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Klima-, energi- og 
ressourcepolitik 

Grøn omstilling i Skanderborg
Udvikling som opfylder vores nuværende behov, uden at bringe

 fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare
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Visionen
Med klima-, energi- og ressourcepolitikken sæt-
ter byrådet en ambitiøs retning for en helheds-
orienteret indsats, der skal sikre grøn omstilling 
og bæredygtig udvikling i kommunen på både 
kort og lang sigt. 
 
Skanderborg Kommune vil bidrage til realiseringen af Ver-
densmålene og til det nationale mål for reduktion af CO2. 
Det vil vi gøre ved at gøre klima-, energi- og ressourcepoli-
tikkens målsætninger til en tværgående politisk indsats. 

Samtidig vil Skanderborg Kommune bidrage til, at forbruget 
af jordens ressourcer begrænses. Reduceret ressourcefor-
brug er et mål i sig selv, samtidig med at det bidrager til 
reduceret CO2-udledning.
 
Klima-, energi- og ressourcepolitikken skal realiseres på 
tværs i organisationen og i tæt samarbejde med lokalsam-
fund og erhvervsliv, og Skanderborg Kommune vil som en 
god partner i kampen for at redde klimaet og begrænse res-
sourceforbruget, gå foran med egen virksomhed.
 

CO2 -målsætninger

   Skanderborg Kommune har som samfund reduceret 
udledningen af CO2 med 70 % i 2030, set i forhold til 
udledningen i 1990

 
   Skanderborg Kommune er som virksomhed CO2-neutral 

i 2025
 
Ressource-målsætninger (cirkulær økonomi)

   Skanderborg Kommune har både som samfund og 
virksomhed i 2030 i videst muligt omfang begrænset sit 
forbrug af ressourcer, ligesom flest mulige ressourcer 
genbruges, genanvendes og genudnyttes

    I den til hver tid gældende affaldsplan fastsætter 
Skanderborg mål for kommunens nedbringelse 
af den samlede mængde husholdningsaffald samt 
genanvendelsesprocenten

Disse målsætninger vil bidrage til at indfri en række af FN’s 
Verdensmål, herunder
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Skal vi lykkes med at indfri Klima-, energi- og res-
sourcepolitikkens målsætninger, er det nødvendigt 
at tænke og handle på tværs af sektorpolitikker, 
fag og afdelinger. Klima-, energi-, og ressourcepo-
litikken skal komplementere kommunens løbende 
arbejde med blandt andet erhvervsudvikling, 
affaldshåndtering, byplanlægning, indkøb, for-
syning, energi, transport, bygninger, uddannelse 

og folkeoplysning. Det er derfor nødvendigt at 
indtænke og tydeliggøre bidrag til det fælles mål 
om at reducere CO2-udledningen og begrænse res-
sourceforbruget, når relevante kommunale politik-
ker, forandringer og standarter revideres. 

Politikkens målsætninger realiseres gennem 6 
strategispor, der præsenteres nedenfor. 

Strategispor

6 strategispor:

1. Energi og elektrificering

2. Transport

3. Udvikling af by og land

4. Ressourcer

5. Fællesskaber og formidling

6. Skanderborg Kommune går forrest
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Skanderborg Kommune arbejder for et effektivt, 
fleksibelt og forsyningssikkert energisystem, som 
leverer vedvarende energi til alle formål. 

Strategispor 1:  
Energi og  
elektrificering

Derfor vil vi:  

 Planlægge for energiproduktion og energiforbrug baseret på brændselsfri energikilder som vindmøller, solceller og geotermi  
– og arbejde for udfasning af træbaseret biomasse og fossile brændsler til strøm- og varmeproduktion

 Sikre tilpasning af det samlede energisystem, så det i alle led – fra produktion, over transmission og distribution til forbrug  
– smart og fleksibelt understøtter den grønne omstilling og elektrificering af samfundet 

 Understøtte udvikling af fremtidens klima- og energiløsninger, herunder CO2-neutrale brændsler som eksempelvis biogas, carbon 
capture teknologier mv. 

 Fremme borgernes og erhvervslivets energioptimering af egne bygninger og skift til brændselsfri energi

 Afsøge muligheden for fossilfri procesenergi samt anvendelse af overskudsvarme fra industrien 
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Skanderborg Kommune arbejder for en overgang 
til en fossilfri transport, der i højere grad end i dag 
er baseret på dele- og samkørselsordninger, som 
supplement til aktiv transport og den kollektive 
trafik.

Strategispor 2:  
Transport

Derfor vil vi:  

 Sikre rammer og infrastruktur, der understøtter omstillingen til fossilfri transport

 Understøtte indsatser der øger mobilitetsmulighederne og reducerer behovet for kørsel i egen bil

 Bidrage til udvikling og udbredelse af fossilfri brændstoffer i transporten
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Skanderborg Kommune arbejder for at beslut-
ninger om, hvordan vi vil anvende vores arealer 
– uanset om det er til byudvikling, skovrejsning, 
landbrug mv. – går hånd i hånd med reduktion af 
klimagasudledning og ressourcetræk.

Strategispor 3:  
Udvikling  
af by og land

Derfor vil vi:  

 Planlægge og udvikle kommunen med fokus på at afsætte det mindst mulige klimaaftryk og optimere udnyttelsen af vores 
arealressourcer 

 Sikre øget CO2-optag via skovrejsning, multifunktionel jordfordeling mv.

 Understøtte løsninger der kan mindske udledningen af klimagasser fra landbruget
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Derfor vil vi: 

 Bidrage til udviklingen af og tilgangen til cirkulær økonomi gennem ændret praksis og projekter

 Understøtte borgere og virksomheder i at reducere deres ressourceforbrug og efterspørge/producere produkter, der kan recirkuleres

 Bidrage til at finde løsninger til genbrug og genanvendelse af erhvervsaffald, med udgangspunkt i erfaringer fra Affaldsplanen 

 Arbejde for at reducere madspild hos borgere og i erhvervslivet

Skanderborg Kommune arbejder for fortsat at sikre 
adgang for nuværende og fremtidige generationer 
til jordens ressourcer – til anvendelse i byggeriet, 
til fremstilling, til fødevarer - og har en cirkulær 
tilgang til de ressourcer der anvendes i kommunen. 

Strategispor 4:  
Ressourcer
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Derfor vil vi: 

 Oplyse, skabe engagement og mulighed for handling hos borgere og erhvervsliv

 Uddanne børn og unge til at passe på ressourcer og nedbringe udledning af klimagasser

 Være en konstruktiv samarbejdspartner og understøtte borgerdrevne initiativer

 Aktivt opsøge samarbejdspartnere for at finde fælles svar på klima- og ressourceudfordringer

 Geare vores indsat ved at søge medfinansiering fra fonde, puljer mv. 

Skanderborg Kommune arbejder for at skabe stær-
ke partnerskaber på tværs af kommunegrænser, 
sektorer, fag, forskning, borgere, lokalsamfund og 
erhvervsliv, der kan komme med svar på klimakri-
sens udfordringer og begrænse ressourcetrækket 
på jorden. 

Strategispor 5:  
Fællesskaber  
og formidling
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Skanderborg Kommune arbejder for at kommunen 
som virksomhed går forrest i den grønne omstil-
ling og realiserer målsætningen om reduceret res-
sourcetræk og CO2-neutralitet i 2025. 

Derfor vil vi: 
 Sikre at vores indkøb, forbrug og affaldshåndtering reduce-

rer klima- og ressourcetrækket

 Undersøge muligheden for at anvende totaløkonomi-modeller 
i budgetlægningsprocessen og ved investeringer, og integrere 
klima- og ressourcetræk i indstillinger til byråd og udvalg

 Fortsætte vores energioptimering af kommunale bygninger

 Omstille vores flåde af biler og maskiner til fossilfri energi, 
optimere udnyttelsen af disse samt medarbejdernes 
transport i arbejdstiden

 Nedbringe energiforbruget fra gadebelysning

 Nedbringe klimaaftryk fra madvarer og reducere madspild  

 Opkvalificere hinanden, så vi på tværs af alle områder er i 
stand til at varetage klima- og ressourceindsatsen som en 
integreret del af kerneopgaven

 Fremme en klima- og ressourcebevidst kultur og adfærd 
blandt kommunens ansatte 

 Om nødvendigt kompensere for vores udledning af 
klimagasser 

Strategispor 6:  
Skanderborg  
Kommune  
går forrest
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Opfølgning 
og revision
Klima-, energi-, og ressourcepolitikken drøftes 
politisk hvert andet år og revideres efter behov.  
 
Politikken realiseres via et Klima-, energi- og ressourcekata-
log (et katalog af forandringer), der forholder sig til de seks 
strategispor, og hvori der også opstilles delmål for både CO2 
og ressourcer i 2025. Klima-, energi- og ressourcekataloget 
kan suppleres med andre forandringer, hvis der undervejs 
opstår ideer og muligheder for indsatser, der bidrager til at 
realisere politikkens målsætninger. 

Der afrapporteres årligt til Miljø og Planudvalget på 
fremdrift og effekt af forandringerne, og Klima-, energi- og 
ressourcekataloget tilpasses om nødvendigt. Senest i 2025 
revideres Klima-, energi- og ressourcekataloget med henblik 
på at identificere de væsentligste forandringer, der skal 
gennemføres i perioden frem mod 2030 for at indfri klima-, 
energi-, og ressourcepolitikkens målsætninger. 
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