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Opdateret Klimapolitik 

 

Baggrund 

Det frivillige internationale netværk Global Covenant of Mayors for Climate and 

Energy (herefter Borgmesterpagten) har opfordret Hørsholm Kommune til at 
indgå fornyet aftale om at hæve reduktionsmål for drivhusgasser (CO2). Dette 
reduktionsmål samt Hørsholm Kommunes principper for en justeret klimapolitik 

er indarbejdet i en opdateret klimapolitik, så den efterlever forpligtelser i 
Borgmesterpagten.  

 

Forslag 

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at 
-      hæve Hørsholm Kommunes reduktionsmål for drivhusgasudledning (CO2) 

fra 30 % i 2035 til et nyt mål om 40 % i 2030 
-      borgmesteren underskriver fornyet aftale under Borgmesterpagten på 

vegne af Kommunalbestyrelsen 

 

Sagsfremstilling 

Opdatering af klimapolitik  
På baggrund af en redegørelse om klimaarbejdet 2009-2014, udarbejdede 
administrationen et oplæg for nye principper for en justeret klimapolitik samt 

opstillede et forslag til nye CO2-reduktionsmål for kommunen som geografisk 
område. Dette blev godkendt af Miljøudvalget, Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen.  
  

Klimapolitikken er nu blevet opdateret, så den korresponderer med de 
godkendte principper: 

-      Tage ansvar i forhold til nationale målsætninger og internationale 

forpligtelser om at forebygge klimaforandringerne og tilpasse vores 
kommune til klimaforandringer. 
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-      Feje for egen dør og fortsat være det gode eksempel for borgere og 
virksomheder. 

-      Samarbejde med lokale interessenter, nabokommuner og regionale 
aktører – og på tværs af forvaltningen – om at integrere klimahensyn. 

-      Kommunikere og vejlede til gavn for borgere og virksomheder. 

  
Klimapolitikken er renset for faktuelle fejl og tilrettet så den refererer til aktuelle 

planer og tiltag under respektive indsatsområder (kommunen som virksomhed; 
by og boliger; energiproduktion og varmeforsyning; transport og mobilitet; miljø 
og ressourcer; grøn og blå kommune; borgere og virksomheder). Endvidere 

indeholder klimapolitikken en status over kommunens drivhusgasudledning samt 
de konkrete opstillede klimamål for reduktion af drivhusgasser (CO2). 

  
Klimapolitikken er dynamisk og opdateres efterhånden som der vedtages 
politiske beslutninger og mål, der har væsentlig betydning for klimapolitikkens 

indhold. Se bilag 1 Klimapolitik.  
  

Klimapolitik og Borgmesterpagten 
Hørsholm Kommune er en del af den frivillige aftale under det internationale 
netværk Global Covenant of Mayors for Climate and Energy 

(Borgmesterpagten). Netværket består af 7.746 byer over hele verden, som alle 
understøtter en langsigtet vision om at nedbringe andelen af drivhusgasser og 

aktivt tage del i at fremme aktiviteter, der fremmer et bæredygtigt og 
lavemissionssamfund.  
  

En del af forpligtelsen omhandler krav om indrapportering af en klimapolitik med 
klare politiske mål for reduktion af drivhusgasser. Med denne opdatering af 

klimapolitikken vurderes Hørsholm Kommune at overholde denne del af 
forpligtelsen.  

  
I februar 2018 deltog Borgmesteren i et borgmestermøde i Wien, hvor 
deltagende i Borgmesterpagten diskuterede sigtelinjen og mulighed for at løfte 

ambitionsniveauet. Konkret kunne deltagende borgmestre underskrive en 
fornyet aftale om at forpligte sig til en CO2-reduktion på 40 % i 2030 gennem 

øget energieffektivisering og øget anvendelse af vedvarende energikilder. 
Aftalen indebærer en række øvrige forpligtelser, som Hørsholm allerede 
efterlever qua eksisterende medlemskab. Se de politiske forpligtelse i bilag 2 

Borgmesterpagten. 
  

Borgmesteren underskrev en prækvalificerende aftale og foreslår dermed, at vi i 
Hørsholm hæver ambitionsniveauet og godkender reduktionsmålet på 40 % i 
2030. Ved en godkendelse i Kommunalbestyrelsen vil Borgmesteren underskrive 

den endelige aftale. Se bilag 3 Prækvalificerende aftale og bilag 4 Endelig aftale.  
  

Er Hørsholm Kommune på det rette ambitionsniveau? 
Danmark underlagt rammerne i Parisaftalen, om at arbejde på at holde den 
globale temperaturstigning på maksimalt 1,5°C, samt EU’s Klima- og 

Energiaftale 2014 med reduktionsmål på 20 % i 2020 og 40 % i 2030 i forhold 
til niveauet i 1990. Der forhandles fortsat om byrdefordelingen mellem 
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medlemslandene, men Danmarks reduktionsbidrag forventes at være på 39 % i 
2030. Dertil har den danske regering et mål om at være et lavemissionssamfund 

i 2050, der er uafhængigt af fossile brændsler. Dvs. at vedvarende energi i 2050 
skal dække Danmarks energiforbrug, og at energiforsyningen og 
transportsektoren skal omstilles til at være baseret på vedvarende energikilder, 

så som vind, sol og geotermi.  
  

Kommuner spiller en vigtig rolle i arbejdet med at reducere mængden af 
drivhusgasser. Med nationale og internationale satte rammer, samt 
borgmesterens ønske om at hæve reduktionsmålet gennem fornyet aftale under 

Borgmesterpagten, bør kommunens ambitionsniveau overvejes.  
  

Hørsholm Kommunes tidligere godkendte klimamål er: 
-      20 % CO2-reduktion i 2020 – målet er opfyldt i 2013 
-      30 % CO2-reduktion i 2035  

-      40 % CO2-reduktion i 2050  
  

Hørsholm har reduceret CO2-udslippet med 25,9 % i 2015. Dermed er målet om 
20 % i 2020 overopfyldt, ligesom kommunen nærmer sig 2035-målet.  
  

Med det nye mål i Borgmesteraftalen på 40 % i 2030 vil Hørsholm Kommune 
rykke eget reduktionsmål i 2050 frem til 2030. Med målet ligger Hørsholm sig på 

linje med det nationale og internationale reduktionsmål, sætter en mere 
ambitiøs retning for kommunen og vil samtidig kunne tilslutte sig den nye aftale 
under Borgmesterpagten.  

  
Sammenlignet med nabokommunerne vil det nye reduktionsmål placere 

Hørsholm nogenlunde i midten. Rudersdal har ikke noget langsigtet mål, mens 
Fredensborg har et mål om 25 % i 2020, Allerød 55 % i 2025 og Gentofte 12 % 

i 2020. København vil være CO2-neutral i 2025, og Frederiksberg i 2035, mens 
Gladsaxe vil reducere med 40 % i 2020 og Glostrup med 30 % i 2020.  
  

Det nye mål vil kræve indsatser indenfor særligt energi- (varme- og elforbrug) 
og transportsektoren. De to områder stod i 2015 for samlede 93 % af Hørsholm 

Kommunes CO2-emisioner med hhv. 58 % for energisektoren og 35 % for 
transportsektoren. Det vurderes sandsynligt at opnå målet, qua nuværende 
reduktionsniveau, og såfremt der er fortsat politisk fokus på CO2-reducerende 

tiltag. 
 

Økonomi/personale 

  
Det vil være afgørende at der i årene frem mod reduktionsmålet afses 

økonomiske midler til gennemførsel af nødvendige tiltag for at efterleve målet. 
Det økonomiske omfang af disse tiltag vil blive fremlagt særskilt og enkeltvis for 

konkrete projekter.  
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Kommunikation 

Den opdaterede klimapolitik og nye reduktionsmål bliver publiceret på Hørsholm 

Kommunes hjemmeside og Facebook-side, ligesom der udsendes en 
pressemeddelelse.  
 

Sagens tidligere behandling 

MPU 25.11.2009 – Hørsholm Kommunes Klimapolitik 

ØU 10.12.2009 – Hørsholm Kommunes Klimapolitik 
KB 21.12.2009 – Hørsholm Kommunes Klimapolitik 
MPU 25.06.2015 – Punkt 9. Klimaarbejdet 2009-2014 og fremadrettet 

ØU 13.08.2015 – Punkt 8. Klimaarbejdet 2009-2014 og fremadrettet 
KB 31.08.2015 – Punkt 9. Klimaarbejdet 2009-2014 og fremadrettet 

 

Bilag 

-    Klimapolitik 

-    Borgmesterpagten 

-    Prækvalificerende aftale 

-    Endelig aftale 

 

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 14-06-2018 

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens anbefaling godkendt. 

Udvalget bad om overslag på, hvad det koster at nå en 40%’s reduktion af CO2-

udledningen samt en skitsering af, hvad kommunen selv kan gøre.   

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2018 
Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.  

  

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet. 

 


