er essentielt, men målet kan ikke nås 

uden et solidt samarbejde med borgere og virksomheder. Det kræver også, at eksterne parter 

inddrages i en sådan grad, at de ud over at bidrage til analyse og projekteringsarbejde, vil fo-

retage de fornødne investeringer i anlæg o.l.. 

 

Anbefaling 

Det anbefales, 

 at der søges oprettet et Klima- og energiråd for at sikre fremdrift, lokalt engagement og 

forankring. Et Klima- og energiråd kunne bestå af repræsentanter for lokale erhvervs-

virksomheder, foreninger og ildsjæle. Det vil være naturligt, om et Klima- og energiråd 

samtidig rådgiver om klimasikring af kommunen. Det vil også være naturligt at et kli-

maråd foreslår og deltager i lokale energidage og tema workshops.   


