DK2020 – Klimahandlingsplan
for Viborg Kommune
Høring om hvordan Viborg Kommune skal planlægge for
klimaneutralitet og klimarobusthed
Offentligt møde d. 25. august 2021 på Viborg Rådhus

Program
Kl. 17:00 Velkomst v. Stine Damborg
Kl. 17:10 Proces for klimahandlingsplan v. Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
Kl. 17:20 Debat om klimahandlingsplan, ordstyrer Hans Jørn Laursen
Kl. 18:45 Opsamling på debat og afslutning v. Stine Damborg

Præsentation
• Deltagere fra Viborg Byråd
• Deltagere fra forvaltningen

Baggrund for en klimahandlingsplan
Vi står i en klimakrise
• Menneskeskabt udledning af drivhusgasser
• Forbrug af fossile brændstoffer
• Globalt stigende temperaturer
• Klimaforandringer

Konklusioner fra ny klimarapport fra FN’s klimapanel, IPCC:
• Det er indiskutabelt, at mennesket har forårsaget opvarmning af
klimaet; herunder atmosfæren, havene og jorden.
• Verden er blevet 1,09 grader varmere i dag sammenlignet med
1850. Heraf skyldes 1,07 grader menneskelig aktivitet.
• De forandringer, der sker af klimaet i dag, er uset sammenlignet
med tidligere århundreder eller endda årtusinder.

Kommunen arbejder med grøn omstilling for at imødegå klimaforandringer
og begrænse konsekvenserne heraf.

Byrådets målsætninger
Sammenhængsmodellen

"Vi ønsker en miljømæssig, økonomisk og faglig bæredygtig udvikling."

Viborg Kommune skal i 2025:

- have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi
- genbruge minimum 55% af husholdningsaffaldet

Grøn omstilling i Viborg Kommune
Viborg Byråd vedtog d. 4. september 2019 et
Katalog over indsatser for grøn omstilling
Transport og Mobilitet
Energiproduktion
Bygninger
Natur
Indkøb og Udbud
Affald

Viborg Kommune deltager i DK2020-projektet
Vi skal udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen.
Planen skal:
• Lægge en strategi for, hvordan Viborg Kommune over en lang periode skal
arbejde med grøn omstilling.
• Vise en vej til netto nul-udledning i kommunen senest i 2050.
• Vise, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.
• Prioritere konkrete tiltag.

Høring
Viborg Byråd opfordrer alle interesserede i at komme med idéer og
forslag til planlægningen.
Høringsperiode: 1. juli til 9. september 2021.
Svarfrist den 9. september 2021
Høringssvar sendes via boksen ”Indsend idéer og forslag”
på hjemmesiden www.viborg.dk/idefaseDK2020

DK2020 – klimaplaner for hele Danmark
Gennem DK2020 har i alt 65 danske
kommuner forpligtet sig på at udvikle
klimahandlingsplaner.
Parterne bag er:
• C40 (netværk af 97 af verdens
storbyer)
• CONCITO – Danmarks grønne
tænketank
• Realdania
• KL
• Danske Regioner

Krav til klimahandlingsplanen
• Klimahandlingsplanen skal udarbejdes efter en metode i
overensstemmelse med DK2020
• 30 elementer skal gennemføres og dokumenteres
• Planen skal vise, hvordan kommunen kan opnå CO2neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsmål for
fx 2030.
• Planen skal udvikles i samarbejde med nøgleaktører inden
for det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet
• Der skal benyttes en transparent metode til udvælgelse
og prioritering af tiltag
• Der skal anvises finansiering og tidsplan for tiltag
• Planen skal implementeres med regelmæssig
monitorering og opdatering

Klimaregnskab 2018 – status
Total udledning (ton CO2-e)
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Klimaregnskab 2018 - status
Total udledning i Region Midtjylland i 2018 (ton CO2-e)

Total udledning i Viborg Kommune i 2018 (ton CO2-e)
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Total udledning pr. indbygger (t CO2-e)

9,8

16,0

Udledning fra landbrug pr. areal (t CO2-e/km2)

480

586

Fremskrivning for Viborg Kommune ved
Business As Usual

Fremskrivningerne for kommunerne udført af PlanEnergi for Region Midtjylland med støtte fra Realdania.
Til brug som status quo udledningssti i klimahandlingsplanen.

Planproces

Kontaktet indtil videre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borgerforeninger og lokalråd
Bæredygtigt Viborg
Det Grønne Råd
Viborg Ungdomsråd
Skolelederne
Ungdomsuddannelserne
Varmeværkerne
DI Silkeborg-Viborg
Business Viborg
Rådgivende dialogforum om landbrug (AU Foulum, Food & Bio

Cluster Denmark, Hedeselskabet, Velas, Landboforeningen Midtjylland,
Familielandbruget MIDT, Asmildkloster Landbrugsskole, Grønhøj Biogas,
Iglsø Biogas og Viborg Varme)

Kommunens roller
•
•
•
•

Kommunen som virksomhed og ejer af offentlige selskaber
Kommunen som myndighed
Kommunen som facilitator og formidler
Kommunen i partnerskaber
Det offentlige/
kommunen

Civilsamfund

- At følge reglerne
- At sikre god service
- At skabe i fællesskab

Erhvervslivet

En rummelig plan!
Langsigtede mål

Handling nu

Systemer

Konkrete løsninger

Hverdagsliv

Vilde idéer

(energi, transport, produktion)

Indkomne idéer og forslag – indtil videre
• Kommunen tilbyder elcykler til kommunens medarbejdere.
• Kommunen hjælper borgere med at få bæredygtige haver.
• Mindre transport ved kontorfællesskaber i de mindre byer, som kommunen hjælper i gang.
• Revas går i samarbejde med genbrugsbutikker om at genanvende stof og tøj.
• Grøn omstilling kommer ind i fagene i folkeskolerne og giver eleverne en grøn dannelse.
• Fremme selvforsyning med mad, tøj og byggematerialer på Viborgegnen.
• Fremme bæredygtigt byggeri gennem en bedre byggekultur.
• Kommunen gør det nemt at starte nye grønne virksomheder.
• Kommunen oplyser borgerne om klimaudfordringer og idéer til grøn omstilling, inddrager og arrangerer møder i forsamlingshuse.
• Kommunen sætter en grænse for Viborgs arealmæssige udvidelse og etablerer ”park and ride” løsninger ved bygrænsen.
• Solceller på tage og offentlige bygninger, regnvandsopsamling og vindmøller langs motorvej.
• Fælles ladestandere til elbiler i alle grundejerforeninger, så alle beboere og gæster får lademulighed.
• Ladestandere til elcykler.
• Kommunen opkøber gårde med lavbundsjorde sammen med borgergrupper og jorden tages ud af drift og bliver fx til skov eller
solcelleparker.
• Oprettelse af et klimaborgerting af repræsentativt udvalgte borgere.
• Borgere planter fællesskove og kommunen styrer det og lægger jord til.
• Kommunen serverer plantebaseret mad i alle kommunens kantiner, klubber og skolekøkkener.
• Kommunens ansatte kan kun få tjenesterejser på fly, hvis flyvningen er over 2 timer.
• Informere og støtte borgere til at købe mere klima- og miljøvenligt, fremme udvikling af nytænkende grønne produkter i Viborg
Kommune og afholde en klimafestival med fokus på redesign, genbrug og klimavenlige produkter.

Spørgsmål til debat om klimahandlingsplan
• Hvordan skal kommunen inddrage foreninger, borgere
og virksomheder i udarbejdelsen af planen?
• Hvilke delmål skal vi have, så vi sikrer, at vi når målet om CO2neutralitet i 2050 for kommunen som geografisk område?
• Hvordan sikrer vi at delmålene er brugbare?
• Hvilke indsatser skal indgå i planen og hvad skal de prioriteres efter?
• Hvordan skal kommunen samarbejde med andre om at gøre planen
til virkelighed?

Opsamling på debat og afslutning

Høring
Viborg Byråd opfordrer alle interesserede i at komme med idéer og
forslag til planlægningen.
Høringsperiode: 1. juli til 9. september 2021.
Svarfrist den 9. september 2021
Høringssvar sendes via boksen ”Indsend idéer og forslag”
på hjemmesiden www.viborg.dk/idefaseDK2020

