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KLIMA 
VEJLE

2020
50% af det traditionelle el-
forbrug skal komme fra vind

2030
Kul og oliefyr udfaset

2035
El og varme skal dækkes 
af vedvarende energi

2050
Hele Danmarks energiforsyning 
dækkes af vedvarende energi

2013
Kommunal handlingsplan
for klimatilpasning

2015
Kommunal risikostyringsplan for 
oversvømmelsestruede områder

Vejle Kommune

Nationale klimamål

MÅL

Vejle skal være kendt for at tage markante initia-
tiver for at løfte den globale klimaudfordring ved 
at skabe innovative løsninger og produkter, der 
bidrager til viden, vækst og velfærd.

Vejle Kommune vil udnytte klimaforandringer med 
stigende vandstande og skybrud som positiv res-
source til at skabe udvikling og vækst.

Vejle Kommune vil være foregangskommune in-
den for udbredelse af vedvarende energi og opti-
mering af energiressourcer.

Vejle Kommune vil samarbejde med borgere og 
erhvervsliv om at forebygge klimaforandringer 
og bidrage til de nationale mål om at nedbringe 
CO2udledningen. Det samlede CO2udslip i Vejle 
Kommune skal nedbringes med 15 % i 2015.

Vi vil fastsætte ambitiøse klimamål, udarbejde 
konkrete handlingsplaner og gennemføre og følge 
op på dem under hensyntagen til den økonomiske 
bæredygtighed.

Vi vil tage initiativer og skabe løsninger i dialog og 
samarbejde med borgere,  erhvervsliv, forskning- 
og uddannelsesinstitutioner.

Vi vil have særlig fokus på udfordringerne med 
skybrud og havstandsstigninger. Vi gør vandet 
mere synligt med intelligente og unikke løsninger 
og til en attraktion og en ressource for byen, lan-
det, borgerne og erhvervslivet.

Vi vil udvikle viden og skabe løsninger uden brug 
af fossile brændsler, der både gavner miljø, be-
skæftigelse og erhvervsliv og dermed kan være 
med til at sikre fortsat vækst og velfærd.

.

KLIMA VEJLE

Vejles blå puls

Vejle er kendt for sine smukke vandløb og fjor-
den. Klimaændringerne giver os mere vand på 
jorden og højere liggende grundvand. Vi er vilde 
med vand i Vejle, og vi sætter lighedstegn mel-
lem vand og vækst. Vandet er et både nyttigt og 
oplevelsesrigt element, som vi bruger aktivt til at 
skabe en unik udvikling af vore byer og landska-
bet.

Vejle har energi til mere

Vi er på vej mod et samfund uden brug af kul, 
olie og naturgas, hvor borgere, institutioner og 
virksomheder forsynes med bæredygtig el og 
varme, og transporten sker med vedvarende 
energi. Vi planlægger for bæredygtige byer og 
et sunder liv. Det giver renere luft og mindre støj 
i vores nærmiljø. Den grønne omstilling skaber 
viden, vækst og velfærd.

STRATEGI



Dialog & formidling

Vejle Kommune involverer borgere og virksomhe-
der i arbejdet for en bæredygtig fremtid og gør det 
nemmere at handle klimabevist. 

I 2013 sætter vi fokus på energibesparelser, energirenove-
ring og vedvarende energi i private hjem og virksomheder 
bl.a. i samarbejde med forsyningsselskaberne.

Vi sætter særlig fokus på forebyggelse af og sikring mod kli-
mabetingede oversvømmelser.

Vi formidler viden om natur, miljø, energi og klima med særlig 
fokus på lokale aktiviteter med nyudvikling af spildevands- 
og regnvandshåndtering, samt om affald, genbrug og res-
sourceforståelse i Økolariet og på www.vejle.dk. Desuden 
formidler vi samspillet mellem byudvikling, erhvervsudvikling 
og klimaindsatser i Bylaboratoriet og i Erhvervslaboratoriet.

Se flere handlinger i hæftet ”KLIMAHANDLINGER 2.0” 

Energi & CO2
Vejle Kommune arbejder for at mindske energifor-
bruget og øge andelen af vedvarende energi i el- 
og varmeforsyningen.  

Vi laver en handlingsplan for energibesparelser, effektivise-
ring af energiforbruget og omstilling til vedvarende energi. 
Varmekonvertering fra olie og naturgas til overskudsvarme, 
fjernvarme, jordvarme, biomasse mv. er prioriterede virke-
midler.

Vi undersøger mulighederne for at opstille 1-2 store vindmøl-
ler i tilknytning til Vejle Nord.

Der arbejdes for, at det kommunale elforbrug fra 2017 dæk-
kes af vedvarende energikilder.

I samarbejder med Energilaug Vejle Nord undersøger vi 
muligheden for at udnytte industriel overskudsvarme i Vejle 
Nord til fjernvarme.

Vi udnytter ressourcerne i vores affald bl.a. til at producere 
biogas.

Vi påbegynder i 2013 investering i udskiftning af gadebe-
lysning til det miljøvenlige LED-lys. I 2017 er al kommunal 
udendørs belysning LED.
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Byggeri & byudvikling
Vejle Kommune effektiviserer energiforbruget i 
egne bygninger og sikrer mod klimaforandrin-
gerne.  

Alle kommunale bygninger er energimærket i 2014. 

Der afsættes 30 mio. kr. i 2013-2015 til energirenovering af 
de kommunale bygninger. 

Alt nybyggeri både privat og kommunalt skal opføres som 
minimum energiklasse 2015.

Lavenergiklasse 2020 tilstræbes indført fra 2015 i alt offent-
ligt og alment byggeri.

Vi laver planer for og forsøg med klimakvarterer i en ny bydel 
og i et eksisterende område i Vejle i 2014. 

Vi laver en plan for offentlig skovrejsning i 2013 for at få mere 
skov tæt på Vejle og centerbyerne. Det er godt for klimaet 
og kan være med til at begrænse generne fra klimaforan-
dringerne.

Vand & vejr
Vejle Kommune ruster sig til at håndtere klimabe-
tingede oversvømmelser på kort og lang sigt.  

Vi kortlægger og analyserer konsekvenserne af mere og 
kraftigere regn og havstandsstigninger og laver en handle-
plan for klimatilpasning. Vi inddrager de beredskabsmæs-
sige aspekter i vores planlægning.

Vejle Spildevand investerer 270 mio. kr. over de kommende 
10 år til separatkloakering, pumpeledninger, renseanlæg mv. 
til gavn for borgere, virksomheder og beskæftigelsen.

Vi forbedrer information, overvågning og varsling for at fore-
bygge og begrænse gener ved oversvømmelser.

Vi tænker vand ind som en ressource, der skaber nye mulig-
heder og øger kvaliteten af kommunalt nybyggeri.

Vi forebygger konsekvenserne af havstandsstigninger ved at 
investerer i tiltag over en 15-årig periode.

Transport
Vejle Kommune arbejder for at gøre transporten 
mere bæredygtig. 

Vi vil lave forsøg med ”klimazoner” i to områder i 2013, det 
kan for eksempel omfatte særlige krav til varetransport.

Vejle Kommune arbejder for, at der etableres bane/letbane 
til Billund Lufthavn.

Vi stiller krav om anvendelse af energieffektive køretøjer og 
grønne drivmidler, herunder biogas, brint og el, ved udbud af 
offentlig transport.

Vi vil fortsætte forsøg med elbiler i den kommunale drift og 
vi undersøger muligheden for at få etableret delebiler i Vejle.


