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Grøn energi, skov og cirkulær økonomi: Hedensted 
Kommune vedtager ambitiøs, langsigtet klimaplan 

Masser af skovrejsning, grønnere transport og massiv udbygning af fjern-

varme og vedvarende energi. Det er bare et udpluk af de konkrete indsat-

ser i Hedensted Kommunes nye klimaplan. Planen følger af kommunens 

medlemskab af DK2020-projektet og skal sikre, at Hedensted Kommune 

når i mål med at reducere CO2-udledningen frem mod 2030 med 70 pct. og 

opnår fuldstændig klimaneutralitet i 2050.  

Hedensted Kommune giver klimaindsatsen en saltvandsindsprøjtning med kommu-

nens nye, omfattende klimaplan, som Kommunalbestyrelsen netop har godkendt. 

Planen kommer til at gennemsyre store dele af den kommunale opgavevaretagelse 

i de kommende år.  

Planen er bygget op med udgangspunkt i syv indsatsområder, der er brudt ned i 

over 30 konkrete klimamål, der skal rykke Hedensted Kommune i en markant grøn-

nere retning. Både gennem reduktioner i CO2-udledningen og tilpasning til klima-

forandringer – såkaldt klimasikring.   

Borgmester Ole Vind forklarer:  

-”Vi skal være med helt fremme i den grønne omstilling. Det er en kæmpe opgave, 

som kræver omstilling i alle dele af samfundet, og derfor spiller vi som kommune 

en nøglerolle. I starten af året gearede vi organisationen, så vi har fået en tydelig 

politisk forankring af klimaindsatsen og et nyt klimasekretariat, der kan drive det 

nødvendige samarbejde med klimaråd, borgere, virksomheder og forsyningsselska-

ber. Nu tager vi næste skridt med en konkret, ambitiøs klimaplan, som vil sætte et 

mærkbart grønt aftryk på både opgaveløsning, vækst og udvikling af vores lokal-

samfund i de kommende år.”   

Det er især inden for energiområdet, at CO2-udledningen kan nedbringes. Det skal 

blandt andet ske ved strategisk udbygning af grønne varmeløsninger og etablering 

af mere vedvarende energi – men kommunen kommer også til at gå forrest med fx 

grønnere indkøb, bæredygtigt byggeri og en mere klimavenlig maskinpark.   

Derudover lægges der i klimaplanen stor vægt på Hedensteds Kommunes særlige 

muligheder og udfordringer. Derfor omfatter planen et tæt samarbejde med det lo-

kale erhvervsliv om grønnere produktion og cirkulær økonomi, men også transport, 

hvor der er et stort potentiale i at nedbringe C02-udledningen – også blandt private 

bilister. Kommunens geografi betyder også, at der skal tænkes kreativt i forhold til 

grøn varmeforsyning flere steder, mens der ved kysterne og ved Gudenåen er be-

hov for øget klimasikring. Omvendt er der god plads til rejse markant mere skov.   

Udover konkrete klimamål og handlinger skal klimaplanen bidrage til bedre sam-

menhæng, overblik og udnyttelse af de nye muligheder, som den grønne omstilling 

giver – og udmøntes i et stærkt partnerskab med borgere og erhvervsliv.  

 

Det glæder Lars Poulsen, formand for Udvalget for Vækst og Klima:  

-”Med klimaplanen får vi meget bedre forudsætninger for at vurdere og prioritere 

konkrete projekter og til at se indsatserne i en sammenhæng. På den måde kan vi i 

et forpligtende samarbejde med borgere og erhvervsliv skabe helstøbte og holdbare 

løsninger, som også fungerer lokalt. Det er helt afgørende, at alle er med, når vi ta-

ler om fx vedvarende energi, fjernvarme eller andre projekter, hvor der ofte er tale 

om store, indgribende forandringer.”    
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Flere af klimaplanens konkrete indsatser er allerede sat i værk. Det gælder fx om-

stilling til en grønnere varmeforsyning, energioptimering af kommunale bygninger 

og samarbejde med erhvervslivet om mere bæredygtig drift.   

FAKTA:  

 Hedensted Kommunes klimaplan er en del af kommunens bidrag til DK2020, hvor de 

deltagende kommuner udarbejder en ambitiøs, lokal klimaplan.  

 Klimaplanen indeholder over 30 forskellige klimamål fordelt på indsatsområderne: 

Energi, transport, natur og landbrug, cirkulær økonomi og ressourceoptimering, fælles-

skaber og formidling, kommunen som organisation og erhverv.  

 Partnerskabstankegangen og samarbejdet med borgere, virksomheder, klimaråd og 

det øvrige civilsamfund er gennemgående for klimaplanen, da stort set alle mål og ind-

satser kræver bred opbakning for at lykkes. Det kan fx være, når der skal udvikles nye 

løsninger med erhvervslivet eller ved etablering af fjernvarmeprojekter, hvor der skal 

samarbejdes med fjernvarmeselskaber og være lokal opbakning, for at et projekt kan 

realiseres.   

 Klimaplanens forskellige mål omsættes løbende til konkrete indsatser og vil strække 

sig over en lang årrække.  

 Hedensted Kommunes klimaplan kan findes her: www.hedensted.dk/klima  

KONTAKT:  

Ole Vind 

Borgmester i Hedensted Kommune 

Tlf.: 40 74 71 79 

Mail.: Ole.Vind@hedensted.dk  

Lars Poulsen  

Formand for udvalget for vækst og klima 

Tlf.: 24 96 13 64 

Mail.: lars.poulsen@hedensted.dk  

 

Kathrine Halby Petersen 

Leder af klimasekretariatet i Hedensted Kommune  

Tlf.: 21 72 43 02 

Mail.: Kathrine.H.Petersen@hedensted.dk   
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