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FORORD
OM GATE 21 OG KTC 
Gate 21 samler de stærkeste kræfter for at skabe 
nye innovative løsninger på klimaets udfordringer 
i Danmark. Løsninger til gavn for den grønne 
vækst – og os alle sammen.

Gate 21’s projekter tager udgangspunkt i 
kommunernes udfordringer på klima- og 
energiområdet. I projekterne udvikler vi nye 
teknologier eller kompetencer, som understøtter 
kommunens indsats for grøn omstilling og 
erhvervslivets muligheder for grøn vækst. 

Gate 21 arbejder hele tiden med at udvikle 
nye projekter i tæt samarbejde med vores 
partnerkreds. Vi opfordrer vores partnere og 
andre aktører til at byde ind med nye projektideer 
eller kontakte os for at høre, hvordan I kan 
komme med i vores nye projekter. Læs mere 
om vores projektudviklingsmodel på Gate 21‘s 
hjemmeside: www.gate21.dk.

Ønsker din kommune, virksomhed eller 
videninstitution at engagere sig i bæredygtig 
byudvikling, grøn omstilling og vækst – så er et 
partnerskab i Gate 21 måske noget for jer? Du kan 
læse mere om partner-/medlemsskab i Gate 21 på 
www.gate21.dk.

KTC er en organisation af topchefer i den 
kommunaltekniske sektor i Danmark, herunder 
topchefer i fælleskommunale selskaber. KTC er 
talerør og udviklingsforum for denne sektor. Du 
kan læse mere om KTC på www.KTC.dk.

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, 
virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for 
det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. 
Som led heri har Gate 21 fået udarbejdet dette 
temaoplæg: GRØN OMSTILLING OG VÆKST SOM 
TEMA I PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANER.

Temaoplægget er et tilbud med inspiration til 
kommunerne om, hvordan det strategiske arbejde 
med bæredygtighed kan inddrages i den videre 
planlægningsproces. Formålet er at bidrage 
til den kommunale diskussion om omstillingen 
til et bæredygtigt samfund og at medvirke til, 
at kommunerne kan se mulighederne for grøn 
omstilling og vækst i deres samlede virke. 

Region Hovedstaden og KTC, Kreds Hovedstaden 
har deltaget i arbejdet med temaoplægget, 
som uden videre kan anvendes af alle landets 
kommuner.
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Grøn omstilling og vækst er et meget aktuelt emne, 
som er højt på den samfundsmæssige dagsorden, 
og på nationalt politisk niveau er der en forventning 
om, at regioner og kommuner arbejder aktivt 
med temaet. Planlovens formålsbestemmelser 
understreger forventningerne og kravene til, at 
kommunerne bidrager til, at samfundsudviklingen 
kan ske på et bæredygtigt grundlag. 

Formålet og ønsket er at biddrage med at løfte 
visioner om den grønne omstilling og vækst ind 
i planstrategierne og kommuneplanerne. Gate 
21 tror på, at det i høj grad er i kommunerne, 
at den grønne omstilling og vækst finder sted. 
Kommunerne kan gøre en betydelig forskel i skiftet 
til et bæredygtigt samfund, både i byerne og 
landområderne. 

Temaoplægget tænkes at kunne anvendes 
i forbindelse med de enkelte kommuners 
udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan. Der 
et tilbud til kommunerne, som selv vælger, hvordan 
det inddrages i den videre planlægningsproces. 

Temaoplægget forholder sig til og understøtter Den 
Regionale Vækst- og UdviklingsStrategi (ReVUS). 

Besvarelsen af nedenstående spørgsmål kan 
bidrage til den kommunale diskussion om, hvordan 
kommunerne bedst kan arbejde med grøn 
omstilling og vækst?

1.  Hvordan kan der arbejdes med visioner, mål og 
strategier med inddragelse af andre aktører? 

2.  Hvordan sikrer kommunen sig en win-win-
situation mellem nødvendige tilpasninger og 
ønsket om udvikling og vækst?

Dette temaoplæg beskriver, hvordan kommunerne strategisk 
og tematisk kan arbejde med og beskrive grøn omstilling og 
vækst i planstrategier og kommuneplaner.

I dette oplæg til et tema om grøn omstilling og 
vækst i planstrategier og kommuneplaner er 
der opstillet en række forslag. Intentionen med 
temaoplægget er at fungere som inspiration til det 
kommunale arbejde med grøn omstilling og vækst. 
Det er essentielt, at kommunerne fokuserer på at 
afdække deres behov og ønsker for udvikling. De 
enkelte indsatsområder og initiativer bør imødegå 
en behovsanalyse og være svar på ønsker fra 
kommunen og dens samarbejdspartnere. Således 
vil kommunen kunne gennemføre en effektiv og 
fokuseret indsats for grøn omstilling og vækst.

1. INTRODUKTION

Vi skal grundlæggende 
ændre måden, vi tænker 
vækst på. Vækst skal 

være baseret på en mere effektiv 
udnyttelse af vores ressourcer og 
energi. Vi skal have en langsigtet 
vision om at gøre os uafhængige af 
fossile brændsler.
Endelig skal vi beskatte det rigtige 
og dermed sørge for at fremme de 
teknologier og løsninger, vi ønsker 
at basere os på”.

Connie Hedegaard,  
Forhenværende EU-klimakommisær
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HVAD ER GRØN OMSTILLING OG VÆKST?
I dette arbejde er der taget udgangspunkt i, at grøn 
omstilling og vækst i kommunerne handler om:

•  Integration mellem kommunernes daglige 
virke og en ambition om at omstille til mere 
bæredygtige samfund. 

•  Sammenhæng mellem udviklingsbehov og 
-ønsker i kommunen og mellem sektorer, der 
understøtter bæredygtige og grønne initiativer.

•  Sammentænkning i grønne 
omstillingsinitiativer, der sikrer en bedre 
udnyttelse af ressourcer, understøtter byliv og 
natur, udvikler virksomheder og skaber vækst.

•  Rammevilkår for den kommunale service, 
virksomheder, infrastrukturen, samt 
uddannelse og kompetenceudvikling der 
fremmer bæredygtige og grønne løsninger.

Målet er, at kommunerne skal kunne se 
mulighederne for grøn omstilling og vækst i 
deres samlede virke. Temaoplægget ønsker at 
bidrage med inspiration til, hvordan man sikrer 
en omstilling til et bæredygtigt samfund gennem 
en win-win-situation i kommunerne ved at tænke 
de ovenstående punkter ind i arbejdet med grøn 
omstilling. Eller sagt på en anden måde:

”Vi skal grundlæggende ændre måden, vi tænker 
vækst på. Vækst skal være baseret på en mere 
effektiv udnyttelse af vores ressourcer og energi. 
Vi skal have en langsigtet vision om at gøre os 
uafhængige af fossile brændsler. Endelig skal 
vi beskatte det rigtige og dermed sørge for at 
fremme de teknologier og løsninger, vi ønsker at 
basere os på”. Connie Hedegaard, Forhenværende 
EU-klimakommisær.

Projektforløbet har bestået af interviews med:
•  To casekommuner: Gladsaxe Kommune og 

Hillerød Kommune. Interviewene har fokuseret 
på arbejdet med grøn omstilling samt 
kommunale behov og ønsker. 

•  Region Hovedstaden om Den Regionale Vækst- 
og UdviklingsStrategi (ReVUS).  

•  Rambølls eksperter indenfor klima, vand, 
infrastruktur og byudvikling.

Derudover er der udført desk research med henblik 
på at opnå en bedre forståelse for kommunernes 
behov og ønsker. Slutteligt er der udført en analyse 
af den indsamlede viden. 

PROJEKTFORLØBET – FREMGANGSMÅDE OG 
METODE

FIGUR 1: SAMMENHÆNG MELLEM UDVIKLINGSBEHOV OG -ØNSKER

FIGUR 2: ANALYSEMETODEN FOR UDARBEJDELSEN 
AF DETTE OPLÆG.
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NATIONALE VISIONER, MÅL OG STRATEGIER
De nationale mål fremgår eksempelvis i 
regeringens klimaplan, hvor målet er at reducere 
udslip af drivhusgasser i 2020 med 40 procent i 
forhold til 1990. Visionen er at omstille Danmark 
til et CO2-neutralt samfund i 2050 på linje med 
de langsigtede EU-mål. Derudover fremhæver 
regeringen, at den grønne omstilling skal forenes 
med vores nuværende vækst og velfærdssamfund, 
og at den grønne omstilling ikke er et kompromis 
i forhold til hverken vækst eller velfærd. I denne 
forbindelse har regeringen fokuseret på en række 
indsatsområder i den grønne omstilling, som 
også vil understøtte vores nuværende vækst og 
velfærdssamfund. Klimatilpasning, miljøforurening 
og en bæredygtig og vedvarende energiforsyning 
er nogle af de indsatsområder, som regeringen 
fremhæver som væsentlige for at opnå visionen om 
grøn omstilling og vækst.

REGIONALE VISIONER, MÅL OG STRATEGIER
På det regionale niveau er den kommende 
Regionale Vækst- og UdviklingsStrategi (ReVUS) 
med til at sætte rammerne for en fælles indsats 
i Region Hovedstaden, der blandt andet favner 
området grøn omstilling og vækst. ReVUS’en 
skal sikre, at der skabes sammenhæng mellem 
det nationale arbejde, det regionale arbejde og 
det kommunale arbejde med blandt andet grøn 
omstilling og vækst. Region Hovedstaden er 
for tiden i gang med at udvikle ReVUS’en, som 
forventes offentliggjort i forsommeren 2015. 

KOMMUNALE VISIONER, MÅL OG STRATEGIER
På det kommunale niveau anbefales det at 
planstrategien og kommuneplanen danner 
rammen for indsatser inden for grøn omstilling 
internt i kommunen. Dette er med henblik på at 
opnå de strategisk prioriterede målsætninger 
i grøn omstilling og vækst. Kommunen og dens 

samarbejdspartnere er dermed et understøttende 
element for det nationale og det regionale arbejde 
med grøn omstilling og vækst.

For at kunne nå målene må arbejdet på de 
forskellige niveauer tænkes i sammenhæng, og der 
må arbejdes mod en fælles vision. Det er derfor 
vigtigt, at der bliver skabt rammer, som tager 
hensyn til, hvordan kommunerne arbejder med den 
grønne omstilling og vækst, samt hvordan dette 
kan hænge sammen med de kommunale interesser. 
Ligeledes er det væsentligt, at kommunerne 
identificerer relevante samarbejdspartnere og 
interessenter i forbindelse med deres strategiske 
arbejde. Eksempelvis kunne tværkommunale 
foreninger såsom KL, KKR-Hovedstaden, CLEAN, 
Energiklyngecenter Sjælland, Symbiosis Center, 
Gate 21 og andre netværk være med til at danne 
rammer for en tværfaglig og fokuseret tilgang til 
grøn omstilling og vækst.

Arbejdet anbefales at begynde med, at hver 
kommune tænker grøn omstilling og vækst ind 
som en del af kommunens fremtidige udvikling 
og fastlægger en strategi for, hvordan arbejdet 
kan understøtte kommunens vision, målsætninger 
og strategier. En mulighed for at arbejdet 
kan realiseres er ved, at hver enkel kommune 
tænker den grønne omstilling og vækst ind i 
planstrategierne og kommuneplanen. Den enkelte 
kommunes arbejde er med til at understøtte en 
samlet koordineret indsats inden for området.

De nationale og regionale krav og indsatsområder 
er illustreret i den følgende figur ligesom, at  
Gate 21’s strategiske platform er fremhævet som 
et eksempel på en understøttende tværkommunal 
organisation. Figur 3 illustrerer samtidig et 
eksempel på, hvordan en kommune kan fastlægge 
vision, mål og strategier.

2. VISIONER, MÅL 
OG STRATEGIER FOR 
GRØN OMSTILLING 
OG VÆKST
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FIGUR 3: KRAV, INDSATSOMRÅDER OG VISIONER – ET EKSEMPEL

NATIONALE KRAV OG 
INDSATSOMRÅDER

Kommuneplanen skal afspejle 
nationale mål og beslutninger, 
eksempelvis:

•  Reducering af drivhusgasser 
med 40 procent i 2020 i 
forhold til 1990 niveau, og en 
reducering på 80-90 procent i 
2050.

•  Etablering af 
klimatilpasningsplaner og 
omstilling til en bæredygtig og 
vedvarende energiforsyning.

•  Kommuneplanen skal være 
grundlag for lokalplanlægning, 
den skal sammenfatte 
det overordnede mål for 
planstrategien og vise, 
hvordan der skabes samspil 
mellem sektorer og den skal 
understøtte vores nuværende 
vækst og velfærdssamfund.

REGIONALE KRAV OG 
INDSATSOMRÅDER

•  Region Hovedstadens vision 
omhandler en grøn og innovativ 
metropol med høj vækst og 
livskvalitet.

•  Visionen bygger på tre 
vækstdrivere: grøn og innovativ 
metropol, stærk infrastruktur og 
ekspansive vidensmiljøer.

•  Den grønne og innovative 
metropol baseres på en effektiv 
og bæredygtig mobilitet samt 
en kompetent arbejdskraft og 
internationalisering. Dette tager 
form i fire strategiske temaer:

• Sund vækst
• Grøn vækst
• Kreativ vækst
• Smart vækst

GATE 21’S  
STRATEGISKE PLATFORM

•  Gate 21 har en vision om at 
accelerere overgangen til et 
energi- og ressourceeffektivt 
samfund gennem kommunernes 
klimaindsats. 

•  Gate 21’s mission er at samle 
kommuner, virksomheder 
og videninstitutioner om at 
udvikle og udbrede energi- og 
ressourceeffektive løsninger, 
der understøtter en bæredygtig 
kommunal klimaindsats og 
fremmer grøn vækst.

•  Gate 21’s strategi fokuserer på 
indsatsområderne:

• By & Byg 
• Transport 
• Energi & Ressourcer 
• Grøn Vækst (tværgående)
• Smart City (tværgående)

• Fastlæggelse af vision, eksempelvis:

Kommunen vil målrettet arbejde med at omstille sig 
til et energi- og ressourceeffektivt samfund gennem 
systematisk grøn omstilling og vækst. Kommunens 
klimaindsats skal være en væsentlig driver i dette 
arbejde.

KOMMUNALE VISIONER, MÅL OG STRATEGIER

• Fastlæggelse af mål og strategier, eksempelvis:

Kortsigtet: Kommunen skal inden 2020 have 
energirenoveret samtlige kommunale bygninger. 
Kommunen skal gå forrest i udskiftning af bilflåden til 
el- og hybridbiler.

Langsigtet: Kommunen vil inden 2040 etablere en 
netto energiproducerende kommunal bygningsmasse, 
som understøtter den kommunale målsætning om 
CO2-neutralitet. 
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En vision skal understøtte initiativer igangsat 
på nationalt plan og regionalt plan. Visionen for 
kommunen bør dog først og fremmest være præget 
af kommunens egne  behov og ønsker i forhold til 
grøn omstilling og vækst. Derfor skal kommunen 
fastlægge en række mål og strategier for at kunne 
opnå den kommunale vision for grøn omstilling og 
vækst.

Omstillingen til det grønne vækstsamfund kræver 
en sammentænkning af kommunens daglige 
virke på tværs af serviceområder, partnere og 
interessenter. Den kommunale vision for grøn 

3. TRINMODEL  
FOR ARBEJDET  
MED VISION, MÅL 
OG STRATEGIER

FIGUR 4: TRINMODEL FOR ARBEJDET 
MED VISION, MÅL OG STRATEGIER

TRIN 1: VISION FOR GRØN 
OMSTILLING OG VÆKST

TRIN 4: SAMSKABENDE STRATEGISKE MÅL
Indsatser som kun kan opnås ved samskabelse på tværs 
af serviceområder og strategiske prioriteter.

TRIN 3: REELLE GRØNNE OMSTILLINGS- 
OG VÆKSTPRIORITETER
Indsatser der forandrer og fremmer indenfor 
det strategiske indsatsområde.

TRIN 2:  
LAVTHÆNGENDE 
FRUGTER
Indsatser med  
lave omkostninger 
og hurtig effekt.

omstilling og vækst berører hele palletten af 
kommunens arbejde fra visionært, målsættende 
og strategisk til den daglige drift med indkøb og 
performance management målinger. 

Den følgende model er et eksempel på, hvordan en 
opsætning af arbejdet kan se ud. 
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1.

2.

TRIN 1: FORMULERING 
AF EN VISION
For effektivt at kunne arbejde med grøn 
omstilling og vækst er det væsentligt, at det 
kommunale arbejde starter med formuleringen 
af en vision om, hvordan kommunen skal se 
ud i et grønt vækstsamfund. På baggrund af 
denne vision kan kommunen fastlægge en 
række målsætninger, som opnås ved hjælp 
af strategiske indsatser, der understøtter 
hinanden. Det er væsentligt, at målsætningerne 
og de strategiske indsatser ikke kun 
understøtter én sektor, men fokuserer på at 
lave samskabende strategiske målsætninger på 
tværs af kommunen.

For at bygge videre på vores eksempel fra 
kapitel 2, kunne kommunens vision fremstå 
således:
Kommunen vil målrettet arbejde med at omstille 
sig til et energi- og ressourceeffektivt samfund 
gennem systematisk grøn omstilling og vækst. 
Kommunens klimaindsats skal være en væsentlig 
driver i dette arbejde.

TRIN 2: PRIORITERING AF  
LAVTHÆNGENDE FRUGTER

Den grønne omstilling kræver langsigtede 
investeringer, som kun kan opnås ved at 
skabe strategiske målsætninger, der udnytter 
synergieffekter på tværs af den kommunale 
virksomhed. Det bør bestræbes at anvende en 
strategi, som fuldender visionen ved først at 
prioritere lavthængende frugter. Derfor bør 
kommunen gøre sig overvejelser om, hvilke 
initiativer de med fordel kan starte med at 
sætte i gang - eksempelvis de initiativer som er 
de nemmeste at komme i gang med eller dem, 
som giver hurtigst afkast.

De lavthængende frugter kan eksempelvis være: 
Energirenoveringer af nøglebygninger i 
kommunen, inklusiv opsætning af solceller og 
solfangere for at skabe (næsten) energineutrale 
bygninger i 2020. 
Formålet er at skabe og starte et budskab om 
CO2-neutralitet og ressourceoptimering inden 
for det enkelte område, samtidig med at der 
etableres broer til andre områder.

3.

4.

TRIN 3: REELLE GRØNNE OMSTIL-
LINGS- OG VÆKSTPRIORITETER

Dernæst, og på baggrund af de lavthængende frugter, 
igangsættes reelle grønne omstillings- og vækst 
prioriteter. Dette er indsatser, som forandrer og 
fremmer, og som i deres natur er mere omfattende 
og kræver en økonomisk større indsats. I takt med at 
kommunen bevæger sig op af prioriteringslisten og 
modnes i forhold til den grønne omstilling og vækst, 
kræver prioriteringerne markant bedre sammenskabelse 
på tværs af kommunens serviceområder. Områdeløft,  
udsatte borgergrupper, uddannelses- og erhvervsudvikling,  
med flere er alle områder, som vil have en samskabende 
synergieffekt på eksempelvis energiområdet.

For at blive i energieksemplet kan eksempler på reelle 
grønne omstillings- og vækstprioriteter være: 
Investeringer i energirenovering i alle kommunens 
bygninger samt støtteordninger til private virksomheder 
og borgere. Formålet er at udnytte det momentum, som 
blev kickstartet af de lavthængende frugter og for at 
understøtte de langsigtede samskabende, strategiske 
målsætninger. 

TRIN 4: SAMMENSKABENDE 
STRATEGISKE MÅL
Alle de reelle grønne omstillingsprioriteringer er 
delelementer i den generelle samskabende kommunale 
strategi samt den grønne omstilling og vækst. De 
langsigtede sammenskabende, overordnede mål kan 
kun opnås, hvis der allerede fra de lavthængende 
frugters niveau tænkes på tværs af alle kommunes 
servicefunktioner, partnerskaber og interessenter. 

Et samskabende, overordnet mål kunne eksempelvis 
være:
Etableringen af et samarbejde omkring omstillingen 
af energisystemet til et fossilfrit system, hvor der 
integreres mere vedvarende energi. Dette kombineret 
med et mål om grøn transport, hvor eldreven transport 
udnytter den energinegative bygningsmasses 
energioverskud til at genoplade og bidrage til CO2-
neutral transport. 

De understøttende bindeled er i koblingen mellem 
en strategi for bæredygtig transport og en strategi 
for energinegativ bygningsmasse. Kommunen 
oplever således en win-win-situation gennem den 
samskabende, overordnede målsætning.

Det er ikke muligt for kommunen at igangsætte 
og gennemføre en vision om grøn omstilling og 
vækst alene. Det er derfor essentielt, at kommunen 
udnytter en samskabende proces for at identificere 
synergieffekter mellem kommunens serviceområder, 
partnere og interessenter. Jo mere konkret kommunen 
kan være i sin formulering af visionen, målene og 
strategierne, jo større er sandsynligheden for, at disse 
kan opnås. Konkretiseringen åbner også for muligheder 
for partnerskaber, hvor interessenter vil kunne se 
tydelige og klare sammenhænge. 9



I forbindelse med udarbejdelsen af visionen for den 
grønne omstilling og vækst er kommunen en del af 
en større udvikling, som baserer sig på nationale 
målsætninger for grøn omstilling og vækst samt 
den regionale ReVUS. Den enkelte kommune 
behøver ikke at løfte alle udfordringer, der vedrører 
grøn omstilling og vækst, men bør derimod 
identificere de mål, strategier og indsatser, som vil 
bringe kommunen frem til visionen. Dette kræver en 
aktiv involvering af potentielle samarbejdspartnere 
og interessenter samt involvering i tværgående 
regionale samarbejder, som understøtter 
omstillingen. 

Derfor er der i dette temaoplæg skildret et 
eksempel på en proces for inddragelse af partnere 
og interessenter. Der lægges op til, at partnere og 

interessenter inddrages langt tidligere i processen 
således, at man opnår en samskabende proces 
for det strategiske planlægningsarbejde. Ved 
at invitere partnere og interessenter ind tidligt 
i arbejdet kan kommunen udnytte de lokale 
ressourcer til at afdække både, hvilke ønsker og 
hvilket behov der er i den enkelte kommune for 
udvikling af grøn omstilling og vækst. Figur 5 
nedenfor er en illustration af den samskabende 
proces.

Den samskabende proces skal resultere i 
flere partnerskaber på tværs af fag- og 
interessegrupper. Således vil konkrete mål, 
strategier og indsatser blive identificeret, og 
arbejdet bliver forankret hos kommunen, de lokale 
interessenter og i de lokale partnerskaber.

FIGUR 5: TRINGUIDE TIL ETABLERING AF SAMSKABENDE PROCESSER

4. FRA VISION TIL 
PLANLÆGNING 
– FORSLAG TIL 
SAMSKABENDE GRØN 
OMSTILLINGSPROCES
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Den samskabende proces bygger på principperne 
om lokalt ejerskab og forankring gennem en 
workshop-struktur. Partnere og interessenter 
inviteres ind til en proces, hvor de kan præge 
resultaterne. De store overordnede strategiske 
beslutninger er taget, men de konkrete behov og 
ønsker bliver prioriteret. Dette vil give kommunen 
en fokuseret og resultatorienteret kommunal vision 
for det videre arbejde. Kommunen er således med 
til at styrke den sociale forståelse for kommunens 
identitet og styrker.

En samskabende proces omkring udviklingen kunne 
følge nedenstående procestrin:

•  Udvikling af fælles forståelse af de politiske 
målsætninger og strategi.

•  Omsætning af mål og politikker – ud i yderste 
led og til alle interessenter.

•  Effektiv brug af relationer og relationskvalitet 
som løftestang for værdiskabelse og omstilling. 

•  Den gensidige forpligtelse, herunder ansvar for 
resultatskabelse på tværs af fagområder og 
aktører.

I forbindelse med udmøntningen af de kommunale 
visioner i konkrete initiativer, projekter og løsninger 
kan kommunerne med fordel indtænke strategiske 
partnere og finansieringsinstrumenter. I den 
forbindelse kan nævnes Gate 21, det regionale 
Vækstforum, de regionale udviklingsmidler, 
Horizon2020, strukturfondsmidler samt puljer fra 
styrelser. 

EKSEMPEL PÅ SAMSKABENDE PROCES  
MED DET PRIVATE ERHVERV
Det er væsentligt, at den kommunale vision 
og det videre strategiske arbejde forankres 
hos kommunens samarbejdspartnere. Som 
eksempel illustrerer nedenstående figur, hvordan 
kommunale indsatser gennem inddragelse af 
private virksomheder skaber grøn omstilling og 
vækst. Virksomhederne skal ikke kun ses som en 

samlet gruppe, men inddeles baseret på størrelser 
og faggrupper. Denne inddeling muliggør, at 
kommunen, sammen med virksomhederne, 
fokuserer på indsatsområder, som understøtter alle 
virksomhederne og ikke kun store internationale 
virksomheder, som decideret arbejder med grønne 
omstillingsprocesser.

Den grønne omstilling bør være understøttet 
af den økonomiske vækst i kommunen. De små 
og de mellemstore virksomheder er lige så 
væsentlige for kommunens vækstpotentiale som 
store internationale virksomheder. Tilgangen 
til den grønne omstilling er dog ikke ensrettet. 
Kommunen bør arbejde med grøn omstilling på alle 
virksomhedsniveauer. Det er væsentligt at sikre, 
at den grønne omstilling tænkes ind i de enkelte 
fagområders ekspertise og kompetencer.
 

FIGUR 6: SAMSPIL MED VIRKSOMHEDER
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Det kommunale arbejde med grøn omstilling og 
vækst berører alle serviceområder i kommunen 
og en lang række samarbejdspartnere og 
interessenter. I det kommende afsnit præsenteres 
en række identificerede indsatsområder.

Indsatsområderne og dimensionerne er som 
det øvrige oplæg tænkt som en inspiration til 
at starte en debat i kommunen. Sammen med 
relevante samarbejdspartnere og interessenter kan 
kommunen identificere, hvilke fokusområder der er 
særligt relevante. 

FIGUR 7: INDSATSOMRÅDER OG DIMENSIONER
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BY & BYG
Byudvikling er et vigtigt kommunalt område.  
I forbindelse med den store urbane udvikling  
som ses i disse år, er det endnu vigtigere end 
nogensinde at skabe bymiljøer af høj kvalitet.  
Dette vil sige bymiljøer og bygninger, som både 
lever op til de højeste standarder inden for energi- 
og ressourceeffektivitet samt brug af byens tilbud, 
kulturliv og fritidsaktiviteter, herunder kreative 
miljøer såsom grønne områder, natur og øget 
biodiversitet i byplanlægningen og nærmiljøer,  
der skaber trygge kvarterer. 

Det langsigtede mål for energipolitikken er, at 
energiforbruget i Danmark fra 2050 skal dækkes 
af vedvarende energi. For at nå dette mål er 
det nødvendigt med store energibesparelser og 
omlægning af energiforsyningen til vedvarende 
energi. I dag udgør forbruget af energi til varmt 
vand og opvarmning af bygninger en stor del af 
det samlede energiforbrug. En målrettet indsats 
for at nedbringe forbruget af energi i bygninger 
er derfor en central brik i energipolitikken. Når 
energirenoveringen af bygninger udføres rigtigt, har 
det også andre fordele. Det giver sundere bygninger 
med bedre indeklima, herunder muligheder for 
mere dagslys. Samtidig kan det sikre bygninger i 
forhold til dyrere energipriser i fremtiden.

MOBILITET & TRANSPORT

Transport er årsag til en stor del af den 
samlede CO2-udledning. Udover drivhusgasser 
er transportsektoren også en stor udleder 
af lokale forureningspartikler, som har store 
sundhedsskadelige effekter. Transportsektoren 
er samtidig også en omkostningstung sektor at 
lave omstillingsinvesteringer i. Kommunerne har 
derfor en opgave foran sig i forhold til  at arbejde 
fokuseret på at få skabt de rette indsatser inden 
for mobilitet og transport, som er med til at 
understøtte den grønne vækst, herunder:

•  Forbedringer af kollektiv trafik, bedre 
cykelforhold og  flere delebiler.

•  Målrettet information der kan påvirke 
transportadfærden ved at bruge information 
og oplysning i supplement til fysiske tiltag. 

•  Mobility Management der kan sikre 
sammenhæng i transportformerne og 
samarbejde om lokale tilpassede løsninger.  
Yderligere kan Mobility Management 
udnytte de nyeste teknologier til at optimere 
multimodalitet og informationsstrømme.

ENERGI & RESSOURCER
Vores forbrug af energi og ressourcer fra 
forsyningssystemet trækker på rygraden af 
vores moderne samfund. I en verden med 
knappe ressourcer og klimaforandringer er det 
dog nødvendigt, og ofte økonomisk rentabelt, 
at omlægge forsyningen til vedvarende energi. 
Omlægningen til vedvarende energi styrker 
uafhængigheden af importerede brændsler og 
øger Danmarks andel af selvforsyning. Ligeledes 
er optimering af brugen af ressourcerne med 
til at skabe et mindre behov for energi og 
ressourcer, hvorfor omlægningsinvesteringerne 
kan minimeres og optimeres. Kommunerne 
arbejder ofte i partnerskaber med offentligt ejede 
forsyningsselskaber på tværs af kommunegrænser 
og den grønne omstilling kan tjene godt af at blive 
tænkt ind i tværkommunale projekter. Kommunerne 
skal tænke energi- og ressourceeffektivitet ind 
i alle aspekter, hvor forbruget af ressourcer kan 
minimeres eller optimeres:

• Strategisk tværgående energiplanlægning.
• Elforbrug og produktion.
•  Varmeforsyning ved fjernvarme, varmepumper 

og solfangere. 
• Optimering af vandforbruget.
• Vedvarende energiproduktion. 
• Affaldshåndtering, herunder genanvendelse.

GRØN VÆKST

I kommunerne er det væsentligt at arbejde med 
vækst i forhold til både at tiltrække og holde på 
borgere og virksomheder. Det er væsentligt, at 
vækst forstås som bæredygtig vækst. Derfor er det 
et væsentligt fokusområde, hvor især virksomheder 
skal inddrages i planlægningsprocessen af 
strategisk udvikling og konkrete indsatser. Konkret 
er det muligt at fokusere på en lang række 
elementer i den grønne vækst, hvor følgende 
områder er identificeret som værende særligt 
relevante for kommunerne.

•  Etablering af tværinstitutionelle vidensmiljøer, 
der involverer vidensinstitutioner, 
SMV’er, Forskning og Udvikling, og 
iværksætteraktiviteter.  Eventuelt udvikling af 
Living Labs og lignende, samt understøttelse 
af udviklingen af nye bæredygtige produkter 
og services gennem processer for intelligente 
udbud og indkøb. 

•  Fremme udenlandske, tværkommunale, 
regionale og kommunale investeringer i grønne 
projekter gennem målrettet kommunikation og 
netværksdannelse.

•  Understøttelse af uddannelse og 
talentudvikling af lokale virksomheder til grøn 
omstilling og støtte til innovative og grønne 
studiemiljøer.
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SMART CITY
Smart City italesættes forskelligt, men betegnes 
ofte af byer som bæredygtig, grøn og effektiv 
byudvikling, der integrerer nye teknologiske 
muligheder og løsninger – Smart City-løsninger. 
For at byerne kan udnytte dette potentiale 
maksimalt, er det nødvendigt at udvikle nye 
metoder og måder at samarbejde med private 
virksomheder og vækstmiljøer. For optimal 
integration af Smart City-løsninger er det 
nødvendigt for byerne at:

•  Arbejde med Smart City på politisk niveau i 
kommunerne.

•  Arbejde med interne organisationsstrukturer, 
der kan understøtte identifikation af Smart 
City-projekter på tværs af siloer og sektorer.

•  Arbejde med Living Labs og 
demonstrationsprojekter, der giver muligheder 
for at kunne udvikle og teste Smart City-
løsninger.

•  Sikre samarbejde med inkubatorer, 
vækstmiljøer, med videre for understøttelse  
af innovation og iværksættere.

•  Arbejde med Smart City i blandt andet  
OPI netværk for at sikre optimal vidensdeling 
på tværs af kommuner og internationalt.

MILJØ & NATUR

Den grønne omstilling og vækst har en særlig 
prioritet i forhold til vores sameksistens med 
naturen, hvor det er vigtigt at arbejde med at 
forbedre vores økosystem og de services, vi kan 
få fra det. Ligeledes spiller miljøet og naturen en 
stor rolle i vores daglige liv og kan være med til 
at fremme indsatser på de andre fokusområder. 
Samtidig vil miljøet og naturen blive kraftigt 
påvirket af indsatser på de andre fokusområder, 
hvor for eksempel en indsats omkring forurening vil 
være med til at gøre vores miljø og natur sundere. 
Kommunerne bør derfor arbejde med miljøet 
og naturen i deres grønne omstillingsarbejde og 
sammentænke:

• Grønne korridorer 
• Klimatilpasning 
• Biodiversitet
• Vandkvalitet

KOMMUNAL SERVICE & DRIFT
Den grønne omstilling og vækst kan ikke opnås 
fuldstændigt, hvis ikke den er tænkt helt ind i 
kommunes daglige service og drift. For at fremme 
et ressourceeffektivt forbrug bør kommunen gå 
forrest og som et fyrtårn igangsætte initiativer, 
som understøtter den grønne omstilling og 
vækst, og som fremviser innovation og iderighed. 
Kommunerne kan derfor internt arbejde med:

• Samskabelse på tværs af serviceområder 
• Udbud og indkøb
• Performance management 
• Logistik
• Kompetenceudvikling
• Økonomisk planlægning
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