
Klimaudvalget 15-12-2020

Punkt 35: Proces for implementering af DK2020-
Klimaplanen og igangsættelse af første indsatser

00.22.04-A21-1-20

Resume

Vejle Byråd har d. 9. december vedtaget DK2020-Klimaplanen, og arbejdet med at forankre
og igangsætte indsatserne i fagudvalgene skal nu igangsættes. Med sagen lægges op til
drøftelse omkring den kommende proces for udvikling af konkrete handlingsplaner i
fagudvalgene samt beslutning af indsatser til igangsættelse i 2021.

Sagsfremstilling

Byrådets godkendelse af Klimaplanen 9. december
Byrådet godkendte på møde den 9. december 2020 Vejle Kommunes klimaplan, og vedtog
samtidigt følgende:

At der ved udarbejdelse af de konkrete forslag, i de kommende år, til udmøntning af
klimaplanens indsatser, gennemføres politiske drøftelser heraf, herunder af indhold og
finansiering.

at enkelte konkrete forslag til udmøntning af klimaplanens indsatser besluttes i
fagudvalg og Byråd.

At et kommissorium for processen for borgernes inddragelse i klimaarbejdet
præsenteres til godkendelse senest 1. april 2021 i klimaudvalget.

At Klimaplanen er dynamisk og byrådet og fagudvalg årligt behandler og følger op på
klimaplanen med henblik på muligheden for at hæve ambitionsniveauet og nå
målsætningerne dels i 2030 og 2050 før tid baseret på ny teknologi og udvikling samt
at det indgår i kommunens budgetproces.

Budgetproces og årlig opfølgning
Klimaplanen vil nu indgå fast i den årlige budgetproces, herunder som emne i budgetstrategi
for budget 2022-26, så byrådet løbende kan prioritere indsatser, der understøtter planens mål



om 70 % reduktion i 2030 og nettonul i 2050.

Fagudvalgene og byrådet vil én gang årligt drøfte en årlig status og opfølgning på
Klimaplanens implementering og fremdrift mhp. at drøfte, hvorvidt ambitionsniveau og
målsætninger kan hæves, herunder hvorvidt planen skal udvides med yderligere indsatser.
Den første årlige opfølgning på planens implementering vil finde sted i fagudvalg og byrådet
forud for budgettet i efteråret 2021, men byrådet og Klimaudvalget vil løbende blive
orienteret om klimaplanens implementering og fremdrift.

Udvikling af konkrete handlingsplaner for fagudvalgene
Det er politisk vedtaget, at der ved udarbejdelse af de konkrete indsatsforslag gennemføres
politiske drøftelser i fagudvalgene. Ligeledes skal alle revisioner og nyformuleringer af
politikker, planer og strategier godkendes i fagudvalg og i Byrådet som normalt, ligesom
konkrete klimaindsatser skal godkendes i relevante fagudvalg.

Til at rammesætte de kommende års implementering af klimaplanens indsatser, foreslås det,
at der for hvert fagudvalg og med godkendelse inden 1. maj, udvikles en konkret
handlingsplan, der anviser de indsatser og indsatsområder som udvalget kan bidrage inden
for.

Den enkelte direktør er ansvarlig for at udarbejde handlingsplanerne.

Handlingsplanerne foreslås at skulle henvise til direkte indsatser i egen drift samt i høj grad
til etablering af samarbejder og egentlige partnerskaber med udvalgets målgrupper om de
emner, der kan være relevante – fx klimafokus i undervisningsforløb, samarbejde med
boligforeninger og private udlejere, detailhandelssamarbejde og meget andet.

Udvikling af borgerinddragelsen
Det er som en del af klimaplanen besluttet, at der skal udvikles et kommissorium for, hvordan
borgerne kan inddrages i klimaarbejdet. Klimaudvalget bedes komme med inputs og ønsker
til, hvordan borgere og civilsamfund kan involveres i arbejdet mhp. forvaltningens videre
arbejde med et kommissorium til fremlæggelse inden 1. april 2021.

Yderligere tiltag
Til at understøtte fagudvalgenes arbejde med at skabe eksterne partnerskaber foreslås det, at
der udarbejdes en skabelon, der kan bringes i anvendelse i forhold til fx landbruget,
energitunge virksomheder, boligforeninger og forsyningsselskaber.

Klimaudvalget har på seneste møde den 23. november, drøftet et koncept for, hvordan klima
og resiliens kan indarbejdes i relevante dagsordner, så klima og resiliens overvejes på lige fod
med fx økonomi og personale, når der træffes politiske beslutninger.

Forslag til igangsættelse af indsatser i 2021
Med Klimaplanens endelige vedtagelse er der nu fundament for at igangsætte en række
handlinger allerede i 2021. Derfor foreslås det, at Klimaudvalget godkender, at nedenstående
indsatser igangsættes nu.

Alle konkrete forslag vil blive genstand for politisk drøftelse og – hvor påkrævet – også
politisk godkendelse af de relevante fagudvalg, herunder både af indhold og finansiering.

På energiområdet:



Energiforsyning bliver mere og mere vigtig, og energien skal baseres på vedvarende energi,
derfor skal vi i gang med at lave en ny strategisk energiplan.

Energiplanen skal give os et overblik over fremtidig energiforsyning og –behov, og den skal
udpege områder til ny energiinfrastruktur som solceller og vindmøller. Planen skal skabes i
dialog med de vigtigste aktører som lodsejere, udviklere og naboer. Planen forventes at være
klar inden udgangen af 2022, men konkrete projekter afledt af planen kan igangsættes
løbende – fx udbygning af Vandel III, udbygning af TVIS-forsyning og decentrale kollektive
varmeløsninger. Delprodukter såsom konkrete plangrundlag for vedvarende energi,
administrationsgrundlag for solceller eller andet kan således forelægges til politisk
godkendelse i løbet af 2021. Planen udarbejdes i samarbejde med TVIS, Trefor, Ørsted mv.

Olie og naturgas udfases på små fjernvarmeværker, hos private, i industrien og i vores
fjernvarmesystem hos TVIS. Derfor skal vi hurtigst muligt i gang med en aktiv
varmeplanindsats for at få private hjem over på den bedste nye varmekilde, om det er
varmepumper eller fjernvarme. De nye støtteordninger skal udnyttes på den rigtige måde. De
små fjernvarmeværker er allerede godt i gang med at udfase deres naturgas, og den udvikling
skal understøttes. Der er varslet en statslig støtteordning, og Vejle Kommune vil arbejde
målrettet på at udnytte disse midler til at få flest muligt vejlensere til at skifte til fjernvarme,
decentrale kollektive løsninger eller varmepumper. En masterplan for udfasning af private fyr
vil være færdig første halvår 2021, informationskampagne kan afvikles primo 2021.

Biogas fra landbrug kan fortrænge naturgas og derfor skal vi gå i aktiv dialog med
landmænd, biogasselskaber og lokalsamfund om muligheder og placeringer, så vi kan få
udnyttet al den biogasressource, der findes i kommunen. Vi skal lave en planlægning, der
understøtter fuld udnyttelse af potentialet. Tidshorisonten her er 3-4 år.

På landbrugsområdet
Landbrugsarealers anvendelse spiller ind på, hvor meget drivhusgas, der frigives til
atmosfæren. Derfor etablerer vi et forpligtigende partnerskab med landbruget om
mulighederne for at udtage kulstofrige landbrugsjorde, rejse skov og justere på måden man
holder dyr på. Her kortlægger vi muligheder og sætter ambitiøse handlinger i gang. 

 endte og ambitiøse tiltag på landbrugsområdet kan reducere vores drivhusgasudledning med
102.500 CO2e tons/år.

Skovrejsning på kommunale arealer kan ske, såfremt midler afsættes til opkøb af egnet jord
og beplantning af arealer.

På transportområdet
Grønt tillæg til mobilitetsplanen: Der er med Budget 2021-24 ønsket analyser fokuseret på
grøn transport, ligesom et grønt tillæg til mobilitetsplanen er drøftet på Klimaudvalgets møde
i oktober. Det foreslås, at der udarbejdes et grønt tillæg til mobilitetsplanen, der har fokus på
at fremme hverdagscyklisme, men også samkørsel, grønnere kollektiv transport og
understøtte et skifte til elbiler for flere borgere. Tillægget kan udarbejdes i løbet af 2021.

Udbud af bybusser på el – arbejdet er igangsat og ventes afsluttet i 2022.

Udbygning af elladeinfrastruktur – der udarbejdes i løbet af 2021 en strategi for udbygning af
elladestandere bredt i kommunen. Strategien udnytter de – små – lovgivningsmæssige
muligheder, kommunerne har for at udbygge infrastruktur, og baserer sig på de erfaringer, der
gøres med de udbygningen af første fase af elladestandere.



På byggeområdet
Klima i lokalplaner: Klimaudvalget har på deres møde i november ønsket, at udviklingen af
nye lokalplaner skal gennemgås, så klimaforebyggelse (lavere klimaaftryk) og
klimatilpasning indarbejdes i nye lokalplaner. Der er en række lovgivningsmæssige barrierer
for grønnere lokalplaner, men handlerummet skal anvendes mere tydeligt. Et nyt koncept for
klima i lokalplaner kan være godkendt politisk inden sommer 2021.

Strategi for klimavenligt byggeri: Der arbejdes med en manual for bæredygtigt byggeri, som
anviser hvordan man konkret kan tænke klima ind i både nybyggeri og renoveringer.
Manualen ser både på klimaaftryk af materialer, forsyning, bygningsdrift mm. Med en
strategi forpligter kommune sig som bygherre til at tænke disse principper ind i vores
nybyggeri, tilbygning/ombygning og renovering. Samtidig rummer strategien med manualen
en række anbefalinger til private bygherrer som de kan følge. Strategien kan være politisk
godkendt medio 2021.

På indkøbsområdet
Grøn indkøbspolitik, herunder grøn strøm: Der formuleres en ny indkøbspolitik, der sætter
klima i fokus – og på linje med økonomi. Indkøbspolitikken skal sikre, at der tænkes i
produkternes langsigtede klimabelastning.

Det indstilles,

at Klimaudvalget drøfter processen for arbejdet med at skabe konkrete handlingsplaner for
alle udvalgsområder inden 1. maj 2021.

at Klimaudvalget godkender igangsættelsen i 2021 af de i sagen nævnte indsatser for at
reducere CO2 udledning fra Vejle Kommune, med henblik på videre drøftelse og
godkendelse i relevante fagudvalg og byråd.

at Klimaudvalget beslutter, at der udarbejdes en fælles skabelon for indgåelse af
partnerskaber mellem kommunen og eksterne parter.

at Klimaudvalget drøfter ønsker til, hvordan borgerne kan inddrages i klimaarbejdet mhp.
at give inputs til forvaltningens udarbejdelse af et kommissorium for inddragelse.
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