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1 [Åben] Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed. 
Offentlig høring  
  
Sags ID: EMN-2022-02785 

 

Resumé 
Der er udarbejdet forslag til Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og 
klimarobusthed med et ambitiøst delmål om 90% CO2-reduktion i 2030.  
 
Der skal tages stilling til, om forslag til klimaplan skal udsendes i offentlig høring.  
 
Sagen forelægges på fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 
19. april 2022.   
 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 31. august 2020, pkt. 9, at søge om deltagelse i 
projektet ”DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark”, som Realdania, KL og regionerne står bag 
med den grønne tænketank Concito som videnspartner og overordnet projektleder. Gentofte blev 
sammen med 44 andre kommuner i november 2020 en del af DK2020-projektet, som i alt 95 
kommuner deltager eller har deltaget i.  
 
Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed har et overordnet mål 
om klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050 samt 36 delmål herunder 90% CO2-reduktion i 2030. 
Klimaplanens temaer er grøn energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, bæredygtig dannelse 
samt klimatilpasning og natur.  
 
Foruden den langsigtede klimaplan er der formuleret Handleplan for klimaneutralitet 2022-2024 
med 53 tiltag samt Handleplan for klimarobusthed 2022-2024 med 20 tiltag.  
 
Klimaplanen bygger på involvering af borgere i opgaveudvalget Verdensmål i Gentofte, 
opgaveudvalget Fremtidens Transport samt involvering af borgere i de planer og strategier, som 
klimaplanen bygger på. Desuden har der været dialog med borgere, foreninger, virksomheder, 
Kommunalbestyrelsen samt kommunens egen organisation som led i at udvikle klimaplanen. 
 
Det foreslås, at forslag til Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og 
klimarobusthed med tilhørende klimahandleplaner sendes i 8 ugers offentlig høring 
 
I høringsperioden afholdes borgermøde i Rådhushallen den 2. juni 2022. Derudover vil 
kommunens nyetablerede ”Klimaspot” på henholdsvis Dyssegård og Gentofte Bibliotek, hvor 
borgere kan henvende sig med spørgsmål om grøn omstilling og bæredygtig livsstil, have fokus på 
dialog om klimaplanen. Endelig udgives en podcast om klima og bæredygtighed målrettet borgere 
samt et temanummer om klima i Gentofte Lige Nu.  
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 
 
Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed med tilhørende 
klimahandleplaner godkendes til udsendelse i offentlig høring. 
 
Tidligere beslutninger: 
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Bilag 
1. Klimaplan 110422 (4522871 - EMN-2022-02785) 
2. Handleplan for Klimaneutralitet - høringsudkast (4522729 - EMN-2022-02785) 
3. Handleplan for Klimarobusthed - høringsudgave (4522730 - EMN-2022-02785) 
 

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