
Fokusområde: 

nummer handling tiltag (hvad gør vi så) uddybende beskrivelse / værdikæde / bæredygtighed barrierer merværdi adfærd

samrbejdspartner ressource / vindens 

personer

mål 2030 effekt  + 

doumentation

beregning effekt t/co2 ækv i 2030 mål 2050 effekt  + 

doumentati

on

beregning effekt t/co2 

ækv i 2050

ejer facilitato

r

partner myndigh

ed

start stop økonomi personale andet (fx 

uddannelse)

C02 

(høj/lav)

effekt på 

adfærd 

(høj/lav)

bæredygti

ghed / 

værdikæd

e (høj/lav )

ressource

r  

(stor/lille)

merværdi 

(stor/ 

lille)

barrierer 

(stor/lille)

samlet 

vurdering 

(1-10)

erhvervshus 

nordjylland

erhvervshus 

nordjylland

manglende økonomiske 

incitament til forandringer

kan blive 

"licence to 

operate"

7.2 mere VE

NORDLYS NORDLYS 7.3 energieffektivitet

Forsyningsselvskabe

rne

Forsyningsselvskabern

e

Manglende ressourcer 

hos SMV'er til at 

undersøge og drive en 

forandring  

der kan 

muligvis opnås 

økonomiske 

besparelser 

Branche foreninger Branche foreninger

I regi af Buisness Hjørring tilbydes 

forskellige 

energieffektiviceringspuljer

NORDLYS NORDLYS Viden om de 

forskellige 

teknologier.

manglende økonomiske 

incitament til forandringer

kan blive 

"licence to 

operate"

7.2 mere VE

NBE Virksomheder NBE Virksomheder 7.3 energieffektivitet

Via NBE er flere virksomheder blevet 

tilbudt screeninger  

Øvrige 

Virksomheder 

Øvrige Virksomheder Netværk med andre 

kommuner, 

virksomheder og 

andre nteressenter  

Manglende ressourcer 

hos SMV'er til at 

undersøge og drive en 

forandring  

der kan 

muligvis opnås 

økonomiske 

besparelser 

andre kommuner andre kommuner Som led i Klimaaftale for energi og industri 

mv. af juni 2020 blev det besluttet at 

stramme

manglende økonomiske 

incitament til forandringer

kan blive 

"licence to 

operate"

12.2 bæredygtigt og 

effektivt forbrug af 

ressourcer

BRN BRN reglerne for at anvende F-gasser i visse 

køleanlæg, at forhøje afgiften på F-gasser 

samt ophæve

12.4 bæredygtig 

håndtering af kemi og 

reduktion af emissioner

NBE NBE bagatelgrænsen for afgiften af F-gasser. 

Stramning af regler og afgiftsforhøjelser er 

trådt i kraft i

Manglende ressourcer 

hos SMV'er til at 

undersøge og drive en 

forandring  

der kan 

muligvis opnås 

økonomiske 

besparelser 

Universteter Universteter 2021. På baggrund af teknologiske 

fremskridt, samt en skærpet EU-regulering, 

afgifter og

Erhvervshus 

nordjylland 

Erhvervshus 

nordjylland 

national regulering af F–gasser forventes det, 

at mere klimavenlige teknologier i stigende 

grad vil

erstatte de mest klimaskadelige F-gasser 

frem mod 2034

alm miljø tilsyn Branche foreninger Branche foreninger Viden om de 

forskellige 

teknologier.

Som led i Klimaaftale for energi og industri 

mv. af juni 2020 blev det besluttet at 

stramme

manglende økonomiske 

incitament til forandringer

kan blive 

"licence to 

operate"

12.2 bæredygtigt og 

effektivt forbrug af 

ressourcer

NBE Screeninger AAU/NBE AAU/NBE reglerne for at anvende F-gasser i visse 

køleanlæg, at forhøje afgiften på F-gasser 

samt ophæve

12.4 bæredygtig 

håndtering af kemi og 

reduktion af emissioner

Netværk med andre 

kommuner, 

virksomheder og 

andre nteressenter  

bagatelgrænsen for afgiften af F-gasser. 

Stramning af regler og afgiftsforhøjelser er 

trådt i kraft i

Manglende ressourcer 

hos SMV'er til at 

undersøge og drive en 

forandring  

der kan 

muligvis opnås 

økonomiske 

besparelser 

2021. På baggrund af teknologiske 

fremskridt, samt en skærpet EU-regulering, 

afgifter og

national regulering af F–gasser forventes det, 

at mere klimavenlige teknologier i stigende 

grad vil

erstatte de mest klimaskadelige F-gasser 

frem mod 2035

alm miljø tilsyn Branche 

organisationer

Branche 

organisationer

Viden om de 

forskellige 

processer/teknologi

er.

manglende økonomiske 

incitament til forandringer

kan blive 

"licence to 

operate"

12.2 bæredygtigt og 

effektivt forbrug af 

ressourcer

NBE Screeninger Erhvervshus 

Nordjylland

Erhvervshus 

Nordjylland

12.4 bæredygtig 

håndtering af kemi og 

reduktion af emissioner

AAU/NBE AAU/NBE Netværk med andre 

kommuner, 

virksomheder og 

andre nteressenter  

Manglende ressourcer 

hos SMV'er til at 

undersøge og drive en 

forandring

der kan 

muligvis opnås 

økonomiske 

besparelser 

NBE virksomheder NBE virksomheder Viden om de 

forskellige 

processer/teknologi

er.

7.2 mere VE

De mest energitunge 

virksomheder i 

kommunen

De mest energitunge 

virksomheder i 

kommunen

7.3 energieffektivitet

F-Gas virksomheder F-Gas virksomheder Netværk med andre 

kommuner, 

virksomheder og 

andre nteressenter  

12.2 bæredygtigt og 

effektivt forbrug af 

ressourcer

Øvrige virksomheder 

med 

optimerings/substitu

tions potentialer 

Øvrige virksomheder 

med 

optimerings/substituti

ons potentialer 

12.4 bæredygtig 

håndtering af kemi og 

reduktion af emissioner

tema møder om energi erhvervshus 

nordjylland

erhvervshus 

nordjylland

Viden om de 

forskellige 

processer/teknologi

er.

13.3 undervisning og 

oplysning

Buisnesshjørring formidler forsellige 

projekter og tilskudsordninger 

Nordlys Nordlys 12.8 information om 

bærdygtig udvikling 

Branche 

organisationer

Branche 

organisationer

Netværk med andre 

kommuner, 

virksomheder og 

andre nteressenter  

AAU/NBE AAU/NBE

Hjørring Kommune vil være 

med til at fremme ny 

klimateknologi og 

infrastruktur, som er 

nødvendigt i forhold til CCUS.

CCUS reducerer CO₂-udledninger, som det ellers kan 

være meget vanskeligt at gøre noget ved. Eksempelvis 

ved at indfange CO2, der udledes på 

affaldsforbrændingsanlæg eller på biogasanlæg. 

Desuden kan CCS give ”negative udledninger” ved 

fangst og lagring af CO₂ fra biogene kilder, såsom 

biomasse eller biogas, hvor den CO2, som planterne har 

optaget fra luften, fanges og lagres. Den negative 

udledning kan blive endnu større, hvis den opfangede 

CO2 anvnedes til at lave nye brændsler som metanol 

gennem Power2X teknologier.

CCUS Fyrtårn Nordjylland. 50 % af CO2 fra 

produktion af 

biogas og  

affaldsforbrænding 

fanges og anvendes 

til produktion af 

gønne brændsler 

eller lagres i 

undergrunden

Viden om de 

forskellige 

teknologier.

Lokalt produceret grønne brændstoffer At få skabt de rette 

partnerskaber, som kan 

løfte opgaven.

Flere 

arbejdspladser

Hjørring Kommune vil 

facilitere og understøtte 

lokale samarbejder om 

fangst, transport, lagring og 

anvendelse herunder 

Power2X projekter.

I Hjørring har vi et stort potentiale for fangst og 

anvendelse af CO2, bl.a. fordi vi har 7 biogasanlæg i 

kommune. Det vil også være relevant at se på 

mulighederne for CO2 fangst i forbindelse med 

affaldsforbreændingen på AVV, fjernvarmevæker og 

andre industrier som udleder meget CO2. 

Sindal Biogas er i gang med et 

projekt, som skal nyttinggøre CO2 fra 

biogasproduktionen til methanol 

(CCU). 

100 MW PTX 

Metanol anlæg før 

2030

Netværk med andre 

kommuner, 

virksomheder og 

andre nteressenter  

Reducere CO2 udledningen fra tung trafik At den teknologiske 

udvikling ikke går hurtigt 

nok.

Lokalt 

produceret 

grønne 

brændstoffer

9

Tilbyde screeninger med 

forkus på cirkulære 

værdikæder og 

forretningmodeller samt 

industrielle symbioser 

Vi vil tilbyde screeninger, hvor virksomhedens 

miljøpåvirkninger gennemgåes og undersøges for finde 

forbedringspotentialer. Dertil undersøges muligheden 

for at udvikle nye forretningmodeller herunder 

muligheder for at  indgå i symbioser med andre 

virksomheder.

Cirkulære forretningsmodeller kan handle om :

'- at skabe cirkulære værdikæder fx med "take-back" 

ordninger

'- symbioder og genanvendelse af affald som råvare i 

andre processer

'-forlænget levetid på produkter

relationsskabende forretningsmodeller fx baseret på 

leje, service, abonnemet mm

deleøkonomi hvor man deler om produkter fx en 

græsslåmaskine eller en truck

deltagelse i NBE BRN

erfaringer fra NBE

Erfaringer fra GRØN

Specialister fx fra 

nordlys eller fra 

branche 

organisationer eller 

vidensinstiturioner

erhvervscenter 

nordjylland

BRN

erfaringer fra NBE

Erfaringer fra GRØN

Specialister fx fra 

nordlys eller fra 

branche 

organisationer eller 

vidensinstiturioner

erhvervscenter 

nordjylland

vi har screenet 300 

virksomheder og 

indgået 20  

klimapartnerskaber 

og statrtet/bidraget 

til 50 

symbioser/grønne 

forretningsmodelle

r/udvikling 

reduceret 

udledning af 

CO2e

Svært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

Cirkulære 

forretningsmodeller for 

Hjørring-baserede 

virksomheder, vil give 

drivhusgasreduktioner 

både i og uden for 

Hjørring Kommune. 

Reduktionspotentialet er 

betydeligt, men ofte 

kompliceret at måle. 

Herunder er det særligt 

vanskeligt at angive, hvor 

store dele af 

drivhusgasreduktionen, 

der finder sted i Hjørring  

Kommune som geografi.

screening af 

300 

virksomheder 

samt 

opfølgning på 

klimaaftaler 

Svært at regne på, 

kræver mere viden.

X 2022 2050 brug af 

forskellig

e puljer 

og 

projektmi

dler 

1/2 årsværk  pr 

år til 

screeninger og 

opfølgning på 

klimapartnerska

ber og andre 

afledet 

projekter - evt 

som 

projektmidler 

eller 

projektansættel

se

Viden om de 

forskellige 

teknologier.

Netværk med andre 

kommuner, 

virksomheder og 

andre nteressente

Klimaarbejde foregår i høj grad inden for de 

rammer, som sættes af de internationale 

aftaler og mål, og de nationale mål, 

handlingsplaner og lovgivning på området: · 

Strategi for Cirkulær Økonomi, september 

2018 · Regeringens Klimapartnerskaber – 

Affald, vand og cirkulær økonomi, marts 2020 

· Handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-

2032, december 2020 · Køreplan for et grønt 

Danmark, september 2021 For at opnå de 

forventede reduktioner i erhvervslivet skal vi 

lykkes med at samarbejde med en bred vifte 

af virksomheder.

manglende økonomiske 

incitament til forandringer

Manglende ressourcer 

hos SMV'er til at 

undersøge og drive en 

forandring

Manglende viden om 

eksisterende og 

kommende teknologiske 

muligheder og udvikling

fremtidssikring 

af kommunens 

virksomheder 

evt. afledel ændringer 

på baggrund af 

screeninger 

12.5 reduktion af affald

12.6 bæredygtig praksisi 

og rapportering for 

virksomheder

12.2 bæredygtig forbrug 

og forvaltning af 

ressourcer

2025 team miljlø mellem høj høj mellem høj mellem 9

Det kræver ikke 

særlige 

adfærdsændringer, 

men investeringer i 

teknologi

Mål 7: Bæredygtig 

energi

 og 

Mål 9: Industri , 

Inovation og 

infrasturktur

20238 90 % af den 

biogene CO2 

anvendes til 

produktion af 

grønne 

brændsler 

eller lagres i 

undergrunde

n. 300 MW 

PTX Metamol 

anlæg før 

2035.

reduceret 

co2 

udledning

Beregnet af 

PlanEnergi

         273.900     

1/4 årsværk 

årligt til at 

udarbejder og 

løbende følge 

op på 

klimapartnerska

berne - indenfor 

de nuværende 

ressourcer

stærke lokale samarbejder og viden deling manglende tid og 

ressourcer 

lav Middel Middel Middel Middel 71 - 2 årsværk. Vi 

bruger allerede 

en del 

ressourcer på 

dette område, 

så der ikke 

udelukkende 

tale om nye 

ressourcer til 

opgaven. - nye 

ressourcer nok 

som 

projektansættel

se

CO2- fangst, lagring og PtX

Biogasanlæggene, 

Forsyningsselskab, 

Hirtshals Havn, 

andre aktører på 

CCUS området

Biogasanlæggene, 

Forsyningsselskab, 

Hirtshals Havn, andre 

aktører på CCUS 

området

udvikling af 

mulighederne 

for P2X i 

hjørring 

Beregnet af 

PlanEnergi

team miljlø Højx x                             91.300     

Svært at regne på, 

kræver mere viden.

X

x 2022 2050

2023 2050

mellem høj mellem høj mellem 7risikovillighed / 

virksomheder ønsker ikke 

at være forpligtige på 

noget 

følge med den 

grønne 

omstilling 

der er behov for øget 

bevidshed og 

overbevisning om at 

investeringerne giver 

mening for dem 

2024 team miljlø høj

mellem 8værdiskabend

e samarbejder 

og ny viden 

der er behov for øget 

bevidshed og 

overbevisning om at 

investeringerne giver 

mening for dem 

2024 team miljlø mellem høj mellem mellem mellem7 Videndeling, kommunikation 

og "match making"

Hjørring kommune vil bla. via temamøder, 

informationsmaterialer og netværk dele viden om og 

inspirere virksomhederne til at arbjde med optimering 

og/eller substitution i deres forbrug af energi og 

forbrugsstoffer. Vi vil understøtte og vejlede 

virksomheder i at finde deres potentialer og evt. indgå i 

samarbejder eller støtteordninger 

minimum 5 

arrangementer om 

året og en 

velfungernde 

kommunikationspla

tform mellem 

kommun eog 

virksomheder 

reduktion i 

udledningen 

af CO2e

Svært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

fastholde 

2030 mål 

Optimering og substitution af 

energi og forbrugsstoffer 

2023 2050 1/4 årsværk 

årligt til at 

udarbejder og 

løbende følge 

op på 

klimapartnerska

berne - indenfor 

de nuværende 

ressourcer

Regeringen vil i 2022 fremlægge sit udspil om 

en grøn omlægning af industrien. Hertil 

kommer, at anden fase af den grønne 

skattereform i 2023 skal fastsætte rammerne 

for en ensartet CO2 afgift. Udfaldet af 

forhandlinger om grøn omstilling af 

industrien samt den grønne skattereform 

bliver givet afgørende for tempoet i 

udfasningen af olie og gas til industrielle 

formål.

Svært at regne på, 

kræver mere viden.

X X6 Forpligtigende 

klimapartnerskaber med 

virksomhederne 

med udgangspunkt i de 17 NBE virksomheder vil 

hjørring kommune indgå aftaler om klimapartnerskaber 

med virksomheder som ønsker at forpligtige sig til at 

optimere eller substituer deres forbrug af energi, 

og/eller forbrugsstoffer 

klimapartnerskaber 

der sansynliggør at 

vi når 2050 

målsætningen 

reduktion i 

udledningen 

af CO2e

Svært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

70% 

reduktion af 

CO2e fra 

industrielle 

processer 

lav mellem mellem mellem mellem 51/4 årsværk 

årligt til at lave 

fokuserede 

tilsyn/screening

er ud over det 

der i dag bruges 

på lovpligtige 

tilsyn  - inden 

for de 

nuværende 

ressourcer

Regeringen vil i 2022 fremlægge sit udspil om 

en grøn omlægning af industrien. Hertil 

kommer, at anden fase af den grønne 

skattereform i 2023 skal fastsætte rammerne 

for en ensartet CO2 afgift. Udfaldet af 

forhandlinger om grøn omstilling af 

industrien samt den grønne skattereform 

bliver givet afgørende for tempoet i 

udfasningen af olie og gas til industrielle 

formål.

der er behov for øget 

bevidshed og 

overbevisning om at 

investeringerne giver 

mening for dem 

2026 team miljlø lavX X 2025 2050Svært at regne på, 

kræver mere viden.

høj mellem 7

5 tilsyn/screening med forkus 

på optimering og/eller 

substitution af øvrige  

forbrugsstoffer( særligt 

smøremidler, 

opløsningsmidler og 

drivmidler ) 

I Hjørring kommune findes en række produktions og 

forabejdningsvirksomheder som gør brug af bla. 

smørre, opløsnigs- eller drivmidler i deres processer. 

der er ført tilsyn 

med 70% af de 

relevante 

virksomheder 

reduktion i 

udledningen 

af CO2e

Svært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

2025 team miljlø høj lav høj mellemX 2024 2050 1/4 årsværk 

årligt til at lave 

fokuserede 

tilsyn/screening

er ud over det 

der i dag bruges 

på lovpligtige 

tilsyn  - indenfor 

de nuværende 

ressourcer

der er behov for øget 

bevidshed og 

overbevisning om at 

investeringerne giver 

mening for dem 

Beregnet ved hjælp 

af PlanEnergis 

Reduktionsstig 

beregner

             5.282     X

7

4 tilsyn/screeninger med forkus 

på f-gasser 

med udgangspunkt i kortlægningen planlægges 

tilsyn/screeninger med fokus på at at tale med 

relevante virksomheder om potentialerne for 

minimering af deres F-gas emission. Virksomhederne 

informeres om forskellige 

muligheder/ordninger/netværk mm 

der er ført 

tilsyn/lavet 

screeninger ved alle 

væsentliger 

forbrugere af F-

gasser 

30% reduktion 

i udledningen 

af F-gasser

Beregnet 

ved hjælp af 

PlanEnergis 

Reduktionss

tig beregner

                               1.981     80% 

reduktion af F-

Gasemission 

høj lav høj mellem høj mellem4 uger - indenfor 

de nuværende 

ressourcer

der er behov for øget 

bevidshed og 

overbevisning om at 

investeringerne giver 

mening for dem 

X 2024 2024Svært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

0 Svært at regne på, 

kræver mere viden.

3 kortlægning af potentialer for 

at minimere og evt 

substituere brugen af  F-

gasser

en stordel af klimapåvirkningen fra de industrielle 

processer kommer fra brugen af F-gasser til fx 

airconditioning i opholdsrum  og i fødevareindustriens 

køleanlæg. Der skal skabes et overblik over hvilke 

virksomheder vi har med den typer processer og hvilke 

potentialer der konkret er for optimeringer og 

substitution 

ingen de 10 primære 

forbrugere af F-

gasser er kortlagt 

og der er indgået 

klimapartnerskabs 

aftaler med dem  

kortlægningsr

apport 

høj mellem højX 2023 2050 1/4 årsværk 

årligt til at lave 

fokuserede 

tilsyn/screening

er ud over det 

der i dag bruges 

på lovpligtige 

tilsyn - indenfor 

de nuværende 

70% 

reduktion i 

udledningen 

af CO2e 

Svært at regne på, 

kræver mere viden.

X

2025 team miljlø

1

mellem 8Regeringen vil i 2022 fremlægge sit udspil om 

en grøn omlægning af industrien. Hertil 

kommer, at anden fase af den grønne 

skattereform i 2023 skal fastsætte rammerne 

for en ensartet CO2 afgift. Udfaldet af 

forhandlinger om grøn omstilling af 

industrien samt den grønne skattereform 

bliver givet afgørende for tempoet i 

udfasningen af olie og gas til industrielle 

der er behov for øget 

bevidshed og 

overbevisning om at 

investeringerne giver 

mening for dem 

2025 team miljlø høj lav

2023 2023 mellem 8

2 Tilsyn/screeninger med fokus 

på energi optimeringer eller 

omlægnng 

med udgangspunkt i kortlægningen planlægges 

tilsyn/screeninger med fokus på at at tale med 

relevante virksomheder om potentialerne for energi 

optimeringer mm Virksomhederne informeres om 

forskellige muligheder/ordninger/netværk mm 

10 

tilsyn/screeninger 

årligt med fokus på 

energi 

reduktion i 

co2 udledning 

Svært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

team miljlø høj0 4 uger indenfor 

nuværende 

ressourcer

Regeringen vil i 2022 fremlægge sit udspil om 

en grøn omlægning af industrien. Hertil 

kommer, at anden fase af den grønne 

skattereform i 2023 skal fastsætte rammerne 

for en ensartet CO2 afgift. Udfaldet af 

forhandlinger om grøn omstilling af 

industrien samt den grønne skattereform 

bliver givet afgørende for tempoet i 

udfasningen af olie og gas til industrielle 

formål.

der er behov for øget 

bevidshed og 

overbevisning om at 

investeringerne giver 

mening for dem 

2024XSvært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

70% 

reduktion i 

udledningen 

af CO2e 

Svært at regne på, 

kræver mere viden.

lav høj mellem høj

cirkulær økonomi - bæredygtigt erhverv

Data - igangværende projekter / 

planer  -  hvad vi allerede gør husk 

dokumentation

inddragelse Evaluerin

g / 

opfølgnin

g

ansvarlig prioritering

kortlægning af energitunge 

virksomheder  og potentialer 

for effektiviseringer og/eller 

omlægning til andre energi 

typer 

Der skal skabes et overblik ogver hvilke virksomheder vi 

har og hvilke potentialer der her konkret må forventes 

at være ift. energieffektiviceringer og substitution 

de 50 primærer 

energiforbrugere er 

kortlagt og der er 

indgået 

klimapartnerskabsa

ftaler med dem 

kortlægnings 

rapport 

mål 2030 mål 2050 kommunens rolle tidsplan ressourcer FN Verdenmål 

(delnummer)



Vi vil afholde forskellige info møder og workshops med 

forskellige temaer ift. grøn forretningsudvikling og 

omstilling. derigennem vil vi skabe viden deling og 

netværk på tværs at kommunes virksomhedder.

Workshop om bygge affald AAU/NBE AAU/NBE Viden om de 

forskellige 

teknologier.

manglende økonomiske 

incitament til forandringer

12.5 reduktion af affald mellem høj høj mellem høj mellem

Det kunne bla. være et forløb hvor vi afholder 

informationsmøde og efterfølgende workshopsmed 

fokus på klimakompasset. Virksomhederne vil kunne få 

hjælp og vejledning til at bruge klimakompasset.

temamøde om erhvervsaffald Andre kommuner Andre kommuner Netværk med andre 

kommuner, 

virksomheder og 

andre nteressenter  

Manglende ressourcer 

hos SMV'er til at 

undersøge og drive en 

forandring

12.2 bæredygtig forbrug 

og forvaltning af 

ressourcer

Klimaregnskaberne kan være indput til efter følgende 

screening eller  kan være relevant fo atopnå 

investerringer eller samarbejde med andre 

virksomheder. 

erhvervscenetr 

nordjylland 

erhvervscenetr 

nordjylland 

det kunne også være møde der omhandle affald, kemi, 

ressource optimering mm. 

branche 

organisationer

branche 

organisationer

Manglende viden om 

eksisterende og 

kommende teknologiske 

muligheder og udvikling   

understøtte 

virksomhedsudvikling ved at 

deltage og evt. hjemtage 

projekter med funding fra 

diverse puljer (f.eks. MUDP, 

GUDP, EUDP, Danmarks 

Grønne Fremtidsfond, 

Danmarks Grønne 

Investeringsfond, 

Innovationsfonden, EU's 

Miljøhandlingsprogram)

Erhvervscenter 

Nordjylland

AAU/NBE

GREEN HUB 

Denmark

erhvervsklyngerne

Erhvervscenter 

Nordjylland

AAU/NBE

GREEN HUB Denmark

erhvervsklyngerne

manglende økonomiske 

incitament til forandringer

Manglende ressourcer 

hos SMV'er til at 

undersøge og drive en 

forandring

Manglende viden om 

eksisterende og 

kommende teknologiske 

muligheder og udvikling

Front runner 

på fx teknologi 

udvikling

tiltrækning af 

arbejdskraft

12.5 reduktion af affald

12.6 bæredygtig praksisi 

og rapportering for 

virksomheder

12.2 bæredygtig forbrug 

og forvaltning af 

ressourcer

mellem høj høj mellem høj mellemSvært at regne på, 

kræver mere viden.

X X 72024 team miljlø11 via disse projekter kan der skaffes økonomiske 

ressourcer til at undersøge og teste fx nye produkter, 

samarbejder teknologi udvikling mm. der kan 

understøtte mere cirkulærer forretningsmodeller og 

værdikæder

GRØN udvikling af ny 

viden og 

teknologi 

Svært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

8Klimaarbejde foregår i høj grad inden for de 

rammer, som sættes af de internationale 

aftaler og mål, og de nationale mål, 

handlingsplaner og lovgivning på området: · 

Strategi for Cirkulær Økonomi, september 

2018 · Regeringens Klimapartnerskaber – 

Affald, vand og cirkulær økonomi, marts 2020 

· Handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-

2032, december 2020 · Køreplan for et grønt 

Danmark, september 2021 For at opnå de 

forventede reduktioner i erhvervslivet skal vi 

lykkes med at samarbejde med en bred vifte 

af virksomheder.

fremtidssikring 

af kommunens 

virksomheder 

evt. afledel ændringer 

på baggrund af 

screeninger 

2024 christina jepsen 

2021 2050 1/4 årsværk 

årligt til at 

deltage/drive og 

følge op på 

projekterne - 

evt som projekt 

midler eller 

projektanslættel

se 

Klimaarbejde foregår i høj grad inden for de 

rammer, som sættes af de internationale 

aftaler og mål, og de nationale mål, 

handlingsplaner og lovgivning på området: · 

Strategi for Cirkulær Økonomi, september 

2018 · Regeringens Klimapartnerskaber – 

Affald, vand og cirkulær økonomi, marts 2020 

· Handlingsplan for cirkulær økonomi 2020-

2032, december 2020 · Køreplan for et grønt 

Danmark, september 2021 For at opnå de 

forventede reduktioner i erhvervslivet skal vi 

lykkes med at samarbejde med en bred vifte 

af virksomheder.

2022 2050 "drifts 

budget" 

til 

lokaler, 

forplejnin

g mm i 

forbindel

se med 

møder 

osv. 

1/4 årsværk  pr 

år til 

planlægning af 

arrangementer 

samt løbende 

kommunikation/

information og 

videndeling i 

netværk mm - 

indenfor de 

nuværende 

ressourcer 

fastholde mål 

fra 2030

Svært at regne på, 

kræver mere viden.

X10

Kompetenceopbygning hos 

virksomheder og i i 

værdikæder, gerne gennem 

tæt samarbejde med Aalborg 

Universitet, branche 

organisationer eller andre 

interesenter.

min. 5 årlige 

arrengementer 

samt løbende 

kommunikation i 

netværk, SoMe 

platforme mm. 

viden og 

inspiration der 

vil medfører 

handlinger der 

reducere 

udledningen 

af CO2e

Svært at 

regne på, 

kræver 

mere viden.

Cirkulære virksomheder og 

værdikæder 


