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1 [Åben] Endelig vedtagelse af Klimaplan 2050  
  
Sags ID: EMN-2022-06929 
 
Resumé 
Forslag til Klimaplan 2050 har været i høring i perioden den 2. maj – den 26. juni 2022. Kommunen 
har afholdt en række høringsmøder i perioden og der er indkommet 15 høringssvar, der giver 
anledning til forslag om at tilføje to nye klimatiltag og enkelte præciseringer samt mindre 
redaktionelle ændringer i klimaplanen.  
 
Klima, Miljø og Teknik indstiller, at Klimaplan 2050 herunder de to klimahandleplaner 2022-2024 
med to nye klimatiltag og enkelte præciseringer samt mindre redaktionelle ændringer samt 
”Climate Action Planning Framework for Gentofte Kommune” godkendes. 
 
Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 
19. september 2022. 
 
Baggrund 
Høring  
Forslag til Klimaplan 2050 har været i høring i perioden den 2. maj – den 26. juni 2022. Der er 
indkommet 15 høringssvar, som er vedlagt. I løbet af høringsperioden har Gentofte Kommune 
afholdt en række høringsaktiviteter, hvor klimaplanen er blevet præsenteret og drøftet af råd, 
udvalg og foreninger samt på et borgermøde og et virksomhedsmøde. Høringssvarene og de 
afholdte møder giver anledning til forslag om at tilføje enkelte nye klimatiltag og præciseringer 
samt mindre redaktionelle ændringer i klimaplanen, hvilket fremgår af vedlagte høringsnotat og 
med gul markering i vedlagte klimaplan.  
 
De 15 høringssvar er optaget af de fleste af klimaplanens temaer. Til temaet om grøn energi er der 
fx bemærkninger om solceller, biomasse og power-to-x. Til temaet om bæredygtig mobilitet er der 
fx bemærkninger om reduktion af biltrafikken, opsætning af ladestandere og cyklisme. Til temaet 
om cirkulær økonomi er især der især bemærkninger om mere genbrug, viden om sortering og 
minimering af affald. Endelig er der for så vidt angår temaet om klimatilpasning og natur flere 
høringssvar, der er optaget af separering af spildevand og regnvand, kobling af klimatilpasning og 
begrønning, kystsikring samt plantning af træer. 
 
Foruden enkelte præciseringer og mindre redaktionelle ændringer giver høringssvarene anledning 
til at tilføje to nye klimatiltag, der viser konkrete eksempler på hvordan Gentofte Kommune arbejder 
med borgerinvolvering:  
 
Klimaborgerting 
Gentofte Kommune deltager i projektansøgningen Det Levende Klimademokrati, som har til formål 
at afprøve forskellige modeller for og gennemføre tre lokale og et regionalt klimaborgerting med 
deltagelse af 30-40 borgere i hvert klimaborgerting. Borgerne skal drøfte forskellige emner relateret 
til klima og bæredygtighed, og formulere en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Hvis 
projektet bliver godkendt af Velux Fonden, begynder projektet i 2023. Et klimaborgerting forventes 
påbegyndt i Gentofte i slutningen af 2023 eller i begyndelsen af 2024, og vil forløbe over en 
periode på cirka 6 måneder.  
 
Aktører: Concito, Københavns Universitet, Gentofte Kommune, Randers Kommune, Hjørring 
Kommune og Region Hovedstaden. 
 
Bæredygtighedsnetværk 
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Gentofte har gennem en årrække haft et uformelt bæredygtighedsnetværk, der består af borgere, 
foreninger og virksomheder i Gentofte Kommune, som er optaget af klima og bæredygtighed. Som 
en del af netværket bliver deltagerne inviteret til arrangementer eller workshops med fokus på 
bæredygtighed, arrangeret af eller i samarbejde med Gentofte Kommune. 
 
Aktører: Gentofte Kommune, Grøn Guide, borgere, virksomheder og foreninger 
 
Efter kommunalbestyrelsens behandling af klimaplanen bliver administrationens bemærkninger 
indsat i et brev til hver organisation eller borger, der har afgivet høringssvar. 
 
Climate Action Planning Framework 
Gentofte Kommunes klimaplan er, via kommunens deltagelse i det nationale DK2020-projekt 
”Klimaplaner for hele Danmark”, blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning, 
som anvendes af det globale bynetværk C40, og dermed af verdens mest klimaambitiøse byer i 
verden. Gentoftes klimaplanarbejde er dokumenteret i det såkaldte ”Climate Action Planning 
Framework” (CAPF), der er udarbejdet efter en skabelon udviklet af C40. CAPF er vedlagt, og er 
en forudsætning for at opnå godkendelse fra C40.  
 
Den grønne tænketank Concito har udarbejdet en forhåndsvurdering af Gentofte Kommunes 
Klimaplan 2050 med tilhørende klimahandleplaner samt CAPF. Concito har vurderet, at Gentofte 
Kommunes klimaplan fremstår overbevisende, gennemarbejdet og velskrevet, og at kommunen 
har lavet en god besvarelse af CAPF. Forhåndsvurderingen nævner samtidig to mindre 
tilpasninger, der er nødvendige for at Concito kan indstille kommunens klimaplan til godkendelse 
hos C40. Det drejer sig om at tydeliggøre kommunens interesse i at implementere klimaplanen 
samt justere definitionen på klimatilpasning. Begge tilpasninger fremgår af vedlagte høringsnotat 
og med gul markering i CAPF. 
 
På denne baggrund anbefaler Klima Miljø og Teknik, at klimaplan med tilhørende 
klimahandleplaner og CAPF godkendes med de foreslåede tilføjelser og rettelser. 
 
 
Indstilling 
Klima, Miljø og Teknik indstiller   
 
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At godkende Klimaplan 2050 herunder de to klimahandleplaner 2022-2024 med to nye klimatiltag 
og enkelte præciseringer samt mindre redaktionelle ændringer samt ”Climate Action Planning 
Framework for Gentofte Kommune”. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Høringssvar (4724866 - EMN-2022-06929) 
2. Høringsnotat (4726568 - EMN-2022-06929) 
3. Concitos forhåndsvurdering (4730817 - EMN-2022-06929) 
4. Klimaplan 2050 uden grafik (4729827 - EMN-2022-06929) 
5. Handleplan for klimarobusthed september 2022 (4730785 - EMN-2022-06929) 
6. Handleplan for klimaneutralitet september 2022 (4730783 - EMN-2022-06929) 
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7. Climate Action Planning Framework (4726582 - EMN-2022-06929) 
 

2 [Lukket] Rammeaftale for vintertjeneste 
 
 

3 [Åben] Underskrift   
  
Sags ID: EMN-2021-00630 
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