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Kommissorium for §17, stk. 4 udvalget med titlen Klimaudvalget.

Motivation og formål 

Helsingør Kommunes Byråd har i juni 2019 vedtaget Vision 2030, hvoraf det fremgår, at 
”Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, vi kan leve 
og udleve det liv, vi ønsker … sammen.” 

Vision 2030 og de fem strategiske satsningsområder spiller sammen med de 17 
verdensmål for en bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling er en del af både 
hverdagen og fremtidens valg og prioriteringer i Helsingør Kommune.

Byrådet har endvidere godkendt Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030. Planen 
har været i offentlig høring i fire uger forud for den endelige vedtagelse. Planens mål er 
at reducere CO2 udledningen til 1,7 tons pr borger pr år i 2030 og at blive CO2 neutral i 
2045. 

Byrådet ønsker, med §17, stk. 4 udvalget med titlen Klimaudvalget at adressere en 
særlig indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser. Fokus er på borgere og 
virksomheders klimabelastning, herunder private og virksomheders bygge-, 
indretnings- og transportvaner. Hermed vil Klimaudvalget med sit virke bidrage konkret 
til at implementere Plan for Klima- og Bæredygtighed 2020-2030. 

Opgaver og leverancer

Udvalget har alene en forberedende og rådgivende funktion og har således ikke 
beslutningskompetence. 

Udvalgets opgave er at afdække og drøfte muligheder og lokale virkemidler, der kan 
reducere borgere og virksomheders udledning af klimagasser, herunder i relation til:

 Boliger og bygninger
 Privat persontransport 
 Kollektiv transport
 Sammentænkning af transportformer
 Tung transport (>3,5 tons)

Udvalget skal afrapportere i form af et lokalt virkemiddelkatalog for Helsingør 
Kommune. Kataloget skal bl.a. belyse: 

1. Forslag til lokale virkemidler, der kan fremme energirenovering af ældre boliger, 
baseret på en analyse af i hvilket bygningssegment og indsats, der vil give den 
største effekt med hensyn til CO2 reduktion.

2. Forslag til lokale virkemidler, der kan fremme 
a. el, plug-in-hybrid eller brintbiler



b. brugen af kollektive tranport
c. alternative (grønne) drivmidler til tung transport

3. Forslag til hvordan der kan arbejdes med bæredygtighed (transport, affald, 
klimatilpasning, opvarmning, byggematerialer mm i byudviklingen. 

4. Forslag til kampagner mv. som kan påvirke adfærd i en mere klimavenlig 
retning, og i den forbindelse belyse mulighederne for nudging. 

Udvalget kan endvidere bidrage med input til den årlige aktivitetsplan, der skal realisere 
klima- og bæredygtighedsplanen. Udvalget kan endvidere levere input til konkrete tiltag 
borgere eller virksomheder kan iværksætte med henblik på at reducere Co2 
belastningen. 

Udvalget skal i sit arbejde sikre en involvering af borgere, ved at holde mindst et åbent 
møde.  

Udvalget kan i sit arbejde inddrage eksterne oplægsholdere. 

Sammensætning af udvalget
Udvalget nedsættes af Byrådet med reference til By-, Plan- og Miljøudvalget i henhold 
til §17, stk. 4 i lov om kommunal styrelse. 

Udvalget har højst 16 medlemmer: 

3 medlemmer fra de politiske partier i byrådet – 1 fra hver valgblok samt formanden for 
By-, Plan og Miljøudvalget. 
1 medlem fra Erhvervs- og industriforeningen
1 medlem fra Movia 
1 medlem fra DN
1 medlem fra FDM
1 medlem fra regionen (Copenhagen Electric)
1 medlem fra Forsyning Helsingør
1 medlem fra Rådet for Grøn Omstilling
1 medlem fra Fagbevægelsens Hovedorganisation  
1 medlem fra Ingeniørforeningen (IDA)
1 medlem fra Dansk byggeri Nordsjælland 
1 medlem fra CONCITO
1 medlem fra Synergi
1 medlem fra Ungerådet

Administrative medlemmer:  

- Teknisk Direktør Kim Jørgensen/Centerchef Pia Holm Nielsen 
- Sekretær for udvalget Karen Marie Pagh Nielsen, evt. sammen med en 

studentermedhjælper. 
- Centerchef Michael Christensen kan deltage ad hoc

Udvalgets virke

- Formand for udvalget er Daniel Boalth Petersen.
- Udvalget holder 2-3 møder om året. 
- Der skal udsendes dagsorden senest 4 hverdage før et møde. 



- Ekstraordinære møder indkaldes med minimum 5 dages varsel, hvis formanden eller et 
flertal i udvalget ønsker det. 

- Formanden er ansvarlig for, at der bliver indkaldt til møder, udsendt dagsorden og ført 
beslutningsprotokol fra møderne. 

- Der træffes beslutning ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens eller 
fungerende formands stemme, der er udslagsgivende. 

- Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, deltager der ikke en suppleant. 
- Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde skal dette meddeles til Center for 

By, Land og Vand. 
- Udvalget ophører med udgangen af denne valgperiode, dvs. senest med udgangen af 

2021. Dog skal virkemiddelkataloget afrapporteres inden sommerferien 2021. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til årets mødeplan.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.

Formanden modtager et vederlag svarende til 5 % af borgmesterens løn.


