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DK2020 klimaplan: 
Middelfart Kommune på vej mod netto-nul i 2050 

"Middelfart Kommune skal være blandt de mest progressive kommuner i 
arbejdet med forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringerne." 

Citatet fra Middelfart Kommunes planstrategi blev fremhævet, da byrådet i juni 2019 ti lslutte
de sig arbejdet med DK2020 og målet om at opfylde Paris-aftalen - og det er fortsat ambitio
nen at være blandt de mest grønne i Danmark, når byrådet med denne aftale vedtager Middel
fart Kommunes DK2020 Klimaplan. 






DK2020 Klimaplanen bygger videre på mange års målrettet og fokuseret arbejde med at koble 
bæredygtig vækst og grøn omstilling. Vi har i byrådet været enige om, at selvom Middelfart 
Kommune kan synes lille i en global sammenhæng, så skal vi tage et stort ansvar - også for at 
inspirere andre. Derfor har vi gennem årene udfordret gængse løsninger og opbygget en styr
ke i - sammen med borgerne og i partnerskaber med andre aktører - at udvikle og gennemfø
re grønne helhedsløsninger til reduktion af drivhusgasudledningen og for klimatilpasning. 




DK2020 Klimaplanen ligger i naturlig forlængelse af dette arbejde. Med planen vil Middelfart 
Kommune sikre, at udledningen af drivhusgasser bringes ned i overensstemmelse med Parisaf
talen. Det betyder, at Middelfart Kommune skal være klimaneutral senest i 2050 - med et 
delmål i 2030 om 70 % reduktion af drivhusgasudledningen i forhold til 1990. Det er et ambi
tiøst mål i en aktiv og driftig kommune med transport og et stort landbrugserhverv at leve op 
til de nationale målsætninger. 

For at nå målene skal v i reducere udledningen af drivhusgasser, klimatilpasse og inkludere alle 
dele af civilsamfundet i opgaven. 

Målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgas og senere klimaneutralitet kræver 
handling langt ud over den kommunale organisation. Derfor indeholder planen også en række 
virkemidler, hvor kommunen fremmer initiativer og motiverer borgere og erhvervsliv til at vir
ke for klimaplanen. Ligesom Middelfart Kommune også i de kommende mange år v il tage initi
ativ til og indgå i partnerskaber til gavn for planens mål. 

Bred folkelig inddragelse bliver en afgørende forudsætning for planens realisering og løbende 
udvikling . 

De tre handlinger, der har størst effekt frem mod en 70 % reduktion i 2030, er 

• Udfasning af olie- og gasfyr og omstill ing til grøn fjernvarme, nærvarme og individuelle 
løsninger som varmepumper, jordvarme og lignende. Isoleret giver dette en reduktion 
på 30.000 ton* 

• Energibesparelser og energirenovering i bygnings- og boligmassen. Isoleret giver dette 
en reduktion på 25 .000 ton  *

• Power to X, hvor overskydende grøn strøm (f.eks. fra sol, v ind og biomasse) anvendes 
til f .eks. at producere flydende grønne brændstoffer - bl.a. til tung transport og flytra
fik. Isoleret giver dette en reduktion på 24.000 ton* 








* effekten i parentes er opgjort pr. indsats, og indsatserne er indbyrdes afhængige 
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Byrådet påtager sig med DK2020 Klimaplanen den lokale ledelse af indsatsen - og forpligter 
sig med aftalen både til planens implementeringsspor og til udviklingssporet, hvor Middelfart 
Kommune gennem Klimalaboratoriet har en historik med at gå i front med innovative, konkre
te energi- og klimaprojekter. Samtidig forpligter byrådet sig til aktivt at arbejde for, at sam
fundsstrukturer og omverdenen tilpasser sig og drager nytte af en mere bæredygtig fremtid - i 
regi af Klimafolkemødet . 

Ud over virkemidlerne nævnt i DK2020 Klimaplanen er byrådet med denne aftale også enige 
om 

• At Middelfart Kommune fra 2021 og frem klimavurderer budgetforslagene i forhold til 
udledning af drivhusgasser 

• At der fra budget 2022 og frem afsættes en grundramme på 2 mio. kr. årligt for at sik
re den fremtidige implementering af planen . Rammen kan bl.a. bruges på at realisere 
partnerskaber og mindre projekter. 

• At byrådet vil arbejde for at øge andelen af vedvarende energi via solceller. Dels ved at 
planlægge for solcelleparker og dels ved at arbejde med at integrere solceller i eksiste
rende bygningsmiljø. Ambitionen er, at der etableres i størrelsesordenen 200 hektar 
solceller, hvilket vil svare til en reduktion på 75.000 ton. 

For byrådet er det afgørende vigtigt, at indsatsen og samarbejdet omkring DK2020 Klimapla
nen skaber merværdi for lokalsamfundet. Klimatiltag og -handlinger skal medvirke til større 
livskvalitet, et konkurrencedygtigt erhvervsliv og et meningsfuldt arbejdsmarked. 

Samlet set bliver DK2020 Klimaplanen et vigtigt fundament for udviklingen af Middelfart Kom
munes attraktivitet - og byrådet prioriterer en borgernær og involverende realisering af klima
planen . 

Planen indeholder et omfattende katalog af handlinger - godt og vel 100 - som skal realiseres i 
de kommende år af kommune, erhvervsliv, arbejdsmarked, forsyningsselskaber, foreningsliv 
og den enkelte borger. Middelfart Kommunes arbejde med planen vil de kommende år tage 
udgangspunkt i de efterfølgende overskrifter: 

Klimavurdering og opfølgning 
Når det kommer til kommunens aktiviteter, vil vi fortsat have fokus på at reducere CO2-
udledningen fra eksisterende aktiviteter. Hertil kommer, at alle nye tiltag, omlægninger og 
ændringer fremover skal indtænke cirkulære løsninger og medvirke til klimaneutralitet. 

Byrådet er samtidig optaget af, at nye tiltag så vidt muligt tjener flere formål end CO2-
reduktion og klimatilpasning. Når vi rejser skov, så arbejder vi fx med biodiversitet og med 
rekreative forbindelser - og fremmer dermed mental og fysisk sundhed. Når vi bygger nyt, 
sikrer vi klimaneutralitet og sundt indeklima samtidigt. Når vi byudvikler, fremmer vi biodiver
sitet, grønne, blå og rekreative forbindelser og sunde rammer for det gode liv. 

Fra 2021 vil vi som optakt til budgetforhandlingerne lave en status på DK2020 Klimahand
lingsplanen. Herudover vil vi i efteråret lave en opfølgning på implementering og i tillæg opgø
re den samlede CO2-reduktion inden for kommunens geografi - samt de effekter, indsatsen 
har på civilsamfundet i øvrigt. 



Ud over den hovedrevision, DK2020 Klimaplanen kræver hvert fjerde år, vil byrådet midtvejs 
mellem hovedrevisionerne lave en delrevision. 

I forbindelse med behandlingen af nye tiltag vil vi vurdere disse i relation til DK 2020 Klima
planen. Vurderingerne skal integreres i sagsbehandlingen til de politiske udvalg. 

Politisk og administrativ forankring 
Virkeliggørelsen af klimahandlingsplanen kalder på hele byrådets aktive medvirken. Indsatsen 
skal forankres i alle stående udvalg og samles og koordineres i Økonomudvalget til Byrådet. 
Det er desuden vigtigt, at klimadagsordenen er forankret i alle dele af den administrative or
ganisation - både på rådhuset, i institutioner og tilbud tæt på borgerne. 
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Byrådet vil i 2021 behandle et oplæg om, hvordan administrationen vil sikre gennemførelse af 
klimahandlingsplanen og herunder forelæggelsen af nødvendige og konkrete beslutningsgrund
lag for stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Tiltag, der ud over grundrammen kræver 
kommunal finansiering/medfinansiering, vil primært blive behandlet i forbindelse med den årli
ge budgetlægning. 

Med opbakningen til DK2020 klimaplanen forpligter Byrådet sig samtidig til at anvise alternati
ve løsninger, såfremt tiltag, beskrevet i aftalen, udgår eller ikke kan opfyldes. Alternative løs
ninger skal give et tilsvarende (eller bedre) resultat på bundlinjen i planens C02-regnskab. 

Partnerskaber 
Middelfart Kommune er kun en af mange aktører, der skal sikre planens virkeliggørelse. Derfor 
vil Middelfart Kommune invitere til og tage imod invitationer til partnerskaber, der understøtter 
planen. 

Vi vil fx fremme skovrejsning og biodiversitet sammen med andre aktører i forpligtende part
nerskaber - og gerne i retning af landsgennemsnittet. 

Vi vil fremme udtagning af lavbundsområder og udpegning af klimaarealer sammen med land
bruget, natur- og friluftsorganisationer og fonde. 

Vi vil arbejde for stabile, sikre og klimaneutrale energiforsyninger sammen med fælleskommu
nale selskaber og fjernvarmeselskaberne. Konkret vil vi i dialog med Middelfart Fjernvarme 
fremme fjernvarme i 0-kvarteret og Strib incl. Røjle og Vejlby, samt Kauslunde og Garnborg 
som kommer senere. Tilsvarende vil vi arbejde for at fremme fjernvarme i f.eks. Båring og 
Brenderup, der kan knyttes til Nr. Aaby og Ejbys forsyning. Endelig vil vi understøtte mindre 
lokalsamfund i fælles grønne energiløsninger, som det fx er sket i Føns. I det åbne land vil vi 
via folkeoplysning og samarbejde med kommercielle aktører fremme varmepumper, jordvarme 
og andre vedvarende energiløsninger. 

Vi vil sammen med vores partnere i Trekantområdet, TVIS og andre relevante aktører i det 
syddanske fremme den grønne omstilling i logistik- og transportbranchen gennem udvikling og 
anvendelse af grønne brændstoffer (Power to X) . 

For at fremme klimaplanens igangsætning og realisering vil Byrådet nedsætte et såkaldt §17, 
st. 4 udvalg, der skal beskæftige sig med det ene af de tre store indsatsområder: Energibespa
relser og energirenoveringer bolig- og bygningsmassen. Vi vil invitere videnspersoner, organi
sationer, borgere og virksomheder til at medvirke i udvalget og indsatsen. 

Vi vil understøtte udviklingen af den grønne omstilling, der allerede finder sted i hotel- og re
staurationsbranchen samt turist- og oplevelsesindustrien. Dette bliver et bærende element i 
den fremtidige turismestrategi. 



For at understøtte elbilisme vil vi gå forrest ved at opstille elladestandere ved lokale, offentlige 
institutioner. 

For at komme i mål med ambitionerne er det afgørende med bred folkelig inddragelse og med
virken i planens realisering. Vi vil derfor også understøtte nærværende fællesskaber og løsnin
ger som fx skovarealer, byhaver, spisehaver, skovhaver o.lign. 




(Fonds)finansiering 
Den grønne omstilling kalder på omfattende samfundsinvesteringer, prioriteringer i erhvervsli
vet og private valg hos den enkelte borger. 

Den fælles økonomi, som det kommunale budget udgør, vil også de kommende år være en del 
af omstillingen. Det samme gælder energiforsyningssektoren - både lokalt, regionalt og natio
nalt. 

Der bliver samtidig brug for ekstern finansiering. Derfor vil Middelfart Kommune tiltrække fi
nansiering fra nationale fonde (offentlige og private) og relevante EU programmer. 
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Endelig vil vi undersøge mulighederne for at etablere en lokalforankret klimafond til indbetaling 
af klimakompensation og andre bidrag til grøn omstilling. Fonden skal være et alternativ til 
internationale løsninger og sikre, at klimakompensation omsættes gennem lokale indsatser, og 
dermed kommer borgerne til gavn i hverdagen. Vi vil invitere det lokale erhvervsliv, forenin
ger, organisationer og borgere til at blive en del af den lokale klimafond. 

Udviklingsspor 
Klimahandlingsplanen forfølger først og fremmest et implementeringsspor, der omfatter de 
løsninger og teknologier, som vi allerede kender, og som er nødvendige for at komme det før
ste stykke ad vejen mod en 70 % reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 (målt i forhold til 
1990). 

For at nå i mål med 70 % reduktion af drivhusgasudledningen er implementeringssporet sup
pleret af et udviklingsspor, der omfatter mere ukendte og strategiske omstillingselementer. Vi 
vil igangsætte udviklingstiltag i partnerskaber med civilsamfundet, landbruget og transportsek
toren. 

Udviklingstiltagene omfatter folkeoplysende aktiviteter, afprøvning af konkrete drivhusgas re
ducerende tiltag i partnerskaber med landbruget samt omlægninger i transportsektoren. Ende
lig vil vi tilrettelægge by- og landdistriktsudviklingen sådan, at klimaaftrykket reduceres mest 
muligt - og dermed bidrager til reduktion i udledning af drivhusgas. 

Beslutningen om en fremtidig økonomisk grundramme på 2 mio. kroner til DK2020 Klimapla
nen lægges oven i de beslutninger, der er truffet i forbindelse med budgetlægningen for 2021 
samt fremrykkede anlægsinvesteringer fra foråret 2020. 



Her er der bl.a . afsat 900.000 kr. årligt fra 2021 og frem til at understøtte planen. Ligesom der 
i 2021 og 2022 er afsat 1,5 mio. kr. pr. år i en pulje til rådgivning om energibesparende foran
staltninger i selvejende haller. I årene 2021-2024 er der i alt afsat 20 mio. kr. til ESCO-analyse 
og ESCO investeringer i kommunale bygninger. Der er 2021 afsat 2,5 mio. kr. til nyt CTS sy
stem, og i 2021 og 2022 i alt 3,5 mio. kr. til energibesparelsesprojekter. 

De samlede samfundsinvesteringer, der ligger i forlængelse af planen og ambitionen om kli
maneutralitet, vil sende flere milliarder kroner ud at arbejde - til gavn for klimaet, men også til 
gavn for virksomheder og arbejdsmarked. Byrådet ser således arbejdet med DK2020 Klima
planen som en naturlig del af strategien om erhvervsvækst og tilflytning som grundlag for 
fremtidens velfærd. 



Med aftalen om Middelfart Kommunes DK2020 Klimaplan sætter Byrådet retning for de kom
mende års arbejde med bæredygtig vækst og grøn omstilling. De mere end 100 virkemidler i 
planen skal sammen med udviklingssporet sikre, at vi kommer i mål - og med denne aftale 
understreger Byrådet, at vejen mod målet både skal styrke vores handlekraft, medvirke til at 
oplyse og involvere borgere og lokalsamfund om fremtidens bæredygtige muligheder og valg 
samt styrke de lokale fællesskaber og relationer. 

Byrådet påtager sig med denne plan vores lokale del af ansvaret for at løse de globale klima
udfordringer. 
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Middelfart d. 20. nov. 2020

Johannes Lundsfryd Jensen (A)

Steen Dahlstrøm (A) Kaj Johansen (A)

John Kruse (A) Regitze Tilma (V)

Karin Riishede (V) Anni Tyrrestrup (A)

Mikkel Dragmose-Hansen (F) Morten Weiss-Pedersen (C)

Paw Nielsen (0) Steffen Daugaard (d)
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