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Høringsbrev Hedensted Klimaplan – DK2020 
 

 

Forslag til Hedensted Kommunes Klimaplan  

 

Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune besluttede den 25. maj 2022 at sende for-

slag til Klimaplan Hedensted Kommune i 8 ugers offentlig høring.  

 

Klimaplan Hedensted Kommune har været under udarbejdelse siden Byrådet d. 26. au-

gust 2020 besluttede at tilslutte sig det nationale DK2020 samarbejde. I perioden frem til 

nu har indhold til planen været udviklet på baggrund af drøftelser i en række faglige net-

værk, med borgergrupper, erhvervsliv m.v. Klimaplanen står på skuldrene af disse dialo-

ger, og en række allerede igangsatte aktiviteter, samarbejder og projekter.  

 

Det er ikke lovpligtigt at sende denne type klimaplan i offentlig høring, men da en klima-

plan er en fælles opgave, har vi brug for jeres input til planen.   

 

DK2020 arbejdet er igangsat på initiativ af Realdania i samarbejde med landets kommu-

ner og regioner. Arbejdet lægger sig op af tilsvarende indsatser fra verdens største byer 

igennem det globale C40 netværk. Den grønne tænktetank Concito er rådgivende og det 

er ligeledes Concito der varetager den endelige godkendelse af DK2020 klimaplanerne. 

Region midt varetager en sekretariatsfunktion, der ligeledes vejleder kommunerne i ar-

bejdet. Arbejdet med klimaplanen har i hele forløbet og frem mod godkendelse spændt 

vidt til at involvere Concito, det regionale sekretariat, andre kommuner, borgere, virk-

somheder, interne medarbejder i Hedensted Kommune og politisk. Der er løbende faglige 

møder og tilbagemeldinger fra det regionale sekretariat og Concito, helt frem til afleve-

ring, som foregår den 15. oktober 2022.  

 

Arbejdet med Klimaplan Hedensted Kommune i en DK2020 sammenhæng, handler såle-

des både om hvad vi kan og vil i Hedensted Kommune, og skal på samme tid passe ind i 

en fastlagt ramme, der passer ind i en national og international ramme. 

 

 

Klimaplanens indhold 

En klimplan er en meget overordnet plan, og skal efterfølgende nedbrydes til konkrete 

projekter og tiltag.  

Klimaplan Hedensted Kommune består af 3 dokumenter:  

- Klimaplan Pixi: Dette er den helt korte udgave, hvor de overordnede mål fremgår 

og en ganske kort beskrivelse af indsatsområder. 

- Klimaplan Handleplan: Heri er beskrevet delmål og tiltag, der skal bidrage til at 

opfylde delmålene. Dette dokument er dermed lidt mere uddybende end Pixi ud-

gaven. 
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- CAPF dokumentet: CAPF står for Climate Action Planning Framework. Som et ele-

ment i DK2020 samarbejdet, som de fleste danske kommuner har tilsluttet sig, er 

der en ramme for udfyldelsen af en klimaplan. Denne ramme er CAPF dokumen-

tet. Det er således det mere tekniske dokument, med høj grad af beskrivelse in-

denfor de områder, der skal udfyldes for at kunne blive godkendt som DK2020 

kommune.  

 

 

Høringsperiode 

Klimaplanen er i høring i perioden fra den 30. maj 2022 til den 24. juli 2022. Herefter vil 

Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen og eventuelle indkomne bemærknin-

ger. 

 

Bemærkninger 

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes via mail til compas@heden-

sted.dk. Alternativt kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 

8722 Hedensted, så vi har dem senest mandag den 25. juli 2022. 

 

Flere oplysninger 

Klimaplan Hedensted Kommune kan ses på kommunens hjemmeside  

https://www.hedensted.dk/offentliggoerelser. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Valbak 

Projektleder, DK2020 Hedensted Kommune 
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