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Udtrædelse af Klimakommuneaftale

Baggrund
Hørsholm Kommune indgik i december 2017 en aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening om at være Klimakommune. Budgetaftale 2019-2021 
har konsekvenser for denne aftale, som administrationen i nærværende redegør 
for. Endvidere redegøres for den fremadrettede finansiering af tiltag i det 
klimaforebyggende arbejde med henblik på Kommunalbestyrelsens beslutning 
om at reducere CO2-udslip med 40 % i 2030.

Forslag
Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at indstille til 
Kommunalbestyrelsen at beslutte,

1. at Hørsholm Kommune trækker sig ud af 
Klimakommuneaftalen med Danmarks 
Naturfredningsforening per 1.1.2019

2. at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med næste 
budgetforhandlinger søger at fremme arbejdet med 
klimaforebyggelse med henblik på at indfri 
reduktionsmål på 40 % CO2 i 2030 

Sagsfremstilling
Udtrædelse af Klimakommuneaftale med Danmark 
Naturfredningsforening
Klimakommuneaftalen er et projekt under den klimaforebyggende indsats. 
Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2017 at genindtræde som 
Klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 
Indtrædelsen blev formaliseret ved Borgmesterens underskrivelse af 
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Klimakommuneaftalen i december 2017, hvormed Hørsholm blev en af landets 
72 Klimakommuner. 
 
I Klimakommuneaftalen har Hørsholm Kommune forpligtet sig til at

1. Udarbejde en CO2-opgørelse over kommunens egne 
emissioner i årene 2017, 2018, 2019 og 2020

2. Nedbringe CO2-emissioner fra kommunens egne 
aktiviteter som virksomhed med 2 % i årene 2018, 
2019 og 2020

 
Siden har administrationen påset udarbejdelsen af CO2-opgørelsen for 2017 
samt udarbejdet forslag til handlingsplan til indfrielse af aftalemålet om en årlig 
CO2-reduktion på 2 % i perioden 2018-2020. 
 
For at sikre udarbejdelse af årlige CO2-opgørelser for kommunen som 
virksomhed blev det foreslået i forbindelse med budgetforhandlinger 2019-2021, 
at der blev afsat 85.000 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021. 
 
Forslaget er ikke medtaget i budgetaftale 2019-2021. Konsekvensen heraf er, at 
administrationen meddeler Danmarks Naturfredningsforening om Hørsholm 
Kommunes udtrædelse af aftalen per 1.1.2019. 
 
Der kan fortsat arbejdes med implementering af foreslåede tiltag fra 
handlingsplanen dog uden at Hørsholm Kommune kan bære titlen som 
Klimakommune. 
 
Arbejdet med klimaforebyggelse i Hørsholm
Den 27.8.2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at hæve ambitionerne for 
reduktion af CO2-udledning i kommunens geografiske område til 40 % inden 
2030. 
 
Såfremt Hørsholm Kommune skal imødekomme målsætningen, er det af 
afgørende betydning, at kommunens egen indsats, med energirenovering af de 
kommunale bygninger og omstilling til en kommunal fossilfri bilflåde, suppleres 
med en række aktiviteter i det geografiske område. Det skyldes, at kommunens 
egne aktiviteter som virksomhed står for ca. 5 % af de samlede udledninger, 
mens de øvrige 95 % opstår i kommunens geografiske område, overvejende 
indenfor energi (el og varme) og transport hos byens borgere og erhverv. 
 
I arbejdet med at reducere byens CO2-udledning har administrationen 
udarbejdet et udkast til indsatskatalog, se bilag Indsatskatalog 2020-2030. 
Indsatskataloget er foreløbigt og skitserer mulige tiltag under 
hovedindsatsområderne energiforbrug, energiproduktion og varmeforsyning, 
transport og mobilitet samt Hørsholm Kommune som virksomhed. Investeringer 
og CO2-besparelser er grove skøn. 
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Indsatskataloget er udarbejdet på baggrund af erfaringsindsamling fra 
nabokommuner, anbefalinger fra det klima- og energistrategiske samarbejde 
Energi På Tværs for Region Hovedstadens kommuner og forsyninger samt 
Hørsholm Kommunes egen Klimapolitik. Administrationens vurdering er, at en 
simultan igangsættelse af hovedindsatsområder vil tilvejebringe den ønskede 
reduktion inden 2030. Indsatser tilrettelægges løbende ud fra mulige 
samarbejdsmodeller, tilgængelige ressourcer, ligesom omkostningseffektivitet 
og CO2-reduktionspotentiale også vægtes. 
 
En endelig handlingsplan vil blive forelagt Miljø- og Planlægningsudvalget og 
Kommunalbestyrelsen i 2019. 
 
Midler i budgetaftale 2017-2020 er udmøntet i igangværende projekter. Med 
nuværende budgetaftale betyder det, at der fra 2020 og fremadrettet ikke 
tilføres økonomiske midler til fortsat drift af eksisterende eller igangsættelse af 
yderligere tiltag i det klimaforebyggende arbejde. Det er administrationens 
anbefaling, at der prioriteres midler til udmøntning af indsatser på det 
klimaforebyggende område. 

Økonomi/personale
Udarbejdelse af årlige CO2-opgørelser for kommunen som virksomhed (krav som 
Klimakommune) vil koste 85.000 kr. i hhv. 2019, 2020 og 2021. I alt ca. 
255.000 kr. Det vil ikke i sig selv sikre at vi lever op til målet om 2 % CO2-
reduktion årligt.
 
Det økonomiske omfang af at nå reduktionsmålet på 40 % i det geografiske 
område inden 2030 vil afhænge af hvilke aktiviteter, der igangsættes, og om 
den forventede effekt af tiltagene opnås. Se udkast til indsatser i bilaget 
Indsatskatalog 2020-2030.

Kommunikation
Administrationen meddeler Danmarks Naturfredningsforening om beslutningen 
for samarbejdet med Klimakommuneaftalen. 

Sagens tidligere behandling
MPU 27.04.2017 – 8. Klimakommuneaftale med Danmarks 
Naturfredningsforening
ØU 18.05.2017 – 20. Klimakommuneaftale med Danmarks 
Naturfredningsforening
KB 29.05.2017 – 18. Klimakommuneaftale med Danmarks 
Naturfredningsforening
MPU 24.05.2018 – 12. Status på Hørsholm som Klimakommune



Side 4 af 4

Bilag
-    Indsatskatalog 2020-2030

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-11-2018
Miljø- og Planlægningsudvalget udsatte punktet.
 
Kristin Arendt (C ) og Charlotte Kirchheiner (C ) var fraværende.


