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Indledning 

Byrådet godkendte den 27. januar 2020 kommissoriet for Klimaudvalget, et midlertidigt § 17, 

stk. 4 udvalg, som skulle arbejde med lokale virkemidler, der kan tages i brug for at reducere 

udledningen af drivhusgasser (bilag 1). 

 

Klimaudvalget afrapporterer nu resultatet af udvalgets arbejde til Byrådet. Dette sker i form af 

et Virkemiddelkatalog (bilag 2). Kataloget skal tjene som inspiration for Byrådets videre 

arbejde med klima- og bæredygtighedsdagsordenen og målet om at reducere CO2 udledningen 

pr. borger i kommunen til 1,7 tons i 2030. Byrådet forelægges sagen til orientering. 

Retsgrundlag 

Byrådet kan efter Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 nedsætte et særligt udvalg til 

varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende og rådgivende funktioner. 

Relation til vision og tværgående politikker 

Sagen har relation til Vision 2030 om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle 

klimavenligt. Virkemiddelkataloget skal inspirere Byrådet til indsatser, der kan bidrage til at 

opnå målene fastsat i Klima- og bæredygtighedsplan for Helsingør Kommune, 2020-2030. 

Sagsfremstilling 

Formålet, med at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Klima, var at styrke samarbejdet 

mellem byrådspolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ udvikling i Helsingør 

Kommune. 

 

Udvalgets medlemmer har været en blanding af byrådspolitikere, interesseorganisationer, 

foreninger, eksperter og samarbejdspartnere (se bilag). Udvalget har afholdt 5 ordinære 

møder samt et klimaborgermøde den 16. marts 2021.  

 

Formålet med Klimaudvalget var at afdække lokale virkemidler, der kan tages i brug for at 

reducere udledningen af drivhusgasser. Fokus har været på virkemidler, der kan understøtte 

borgere, virksomheders og kommunens arbejde med reduktion af klimabelastningen.  

Klimaudvalgets arbejde har resulteret i et Virkemiddelkatalog med 54 virkemiddelbeskrivelser, 

som er ligelig fordelt mellem temaerne ”Energi”, ”Transport” og ”Bæredygtige byer”. Der er 

udarbejdet et skema til at give et hurtigt overblik over indsatserne i Virkemiddelkataloget 

(bilag 3). 

 

Virkemiddelkataloget kan inspirere Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne og 

udmøntningen af klima- og bæredygtighedspuljen, således at der løbende igangsættes 

indsatser, der understøtter klima- og bæredygtighedsplanens målsætninger.  

Virkemiddelbeskrivelserne dækker en meget bred vifte af initiativer og rummer samtidig stor 

variation i forhold til modenhed, hvor nogle initiativer vil kunne igangsættes umiddelbart mens 

andre vil skulle modnes yderligere ved bl.a. nærmere afklaring af rammer og ambitionsniveau. 
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En del af Virkemiddelkataloget beskriver en række indsatser, der allerede pågår i et vist 

omfang eller indgår i kommunens planer for fremtiden. Virkemidlerne er medtaget, da der vil 

være mulighed for at styrke omfanget af indsatserne eller fremrykke indsatserne. 

 

Virkemiddelkataloget rummer også nye og mindre velafprøvede initiativer.  

 

Virkemiddelkataloget er delt i tre emner: Energi, Transport og Bæredygtige byer. Typen af 

indsatser under de tre emner er i høj grad præget af, hvilken rolle kommunen har mulighed for 

at spille:  

 

Indenfor ”Energi” omfatter initiativerne især indsatser som kampagner ift. borgere og 

virksomheder, uvildig rådgivning og indsatser hos Forsyning Helsingør samt konvertering af 

kommunal drift og bidrag til klimaundervisning. 

 

Indenfor ”Transport” omfatter initiativerne især indsatser vedrørende anlægsinvesteringer, 

serviceudbud ift. offentlig transport, kampagner samt konvertering af kommunal drift. 

 

Indenfor ”Bæredygtige byer” omfatter initiativerne især indsatser inden for anlægsprojekter, 

planlægning, partnerskaber/fællesskaber, projekt facilitering, uvildig rådgivning og kampagner 

mv. samt konvertering af kommunal drift og anlæg.  

 

Flere af virkemidlerne er overlappende i effekt, og de angivne CO2 reduktionspotentialer skal 

således tages som indikation på den potentielle størrelsesorden af indsatsens effekt. Der er 

ligeledes medtaget en række virkemidler, hvor det ikke har været muligt at angive et CO2 

potentiale, enten fordi det kræver nærmere analyser eller, at hovedfokus er på øget 

bæredygtighed og reduceret ressourceanvendelse, hvor CO2 ikke altid er den bedste indikator. 

 

I forbindelse med klimaborgermødet, der blev afholdt den 16. marts 2021, blev der også 

fremsat ideer til tiltag, som ikke direkte er klimaindsatser. Disse ideer er medtaget i 

virkemiddelkataloget som ”øvrige ideer til indsats” uden at være yderligere 

vurderet/beskrevet. 

Økonomi/Personaleforhold 

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Beslutning om igangsættelse af initiativer 

kan ske i forbindelse med budgetforhandlingerne eller den årlige udmøntning af klima- og 

bæredygtighedspuljen. Ligesom kataloget vil indgå i klimasekretariatets videre arbejde.  

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse 

Der er ikke planlagt særskilt kommunikation af virkemiddelkataloget, da kataloget har meget 

teknisk karakter og primært er målrettet Byrådet i Helsingør Kommune. 

Indstilling 

Center for By, Land og Vand indstiller,  

 

at Virkemiddelkataloget forelægges til orientering.  

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021 

Orientering foretaget. 

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-08-2021 

Orientering foretaget. 

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 30-08-2021 

Orientering foretaget. 
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Med denne endelige afrapportering er udvalgets arbejde ophørt. 

 

Bilag:  

1 - 3758371 Åben 1: Kommissorium for § 17, stk 4 udvalget om klima (78429/21) (H) 

2 - 3780204 Åben 2: Virkemiddelkatalog fra Klimaudvalget (93097/21) (H) 

3 - 3778311 Åben 3: Hurtigt overblik over virkemiddelkataloget (91666/21) (H) 

4 - 3762953 Åben 4: Oversigt over Klimaudvalgets medlemmer (81323/21) (H) 

 


