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1. Indledning  
 
I 2009 kunne Randers Kommune som én af de første danske kommuner præsentere en langsigtet strategisk 

energiplan, Klimaplan 2030. Planen havde klare ambitiøse mål for CO2-reduktion og mål for omstilling til 

vedvarende energi og anviste præcist, hvordan kommunen kunne nå sine mål.  

 

Med Klimaplan 2035 revideres de politiske mål fra 2009 om at nedbringe CO2-udslippet en anelse fra 75 % 

til 80 % pr. indbygger i forhold til 1990-niveau. Målet for den vedvarende energi vil uændret være, at 75 % 

af den totale energianvendelse forsynes af vedvarende og CO2 neutral energi. Der er givet fem år mere til at 

opfylde målene. 

 

Arbejdet med at realisere klimamålene skal ske henover de næste par årtier og være tilvejebragt senest i 2035. 

 
Mål 2035 
  

 CO2-udslippet nedbringes med 80 %, hvilket svarer til at hver kommuneborger i gennemsnit 

maksimalt udleder 1,5 tons CO2 om året.  
 

 75 % af det samlede energiforbrug i 2035 dækkes af vedvarende energi. 

 

 
Klimakrisen kan kun løses gennem internationale, nationale, regionale og lokale politiske aftaler, og det 

kræver et langt sejt træk på alle niveauer for at nå i mål. Randers Kommune ønsker fortsat at tage 

klimaudfordringen op og give sit nødvendige bidrag til den samlede indsats. Og vi er allerede kommet et 

langt stykke i den rigtige retning.   

 

De seneste års indsatser har givet resultat. CO2-udslippet er siden 2007 faldet med 328.000 tons, hvilket er 

mere end en halvering – og med en vedvarende energiprocent på hele 52 %, har vi et godt fundament at bygge 

videre på for at nå vores mål. CO2-udslippet skal ned på 150.000 tons, hvilket svarer til ca. 1,5 tons pr. 

indbygger eller 80 % reduktion ift. 1990-niveau. Dette mål er bestemt indenfor rækkevidde.  

 

At nå 75 % vedvarende energi bliver en vanskeligere udfordring. For at kunne nå dette mål skal der 

produceres mere vedvarende energi og samtidig skal der sættes lid til, at den tekniske og teknologiske 

udvikling i hele samfundet opnår nye landvindinger i forhold til at spare energi især i husholdningerne og 

transporten inden 2035. 

 

Den gamle Klimaplan 2030 og dens handlingsplan med 51 indsatser har sikret, at det grundlæggende 

forarbejde er gjort. De første store skridt er således taget, og en række af de lavest hængende frugter er blevet 

plukket. Med Klimaplan 2035 målrettes fokus nu på lidt færre udvalgte indsatser.  

 

Byrådet drøftede emner og indsatser til denne nye klimaplan på et temamøde i foråret 2016 og besluttede 

endeligt de nye mål og indsatser i efteråret 2016. Disse mål matcher såvel regeringens som den gældende 

energiaftales mål for vedvarende energi og CO2-reduktion.  

 

Klimaplan 2035 er en langsigtet strategisk energiplan, som dels bygger på en vurdering af de forudsætninger 

og forventninger vi har til fremtidens energisamfund, og dels forholder sig til de gældende udfordringer og 

muligheder, vi har lige nu. De aktiviteter og indsatsområder, der tages op i planen, vil på grund af planens 

langsigtede perspektiv have behov for opfølgning, og derfor vil klimaplanen blive revideret hvert fjerde år. 

 

Realiseringen af Klimaplan 2035, vil tage os et stort skridt nærmere opfyldelsen af vores klimamål. Nogle 

aktiviteter kan sættes i værk indenfor de nærmeste år, mens andre vil komme senere hen ad vejen imod 2035.  

 

Forudsætningerne for at opgaven skal lykkes er, at der fortsat er vilje til samarbejde og koordinering mellem 

en lang række aktører. Der skal også fremadrettet være interesse for at investere i vedvarende energianlæg. 

Dertil kræver opgaven vedholdenhed om aktiviteterne og fokus på konkurrencedygtige tekniske og 
teknologiske løsninger, til gavn for såvel forbrugerne, investorerne som for samfundsøkonomien.  
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2. Opbygning og metode  
 
Formålet med Klimaplan 2035 er at udstikke mål og rammer for kommunes klimaarbejde i de kommende år. 

Klimaplanen er en dynamisk rammeplan, som bygger på lokale mål for vedvarende energiproduktion og 

nedbringelse af CO2-udledning. Den samler op på de lokale klimaindsatser ind til nu og præsenterer det nye 

energiregnskab (2015) med aktuelle opgørelser over CO2-udledning og vedvarende energi. 

 

Klimaplanens indsatser har afsæt i seks emneområder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For hvert emneområde gives der en kort status for hvor langt kommunen er nået og en beskrivelse af hvilken 

eller hvilke indsatser, der primært vil blive fokuseret på i de kommende år. Udregning af effekten ved 

realisering af indsatser og forventede teknologiske landvindinger beregnes ved hjælp af det Energiregnskab 

2015, der vedrører alle aktiviteter i kommunen. – Hvor det er muligt suppleres energiregnskabet af det CO2-

beregningsværktøj, som er udviklet af Energistyrelsen. 

 

Sidst i planen gives et samlet overblik over mål og klimaeffekt i 2035 ved fuld implementering af 

klimaplanen.  

 

 

3. Sammenhæng med andre strategier, planer og politikker  
 
 

Klimaplan 2035 erstatter Klimaplan 2030, men bygger forsat på de ambitiøse klimamål fra forgængeren. 

Perioden frem til fuld realisering af klimamålene er forlænget med fem ekstra år. Til gengæld er det muligt 

at skærpe målene om CO2-reduktion lidt ekstra, fra 75 % til 80 %.1  

 

Klimaplan 2035 og vindmølleplanlægningen for Randers Kommune er koordineret i overensstemmelse med 

de politiske beslutninger. I praksis betyder det, at klimaplanens mål for vedvarende energi ikke pålægger 

krav om mere vindenergi, end hvad kommuneplanen giver muligheder for.  

 

Klimaplanens mål og tiltag vil finde vej til en lang række øvrige planer og politikker, hvor det vil have 

relevans, for eksempel: Infrastrukturplan, Naturplan, Skovstrategi, Miljø- og naturpolitik, Planstrategi, 

Kommuneplan og i enkelte lokalplaner. 

 

 

4. Status. Energiregnskab 2015  

 
Hvert andet år udarbejdes et energiregnskab for kommunens samlede energiforsyning, energiproduktion og 

forbrug.  

 

                                                 
1 Referenceåret for opgørelse af CO2-udledning er internationalt aftalt til året1990 (Kyotoaftalen). I Klimaplan 2030 blev 

referenceåret 1990 beregnet til at have et ca. 10 % højere CO2-udslip end 2007 som er første regnskabsår efter 

kommunesammenlægningen til den nye Randers Kommune.  

 

1. Affald og genanvendelse 

2. Kommunale energibesparelser 

3. Naturprojekter, landbrug, CO2-lagring 

4. Transport 

5. El- og varmeforsyning, energioptimering 

6. Vedvarende energi 
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Siden 2007 har Region Midtjylland stået bag udarbejdelsen af detaljerede energiregnskaber for 

kommunerne i regionen. Energiregnskabet fungerer som et nødvendigt grundlag for at følge udviklingen i 

forsyning, produktion og forbrug af energi – herunder hvilke påvirkninger forskellige tiltag har på tal for 

CO2-udledning og procent for vedvarende energi. Det nyeste regnskabsår vil altid være mindst 12 måneder 

gammelt, idet dataindsamlingen for et givent år tidligst kan ske i det efterfølgende år, hvor en lang række 

aktører indberetter data til regnskabet. Nogle data indberettes først sent i det efterfølgende år. Alle data 

bliver herefter indtastet i regnearket, og der skal indkodes aktuelle beregningsformler som grundlag for 

regnskabsårets energidata. 

 

Randers Kommunes aktuelle energiregnskab for året 2015 beskriver kommunens samlede energiforsyning.2 

Regnskabet er udarbejdet efter samme principper som de tidligere udarbejdede energiregnskaber (2007, 

2009, 2011 og 2013). Forudsætninger og metoder følger Energistyrelsens beskrevne metoder i ”Vejledning 
i kortlægningsmetoder og datafangst. Strategisk energiplanlægning i kommunerne” (Energistyrelsen, 2012, 

revideret oktober 2016). Der er fuld adgang til metoder, formler og detaljerede baggrundsdata via 

tilknyttede bilag.3 Modellen bag regnskabet forudsætter et ret omfattende arbejde med indhentning og 

forarbejdning af data. Et arbejde, der hidtil er finansieret af kommuner og region i fællesskab. 

Energiregnskaberne kan både anvendes som basiskortlægningsværktøj og som scenarieværktøj til brug for 

den strategiske energiplanlægning i kommunerne.4 

 

CO2-beregner 

I efteråret 2016 præsenterede Energistyrelsen et nyt værktøj til CO2-beregning5, som desværre er behæftet 

med en række fejl og mangler i datakvaliteten, der betyder at opgørelserne over kommunens samlede 

energiforsyning (tal for faktisk produktion, brændsel og forbrug) er så mangelfulde, at de ikke giver et validt 

billede af kommunernes energiforsyning.6 Derfor vil klimaplanens udregninger af effekter ved realisering af 

indsatser og forventede teknologiske landvindinger beregnes ved hjælp af det aktuelle energiregnskab 2015 

– og hvor det er muligt, blive suppleret af CO2-beregningsværktøjet udviklet af Energistyrelsen. 

 

Status for CO2-udledningen i Randers Kommune 

Energiregnskabet for 2015 præsenterer nøgletal for produktionen, energiforbruget, CO2-udledningen og 

procenten af den lokalt producerede vedvarende energi.  

 

Nøgletallene viser markante fald i CO2-udslippet i perioden fra 2007 til 2015, samtidig med at andelen af den 

vedvarende energi i energiproduktionen er stigende.  

 

I 2015 udgjorde CO2-udledningen fra aktiviteter i Randers Kommune 305.000 tons + anslået 200.000 tons 

fra naturlig udledning ved dyrkning af landbrugsarealet og dyrehold, hvilket er mere end en halvering af 

CO2-udledningen i perioden fra 2007 til 20157.  

 

Siden vedtagelsen af Klimaplan 2030 i 2010 og frem til januar 2016 viser tallene markante fald i CO2-

udledningen på hele 41 %. Målet for CO2-udledningen i 2035 er 150.000 tons, hvilket bør være realistisk at 

nå indenfor de næste par årtier.  

                                                 
2 Randers Energiregnskab 2015. PlanEnergi. Verificeret og udgivet af Region Midtjylland i marts 2017. 
3 Bilag til Energiregnskab 2015. Indeholder 19 bilag vedrørende regnskabets bagvedliggende data. PlanEnergi. 
4 Baggrundsnotat for Energiregnskab 2015. 
5 CO2-beregneren præsenteres på Sparenergi.dk. Nyeste CO2-regnskab er opgjort på data fra 2014. 
6 Der henvises til notatet, ”Notat. Sammenligning energiregnskaber ENS og PE, marts 2017” udarbejdet på foranledning af 

samtlige 19 kommuner i det tværkommunale strategiske energisamarbejde i Region Midtjylland. 
7 Energiregnskabet for ”Randers Kommune” er en opgørelse af hele energiforbruget og energiproduktionen indenfor 

kommunens geografiske udstrækning og befolkning. Regnskabet medtager og indeholder endvidere en fordelt andel af det 

forbrug og den produktion, vi er fælles om i Danmark, fx skibstransport, flyrejser, togtrafik, vindmøller på havet.  

CO2-udledningen fra dyrkede landbrugsarealer og fra dyrehold indgår ikke i regnskabet, men beregnes kommunevis separat 

på basis af nøgletal for antal og sammensætning af dyrehold og opdyrket areal. 

 

I CO2-beregneren på www.sparenergi.dk indgår udledningerne fra dyrehold og agerbruget i de kommunale energiregnskaber, 

hvilket giver landkommunerne urealistisk høje CO2-udledninger. De høje udledninger fra landbruget skyldes primært metan 

fra dyrenes fordøjelsesproces og drivhusgasser fra gødskning af marker og dyrkning af organisk jord. Det synes nemt, at 

argumentere for at disse forekommende udledninger er en forudsætning for, at borgerne i bykommunerne kan konsumere 

kød, mælk og brød, og at det nok burde opgøres på samme måde som skibstransport, fly, tog mm. Altså efter en 

fordelingsnøgle.  
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Fig.1 CO2-udledningen pr. indbygger. Udvikling og mål for CO2                          Fig 2. Procent af vedvarende energi. Udvikling og mål for andel vedvarende energi. 

 

    
Fig 3. CO2-udledningen pr. indbygger inklusiv landbrug.                           Fig 4. CO2-udledning i procent fordelt på omsætningsenheder (eksklusivt landbrug) 

 

 

 

Fordelingen af udledningen på sektorer fremgår af figur 3. og fig. 4. Transportsektoren er klart den største 

enkeltkilde til kommunens CO2-udledning.  

 

Transporten står for hele 74 procent af den samlede CO2-udledning, og transporten er det helt store område, 

der ”hænger i bremsen” i forhold til omstilling fra olie til vedvarende energi. Inkluderes udledningerne fra 

naturen og landbruget i det samlede regnskab vil transporten stå for ca. 51 % og naturen/landbruget for ca. 

39 %.  

 

På trods af stor udskiftning af bilparken i Danmark i årene fra 2007 til i dag, så bilerne nu kører længere og 

længere på literen, er det ikke lykkedes at nedbringe transportsektorens samlede CO2-udledning. Vi bliver 

nemlig flere og flere, der har et transportbehov. Det er således langt mere almindeligt, at familierne har bil 

nr. 2 i 2017 end i 2007. Og selvom der kom gang i salget af elbiler i perioden med afgiftsfritagelse, er der 

fortsat et ret begrænset antal elbiler på vejene. 

 

Der er desværre kun få redskaber, vi som kommune kan tage i anvendelse med hensyn til at påvirke 

udviklingen i transportområdet. Vi er således afhængig af at den nationale lovgivning på dette område 

indrettes, så den understøtter målene om en væsentlig reduktion af CO2-udledningen fra transporten. 
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5. Nye langsigtede klimamål 2035   
 
Randers Kommune vil arbejde aktivt for at nedbringe CO2-udledningen fra de samlede aktiviteter i vores 

lokalområde. Dette mål ønskes dels realiseret gennem de aktiviteter og tiltag Randers Kommune som 

virksomhed selv kan gøre, og dels ved at inddrage borgere, virksomheder og andre aktører til at arbejde for 

det fælles mål om at reducere kommunens samlede CO2-udledning.  

 

Randers Kommune er meget opmærksom på, at de ambitiøse klimamål kun kan nås, hvis 

forsyningsselskaber, vidensinstitutioner, erhvervsliv, interesseorganisationer og kommunens borgere trækker 

i samme retning for de fælles mål.  

 

Klimaplan 2035 fastsætter følgende mål for 2035: 

- Kommunes CO2-udledning fra 1990 skal reduceres med 80 %8 

- Kommunens energiforsyning skal baseres på 75 % vedvarende energi 

 

Ved hjælp af energiregnskabet kan udledningen for 1990 estimeres til ca. 8 tons pr. indbygger + landbrugets 

og naturens emission på ca. 2 tons. For at kunne nå vores mål om 80 % reduktion betyder det, at udledningen 

i 2035 pr indbygger skal reduceres til ca. 1,5 tons + landbrugets emission på et tilsvarende niveau. Dette 

svarer til en samlet reduktion i den årlige CO2-udledning i kommunen som lokalsamfund på ca. 650.000 tons 

CO2 i forhold til 1990.  

 

Med Klimaplan 2035 udstikkes vejen til at kunne nå dette mål. 

 

 
6. Indsatsområder, indsatser   
 
Randers Kommune befinder sig midt i en verden, hvor klimaet hastigt forandrer sig. Voldsommere vejr på 

kloden med tørke, vandmangler, orkaner og oversvømmelser minder os løbende om, at der er behov for en 

hastig omstilling af vores energiproduktion og energiforbrug for at nedbringe udledningen af drivhusgasser 

til atmosfæren markant.  

 

 
 

I Danmark og i EU har vi et mål om at bringe CO2-udledningen ned med 80-95 % i 2050, og i Randers 

Kommune deltager vi aktivt i opgaven, og er allerede kommet langt.  

 

Klimaplanen 2035 bygger videre på indsatserne fra Klimaplan 2030, og koncentrerer de kommende års fokus 

om lidt færre indsatsområder og indsatser.  

 

 

                                                 
8 Eksklusiv udledningen fra dyrehold, CO2 fra nedbrydning af organiske materialer fra marker og natur 
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6.1 Affald og genanvendelse 
 
Vores affald er en væsentlig ressource med et betydeligt energiindhold som bliver udnyttet til energiformål. 

Ressourcens energiindhold svarer til ca. 15 % af brændselsforbruget på kraftvarmeværket i Randers. Affaldet 

fra de private husholdninger i Randers Kommune køres i dag til forbrænding udenfor kommunen, hvor den 

udnyttes til el- og varmeproduktion, men dele af affaldet kan anvendes mere energioptimalt end ved 

afbrænding.  

 

Status 
Siden 2010 har Randers Kommune haft stor fokus på at nedbringe mængden af produceret affald, udnytte 

ressourcerne i affaldet bedst muligt, nedsætte miljøbelastningen og øge kvaliteten i affaldssorteringen. Alle 

de nævnte fokusområder understøtter klimaindsatsen, idet mindre affald og mere genbrug reducerer CO2-

udledningen. 

 

Gennem forskellige målrettede indsatser er det lykkedes hvert år at bringe mængden af dagrenovation pr. 

borger ned, så den er faldet fra 288 kg i 2010 til 231 kg i 2016. Borgerne er blevet bedre til at udsortere 

forskellige genanvendelige effekter i dagrenovationen og producerer generelt mindre affald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsats 

 

Udnyttelse af organisk affald fra private husholdninger til bioforgasning 
I Randers Kommune sorterer vi som noget nyt affaldet i en våd organisk fraktion og en tør restfraktion. Den 

våde organiske fraktion udnyttes til bioforgasning, og den tørre del af affaldet vil fortsat fungere som 

brændsel i et affaldsforbrændingsanlæg til kraftvarme.  

 

Ved at frasortere den organiske del af husholdningsaffaldet til biogas opnås der en væsentlig bedre udnyttelse 

af brændværdien i de restmængder af affald, som går til forbrænding.  

 

Målet for den årlige mængde af indsamlet organisk husholdningsaffald er på 6.500 tons, hvilket kan 

producere godt 5 mio. m3 biogas svarende til ca. 4 mio. kWh vedvarende energi og en CO2-reduktion på ca. 

1.600 tons. Den energiproduktion, der kommer fra den organiske del af affaldet vil i løbet af nogle få år 

figurere på energiregnskabet for Randers Kommune, idet der etableres et anlæg til bioforgasning ved 

Centralrensningsanlægget i Randers. Indsatsen vil øge den vedvarende energiprocent med ca. 0,2.  

 

Den del af affaldet som sendes til affaldsforbrænding bliver fortsat tilskrevet den kommune, hvor affaldet 

brændes af og udnyttes til kraftvarme. 

 

Mål: Der indsamles årligt 6.500 tons organisk husholdningsaffald til bioforgasning. 

 

Genanvendelse af plastaffald 

De fleste plastmaterialer er lavet af råolie, der, når det afbrændes, udleder CO2. Ved at genanvende plastaffald 

fra husholdningerne kan plastens levetid forlænges og den årlige CO2-udledning mindskes. 
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Gennem en målrettet indsats for genanvendelse af plast i Randers Kommune forventes det, at der årligt kan 

indsamles ca. 200 tons plast til genanvendelse fra husholdningerne. Ved at fjerne 200 tons plast fra 

affaldsforbrændingen reduceres CO2-udledningen årligt med ca. 630 tons.  

 

Ifølge de nationale krav til opgørelsesmetoder for energiregnskaber defineres afbrænding af affald som 

værende CO2-neutral. Det betyder derfor, at CO2-reduktionen ikke fremgår i energiregnskaberne, selvom 

reduktionen helt reelt sker i praksis.  

 

Mål: Der indsamles årligt 200 tons plast til genbrug. 

 

 

 

6.2 Kommunale energibesparelser  
 
Siden 2010 har Randers Kommune årligt udarbejdet et energiregnskab over energiforbruget i egne bygninger 

og i driften, herunder tjenestelig kørsel. Regnskaberne viser, at de kommunale aktiviteter udgør ca. 5% af 

kommunens samlede el- og varmeforbrug som lokalsamfund.  

 

Status 

Energiforbruget i de kommunale bygninger er igennem årene reduceret med ca. 10 %. Til gengæld er 

energiforbruget fra drift af maskiner og transport steget med ca. 17 % siden 2010. Totalt set er energiforbruget 

siden 2010 fra alle de kommunale aktiviteter tilsammen dog bragt væsentligt ned, og der er opnået en 

reduktion på 331 tons CO2 – udelukkende ved hjælp af energibesparelser. Dertil kommer, at der siden 2010 

er opsat 19 store solcelleanlæg på kommunale institutioner. Disse solcelleanlæg har tilsammen årligt 

produceret ca. 1.400.000 kWh vedvarende energi, svarende til en reduktion på ca. 600 tons CO2. 

 

Siden 2014 er der iværksat en udskiftning af gadebelysningen til LED. Når udskiftningen er tilvejebragt i 

2018 er elforbruget i gadebelysningen reduceret med ca. 3.600.000 kWh om året, svarende til en reduktion 

på godt 1.500 tons CO2. 

 

 

 
Energibesparelser i bygninger, solcelleanlæg og ny LED gadebelysning 

 

 

Indsats 

 

Energibesparelser i kommunale bygninger.  
Det er fortsat muligt at spare energi i de offentlige bygninger. Det vurderes, at der henover en 10 årig periode 

kan opnås energibesparelser i de kommunale bygninger på gennemsnitlig 2 % årlig. Det skal ske gennem 

iværksættelse af de rentable energiprojekter, som fremgår af bygningernes energimærkeregistrering samt 

gennem energiovervågning, temperaturstyring og ved en optimal udnyttelse af lokaler. 

 

Mål: Årlig energibesparelse på 2 % i kommunale bygninger i gennemsnit over en 10-årig periode. 
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6.3 Naturprojekter, landbrug, CO2-lagring  
 

CO2-udledningen fra dyrehold i landbruget og fra driften af vores landbrugsarealer udgør mellem en tredjedel 

og halvdelen af den samlede CO2-udledning i Randers Kommune. Når CO2-udledningen fra landbruget er 

meget høj, skyldes det primært udledning af metan fra dyrenes fordøjelsesproces og opbevaring af gødning 

samt nedbrydning af organiske materialer i dyrkningen af landbrugsarealet.  

 

Drivhusgasudledningen fra landbrugsdrift kan i et vist omfang reduceres gennem en ændret landbrugspraksis 

og gennem ændringer i arealanvendelsen. En forudsætning for at dette kan ske, er at landbrug og naturarealer 

reguleres gennem danske og europæiske målsætninger om klimavenlig landbrugsdrift, for eksempel gennem 

EU og tilskudsordninger, der målrettes til fortrængning af CO2.9 

 

Status 
Siden 2010 har forvaltningen taget initiativ til eller deltaget i en række aktiviteter i forhold til indsatsområdet 

”landbrug og natur”.  I EU-projektet Enercoast, i samarbejde med Agro Business Park, Region Midtjylland, 

Norddjurs Kommune og Århus Universitet, blev der bl.a. udarbejdet kortdata med tilhørende digitaliseret 

redskab til kortlægning af landbaseret biomasse. Projektet havde fokus på mulighederne for at omsætte 

biomasseressourcerne til konkrete energiprojekter.  

 

Igennem de seneste 15 år er der gennemført en række vådområdeprojekter. Åge V. Jensens Naturfond står 

alene bag genskabelsen af de 328 hektar enge og vådområder på begge sider af Gudenåen mellem Langå og 

Randers, Hornbæk Enge, Væth Enge og Vorup Enge. Ved genskabelsen af vådområderne er der lagret ca. 

1000 tons CO2. 

 

Randers Kommune har endvidere udarbejdet og vedtaget en skovstrategi, hvor hovedmålet er at fordoble 

skovarealet i kommunen over en trægeneration. Det skal bl.a. ske ved at rejse hen imod 3000 ha ny skov i 

kommunen inden 203010. Ved at plante mere skov fanges CO2 i luften og bindes i træerne, så længe de lever. 

Skoven fungerer derfor som et CO2-depot, hvorfra CO2 igen frigives når træet enten brændes eller rådner.  

Skovstrategien står på to ben. Kommunen etablerer selv rekreative bynære kommunale skove over 

grundvandsressourcen. Dette er sket ved Dronningborg, Øster Tørslev, Fårup, Oust Mølle og Spentrup. I alt 

er der plantet 100.000 træer i de kommunale skovrejsninger og 8600 borgere har fået et nyt naturområde tæt 

ved deres hjem. Desuden arbejder vi for at fremme privat skovrejsning. I 2012 iværksatte Randers Kommune 

en kampagne sammen med HedeDanmark og Skovdyrkerne, hvor vi ønskede at fremme bevidstheden om 

muligheden for at rejse skov. I Kommuneplan 2013 blev mulighederne for skovrejsning væsentligt større. 

Faktisk blev det areal, hvor skovrejsning er muligt, tredoblet. Dette er videreført i Kommuneplan 2017. 

 

 
                                                 
9 ”CO2” anvendes i planen som fællesbetegnelse for forskellige drivhusgasser. Drivhusgasser fra landbruget er 

typisk metangas (CH4) og lattergas (N2O) som begge er kraftigere drivhusgasser end kuldioxid (CO2). Når metan 

og lattergas opgøres i CO2 anvendes en faktorberegning (CO2-ækvivalenter) som baserer sig på de enkelte 

gassers globale opvarmningspotentiale. Metan er 21 gange og lattergas 290 gange værdien for kuldioxid CO2. 
10 Det forventes, at tallet på de 3000 ha må nedjusteres da det ikke er realistisk muligt at realisere indenfor de 

næste 12-13 år.  

9 



 

 

Indsats 

 

Fortsat fokus på skov og etablering af nye vådområder 

Randers Kommune kan som udgangspunkt ikke drive en udvikling i en bestemt retning i forhold til 

arealanvendelse eller dyrkningspraksis på private landbrugsarealer. Kommunen kan dog, med afsæt i 

nationale planer om skovrejsning, udnyttelse af husdyrgødning til biogas, vandplanlægning af vådområder 

ol, gennem egen planlægning, holde fokus på at støtte en udvikling, som er til gavn for klimaet. I den 

sammenhæng er det især indenfor naturprojekter og CO2-lagring, at kommunale klimamål finder anvendelse. 

 

I de kommende år vil Randers Kommune fortsætte med at rejse kommunal skov i det omfang, der er arealer 

og økonomi til det. Samtidig opfordres private lodsejere med jord i såvel positive som negative udpegede 

skovrejsningsområder, til at henvende sig til kommunen hvis de ønsker at rejse skov. Kommunen vil herefter 

vurdere mulighederne for etablering af skov i den enkelte sag. Desuden fortsætter Randers Kommune med 

at etablere nye vådområder, i det omfang vi har arealer og økonomi til det. Inden 2035 forventes det, at 

realiseringen af vandplanområderne 2015-21 og vandplanerne medfører, at ca. 400 ha. lavbundsarealer kan 

tages ud af omdrift og blive til vådområder. Det vil betyde at der lagres godt 1.500 tons CO2. 

 

Mål: Fortsat forøgelse af kommunens skovareal, gerne bynært med dobbeltformål, fx 

drikkevandsbeskyttelse, rekreativt, udlæg af nye attraktive skovnære byggegrunde. 

 
Mål: Forsat etablering af nye vådområder, gerne med dobbeltformål som forøgede naturgevinster, 

klimatilpasning, reduceret næringsstofudledning jf. mål i vandrammedirektiv, udlæg af nye attraktive 

byggegrunde nær ved vand. 

 

 

6.4 Transport 

 
I Randers kommune er transportbehovet indenfor både erhvervs- og privatsektoren stort. Med et areal på ca. 

750 km2 og en årlig befolkningstilvækst på godt 600 mennesker er der et stort behov for både privat og 

kollektiv transport i kommunen. Derudover følger der en del erhvervs- og godstransport. Konsekvensen af 

et stort transportbehov er høje emissionsrater af CO2.  

 

I 2015 blev der fra den samlede transportsektor i Randers kommune udledt 259.000 tons CO2. 

Transportsektoren står således for tre fjerdedele af CO2-udledningen i kommunen. Derfor er der et stort behov 

for at reducere emissionen fra transporten, hvis vi skal nå klimaplanens samlede mål for CO2-reduktion og 

vedvarende energiprocent. 

 

  

Individuel 
opvarmning: 2015; 

Kollektiv el- og 
varmeforsyning: 3%

Industri: 
12%

Transport: 
74%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015

%

Årstal

CO2-udledning fordelt på omsætningsenheder

Transport

Industri

Kollektiv el- og
varmeforsyning

Individuel
opvarmning

Figur 5. Transportsektorens (mørkeblå markering) andel i CO2-udledningen eksklusiv landbrugets udledning (Planenergi, 2016). 
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Status 

Selvom transporten står for største andel af CO2-udledningen, ser det ud til at kurven er knækket i forhold til 

fortsatte stigninger i CO2-udledningen.  

 

 
Fig 6. Bruttoenergiforbrug til transport fordelt på transportform 

 

Det er positivt, at selvom transportbehovet og transportaktiviteterne er steget kraftigt gennem årene (specielt 

fra 2013-16), er det lykkedes os at fastholde udledningen på et stabilt niveau i Randers. Der kan være mange 

årsager til, at vi klarer os lidt bedre end andre kommuner på dette område, men transportområdet har gennem 

perioden haft fokus i Randers Kommune, - specielt områderne cyklisme og kommunal transport. 

  

I 2011 og 2012 blev Randers Kommune certificeret af Trafikstyrelsen som ”Grøn Transportkommune”.  

For at kunne blive certificeret skulle kommunen opfylde en række kriterier, herunder at registrere alt kørsel 

i firmabiler, privat kørsel i kommunal tjeneste, registrering af kommunale køretøjer samt opfyldelse af mål 

om at nedbringe brændstofforbruget med minimum 2 % om året. I 2011-12 var det muligt for kommunen at 

opfylde disse kriterier som den ene af kun to kommuner i Danmark. 

 

En udløber af arbejdet med Grøn Transportkommune var at kortlægge og vurdere muligheder for etablering 

af el-ladestandere i det offentlige rum og indkøb af elbiler og elcykler til kommunal drift. I dag findes der, 

bl.a. på flere offentlige parkeringspladser i Randers by, en række ladestandere til elbiler. Derudover har 

Randers Kommune indkøbt 12 elbiler og flere elcykler til bl.a. hjemmeplejen. 

 

 
Ladestandere ved parkeringsplads på Vestervold 
 

På cykel i Randers 

I Klimaplan 2030 blev der beskrevet en række initiativer med henblik på at fremme cyklismen. Siden 2010 

er mange initiativer blevet realiseret, og gode resultater er opnået i såvel Randers by som i en række af de 

mindre byer, f.eks. Assentoft, Langå og Spentrup. Her er soldrevne LED-lygter i cykelstier og udlån af 

elcykler eksempler på tiltag, der er blevet lanceret i et forsøg på at tiltrække cyklister.  

 

Kampagnen Randers Cykelby og kommunens deltagelse i et par EU cykelprojekter har de seneste år sat fuld 

fokus på cyklisme, og der er blevet arrangeret forskellige cykelfremmende aktiviteter. Der er opnået gode 

resultater. I bydelen Hornbæk er der for eksempel registreret en stigning i antallet af cyklister på 30 % i 
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perioden 2010-2012. En væsentlig årsag hertil er, at der er etableret gode forhold med sikre cykelstier, fokus 

på vedligeholdelse og drift af hele cykelstinettet mellem forstad og city. Det inkluderer både det daglige 

vedligehold som saltning og rydning af blade og sne, og reparationsarbejde som asfaltering og afstribning. I 

det hele taget er cyklen i højere grad tænkt ind i de daglige transportrutiner ved bl.a. at opstille aflåste 

cykelskure ved bus- og togstationer for dermed at gøre det mere attraktivt at kombinere cyklen med den 

kollektive trafik.  

 

I 2013 blev Randers kåret som ”Årets danske cykelby” for sine indsatser. I begrundelsen for valget lagde 

Dansk Cyklistforbund vægt på iværksættelsen af mange forskellige tiltag, herunder også borgernes adgang 

til by- og pendlercykler fem forskellige steder i Randers. 

 

Indsats 

 

Fortsat fokus på cyklisme 

Der er flere fordele ved at få flere til at tage cyklen til de små ture. Transporten på cykel udleder ikke CO2, 

og ydermere er der en lang række af miljø-, klima- og sundhedsmæssige fordele. Omgivelserne får renere 

luft og mindre støj, og cyklisten bliver sundere af motionen. 

 

Det er derfor vigtigt at holde fast i den positive udvikling, som kommunens indsatser indtil videre har skabt. 

I den forbindelse vil der fortsat være fokus på fremkommeligheden for cyklister og blive bidraget til og 

afholdt events som bl.a. ”Vi cykler til arbejde”, ”Gudenåløbet” og ”Fjordløbet”. Kommunens borgere har i 

forbindelse med cykelkampagnerne vist en positiv tilgang og disse events har været medvirkende til at hæve 

andelen af cykelture i kommunen.  

 

        
Gudenåløbet 2016 (tv) og et par af de mange cyklister, der dagligt krydser den blå bro (th) 

 
Konceptet med at udnævne cykelambassadører fastholdes. 20 cykelambassadører hjælper med at promovere 

cyklen som prioriteret transportmiddel i hverdagen.  

 

Endeligt vil der efter succesen med udlån af elcykler fra udvalgte steder i kommunen blive lanceret et nyt 

forsøg, hvor ansatte ved Randers Regionshospital vil få mulighed for at låne en elcykel og bruge den til at 

komme til og fra arbejde.  

 

Målet er at øge antallet af ture på cykel i kommunen i forhold til det flotte resultat fra 2012-2014, hvor 13 % 

af alle ture foregik på cykel.  

 

Mål: Forbedre fremkommelighed for cyklister og fortsættelse af kampagner for at motivere flere 

mennesker til at cykle. 

 

 

Kører fremtidens bybusser på el? 

I Randers kommune findes et veletableret og omfattende netværk af by- og regionalbuslinjer, der forbinder 

bydele i og udenfor Randers.  

 

Busser er et bæredygtigt alternativ til personbilen, specielt til de korte ture i byområder. Moderne busdrift vil 

give en række muligheder for bedre trafikafvikling af transportbehovet. Hvis bussen er attraktiv i forhold til 
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tid, komfort og økonomi, vil den kunne dække et behov for mange af byens borgere, og samtidig kan 

busdriften være med til at sænke antallet af personbiler på vejene og dermed også CO2-udslippet per person.  

 

 

 
De karakteristiske gule bybusser i Randers  

 

Sammenlignes de gennemsnitlige CO2-emissioner per person i bus og personbil, ligger buspassageren med 

30 g CO2 pr. passagerkilometer 18 g lavere end passageren i en personbil, antaget at personbilen er fyldt op. 

Hvis ikke bilen er fyldt op med passagerer, vil dette tal være endnu højere11  

 

I forhold til miljøet og klimaet er der potentiale i at udvikle busdriften og derigennem opnå yderligere 

reduktioner i CO2-udslippet. Dette kan hjælpes på vej igennem to forskellige tilgange:  

1. Antallet af passagerer øges til et endnu højere niveau end det nuværende.   

2. Driften af busserne omlægges til at være baseret på CO2-neutrale drivmidler som el.   

 
Randers Kommune arbejder løbende for at øge antallet af passagerer i den kollektive trafik ved bl.a. at højne 

service- og informationsniveauet i busnettet og gøre adgangsforholdene ved busstoppesteder lettere 

tilgængelige for både fodgængere og cyklister.  

 

Det skal undersøges om det er realistisk at indsætte eldrevne busser på udvalgte strækninger i forhold til 

driftsøkonomi, miljø og merværdi. Busdrift baseret på el vil bidrage med et bedre bymiljø med mindre luft- 

og støjforurening. Målet er i første omgang, at indsamle viden og erfaringer, om hvorvidt elbusser er 

konkurrencedygtige i forhold til at kunne varetage opgaven, herunder afklaring af hvilken batteritype, 

opladningsform og bustype, der vil være bedst egnet til de eksisterende og fremtidige behov.  

 

Mål: Undersøge muligheder for konvertering af dieselbusser til el-bybusser. 

 

 

6.5 El- og varmeforsyning, energioptimering 
 

Varmeforsyning af bygningsmassen i kommunen sker ved individuelle eller kollektive løsninger. De 

kollektive løsninger (fjernvarme og naturgas) bliver reguleret efter varmeforsyningsloven, mens anvendelse 

af de individuelle løsninger (fx varmepumpe, biomassefyr) reguleres ved bl.a. bygningsreglementet.  

 

Energiforbruget til opvarmningsformål (herunder kraftvarmeproduktion) udgør ca. 44% af kommunens 

samlede energiregnskab på 9.852 TJ i 2015. Energiforbruget er fordelt med 15% til de individuelle løsninger 

og 29% til de kollektive løsninger. Ændringer i produktionsformer og forbrugsmønstre er derfor et vigtigt 

redskab til at regulere behov for brændsler og deraf følgende CO2-udledning.  

 

                                                 
11 Kilde: GreenMatch, 2017. http://www.greenmatch.dk/blog/2016/03/saa-meget-bruger-du-i-co2-naar-du-rejser 
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Fordelingen af slutforbrug af varme i 2015 viser at langt hovedparten, ca. 69%, går til kollektive løsninger mens 

31% til individuelle løsninger. Fordelingen på de forskellige anlægstyper ses af nedenstående figur. 

 

 
Fig. 7. Varme, slutforbrug fordelt på anlægstyper, Randers kommune 2015 

 

Statslige politiske udmeldinger har et mål om, at Danmark i 2035 skal være fri af fossile brændsler. Det peger 

på, at der er behov for en indsats i forhold til udfasning af anlægstyper, der benytter olie og naturgas.  

 

For Randers Kommune betyder det en udfasning af naturgas på de kraftvarmeværker, som i dag er bundet til 

naturgas samt en udskiftning af olie- og naturgasfyr hos en række boligejere. I sammenhæng med udskiftning 

af naturgasfyr bør muligheden for konvertering til fjernvarme undersøges. 

 

Status 

Siden 2010 har Randers Kommune taget initiativ til eller medvirket i aktiviteter i forhold vedrørende 

omlægning og udbygning af fjernvarmeforsyningen. Herunder initiativer med henblik på konvertering af 

naturgasområder til fjernvarme.  

 

I sammenhæng med konverteringsprojekter fra naturgas til fjernvarme kan de kommunale bygninger, grundet 

et ofte betydeligt varmebehov, spille en aktiv positiv rolle, så værkerne kan opnå selskabsøkonomi i 

projekterne.  

 

Kommunes største centrale kraftvarmeværk, Verdo Varme, producerer energien udelukkende baseret på 

certificeret bæredygtig biobrændsel. 

 

Flere af kommunens decentrale kraftvarmeværker har udnyttet muligheder i lovgivningen for at indføre 

biomasse som supplement/alternativ til naturgas. To varmeværker har etableret solvarmeanlæg som 

supplement til henholdsvis naturgas og halm. Tilbage er to naturgasfyrede decentrale værker, der undersøger 

muligheder for henholdsvis etablering af alternativ løsning og lukning/nedlæggelse af den kollektive 

varmeforsyning.  

 

Randers Kommune har sammen med de øvrige kommuner og forsyningsselskaber deltaget i et fælles 

strategisk energiplanlægningsprojekt, ”Midt.Energistrategi”. I projektet er det undersøgt, hvor store mængder 

overskudsvarme, der potentielt er til rådighed fra virksomheder til indfasning i fjernvarmesystemet.  

 

Nyttiggørelse af overskudsvarme vil reducere forbruget af brændsler i fjernvarmeforsyningen. 

 

Der er endvidere gennemført en kampagner for udskiftning af oliefyr og for energirenovering af private 

ejendomme i kommunens mindre landsbyer og i det åbne land. Der er afholdt en række arrangementer for 

boligejere og boligforeninger, med fokus på energioptimeringer, energibesparelser og energirenoveringer. 
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Indsats 
 

Potentiale i at udnytte industriens overskudsvarme til fjernvarme 

Randers Kommune vil i samarbejde med relevante fjernvarmeværker undersøge mulighederne for at udnytte 

overskudsvarme, fra industriel produktion, til fjernvarme. Udnyttes de potentialer som allerede findes i den 

industrielle overskudsvarme i Randers, kan det være muligt at tilføre op til 530 TJ varmeenergi til 

fjernvarmeforsyningen om året.   

 

Med udfasningen af naturgassen i Danmark opstår der et behov for at erstatte de nuværende naturgaskunders 

varmeforsyning. Det skal vurderes, hvordan overgangen fra de kollektive naturgasforsynede områder kan 

konverteres til anden varmeforsyning. Kommunen har en aktiv del i at drive konverteringsprocessen, bl.a. 

gennem en konvertering af egne kommunale naturgasopvarmede bygninger. 

 

For de værker, som stadig måtte være bundet (lovmæssigt) til naturgas, skal kommunen bakke op omkring 

initiativer til indfasning af mulige nye teknologier, baseret på vedvarende energi – fx store varmepumper og 

solvarmeanlæg. Ved en konvertering af naturgas til opvarmning til vedvarende energi(brændsler) kan der 

opnås en energibesparelse på 355 TJ/år og en CO2-reduktion på 20.000 tons pr. år.  

 

Stramninger i bygningsreglementet skærper løbende de gældende krav til bl.a. isolering af nye bygninger og 

visse ændringer af eksisterende byggeri.  
 

 

Mål: Undersøge muligheder for at udnytte overskudsvarme fra Weber, Daka, Superfos og eventuelt 

Apple i overensstemmelse med de private aktører herunder inddragelse af Verdo. 

 

 

 

6.6 Vedvarende energi 

 
Omstilling af energiproduktionen til vedvarende energi er fortsat nøglen til at bringe udledningen af 

drivhusgasser ned på et niveau, hvor vi fortsat kan øge væksten uden at skade jordens klima. Vedvarende 

energi fra solen, vinden og havet kan nemt dække hele jordens energibehov. Hertil kommer muligheder for 

at udnytte bæredygtig biomasse til kraftvarme og bioforgasning af organiske materialer fra fx dyrehold 

eller organisk restaffald fra husholdninger.  

 

Vi skal mindre end en generation tilbage i tiden, før end det var dyrt og vanskeligt at producere vedvarende 

energi. Den tekniske og teknologiske udvikling i vedvarende energianlæg har de seneste 10 år gennemgået 

en kraftig modernisering, som har betydet, at den vedvarende energi efterhånden er fuldt ud 

konkurrencedygtig med den energiproduktion, som baserer sig på fossile brændsler.  

 

En billigere energiproduktion af den vedvarende energi har allerede omstillet en stor del af den danske 

kraft-varmeproduktion fra fossil energi til vedvarende energi. I Randers Kommune produceres der i dag 

mere vedvarende energi til elektricitet, end vi selv bruger.  

 

I de kommende år er det meget sandsynligt at konkurrencedygtige priser på vedvarende energi også vil 

sætte skub i omstillingen af det enorme energimarked, der findes i en stærkt voksende transportsektor – 

globalt, nationalt, men også helt lokalt.  

 

Status 
Andelen af den lokalt producerede vedvarende energi i energiproduktionen er steget væsentligt siden 

Klimaplan 2030 blev vedtaget i 2010. Biomasse i kraftvarme-produktionen bidrager hertil, men også 

opstilling af 28 vindmøller og solcelleboomet med omkring 1.650 private og offentlige anlæg er kommet 

til.  
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Fig. 8. Bruttoenergiforbrug. Opdelt fossile brændsler og vedvarende energi.      Fig 9. Vedvarende energiproduktion fordelt på enheder. 
 

 

Det fremgår af energiregnskabet, at der indenfor kommunegrænsen i 2015 for første gang blev anvendt 

mere vedvarende energi end fossil energi. Den vedvarende energi blev produceret ved hjælp af biomasse i 

kraft-varme-værker, vindmøller og andet (primært solceller og jordvarme).  

 

 

Indsats 

 

Mere vindenergi fra færre møller i 2035 
Randers Kommune har igennem en længere årrække givet plads til udbygning af vindkraften. Derfor findes 

der 133 vindmøller i kommunen. I takt med at der er blevet opstillet større vindmøller, er der nedtaget og 

afmeldt 27 møller, og der vil i de kommende 5-10 år blive nedtaget og afmeldt yderligere omkring 30 

vindmøller. I perioden fra 2030-2035 vil der yderligere blive nedtaget og afmeldt møller opstillet før ca. 

2008.  

 

Store møller på land vil typisk være lige under 150 meter høje. Udviklingen i størrelse skyldes, at effekten af 

energiproduktionen vokser med rotorarealet, mens en række omkostninger ikke stiger tilsvarende. Større 

møller giver altså en lavere pris pr. produceret kWh.  

 

Vindmølleteknologien er den mest modne af de kendte vedvarende energiteknologier og er med gode 

vindplaceringer i dag konkurrencedygtig med traditionel elproduktion. Teknologien er fuldt kommerciel 

tilgængelig med stor sikkerhed for etablerings- og driftsomkostninger. 

 

Siden 2010 har opstillingen af vindmøller på landjorden i Danmark givet anledning til debat om lavfrekvent 

støj, sundhed, natur og visuelle indtryk. Debatten har påvirket politiske beslutninger flere steder i Danmark, 

således også i Randers Kommune. Mølleprojekter er på baggrund af lokal modstand blevet taget af bordet 

nogle steder, andre steder har projekterne kunnet gennemføres uden større modstand. 

 

Strategien for den fortsatte vindkraft på land er derfor, at samle store møller i en gruppe på et velegnet sted i 

forhold til alle væsentlige parametre ift. mennesker, miljø og natur. 

 

 

Vindmøllepark Overgaard samler fremtidens elproduktion fra vindmøller på ét sted 
Randers Kommune behandler i foråret 2017 en ansøgning fra SE Blue Renewables og Wind Estate om et 

projekt, hvor der udskiftes og opstilles i alt 46 nye vindmøller i den eksisterende vindmøllepark. 

 

I dag leverer 30 vindmøller i Vindmøllepark Overgaard ca. 43 procent af den samlede vindenergiproduktion 

fra samtlige vindmøller i kommunen.  

 

25%

4%

71%

Produktion af vedvarende energi fordelt på enheder i 
Randers Kommune 2015

Vind, 1319 TJ

Andet, 200 TJ

Biomasse, 3666 TJ

Bruttoenergiforbrug opdelt på vedvarende energi og fossile brændsler 
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Dette vindmølleområde kan, med en udskiftning af de eksisterende 30 møller plus 16 nye i tilknytning hertil, 

på sigt erstatte elproduktionen fra samtlige 133 nuværende vindmøller i kommunen og endda forøge 

produktionen af el fra vindkraft med ca. en tredjedel. 

 

De 46 vindmøller vil årligt kunne producere 1307 TJ. 

 

 
 
Fig 10. Forslag til vindmølleområde ved Overgaard 

 
Mål: Udskiftning af vindmøller ved Overgaard og udvidelse af området. Fortsat udfasning af gamle 

møller. 

 

Tre områder til større solcelle landanlæg  
Randers Byråd har udlagt tre lokalplanområder for opstilling af tre større solcelle markanlæg. Der er tale 

om i alt 147 ha. i tre forskellige lokaliteter. Solcelleanlæg på tilsammen 58,6 MW opstillet i de tre områder 

vil i alt kunne levere ca. 50 mio. kWh, hvilket svarer til at omkring 12.000 husstande kan dække deres 

elforbrug ved hjælp af solens energi og spare miljøet for ca. 22.000 tons udledt CO2.  

 

Selvom opstillingen af større solcelleanlæg i Danmark pt er sat på standby på grund af statens regulering af 

området, må det forventes at solcelleenergi igen på et tidspunkt vil være ønskeligt for såvel staten som 

investorer. Der ønskes derfor fortsat fokus på fremme af mulighederne for etablering af markbaserede 

solcelleanlæg i de udlagte områder. 
 

 
Eksempel på et solcelle markanlæg 
 

Mål: Etablere større solcelle landanlæg i tre udlagte områder.  
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7. Klimaplan 2035. CO2-reduktion og vedvarende energi 
 

Klimaplanens forskellige tiltag vil sammen med forventninger til udfasning af fossile brændsler og 

energioptimering i transporten og i landbruget bringe CO2-udledningen så markant ned, at målet om 80 % 

CO2-reduktion vil blive opnået i 2035.  

 

CO2-reduktionerne i Klimaplan 2035 opnås særligt ved ændringer i el- og varmeforsyningen gennem en 

voksende andel af vedvarende energi i energiproduktionen, udfasning af naturgas i fjernvarmeforsyningen 

og ved energibesparelser. Dertil kommer forventninger til fremtidige CO2-reduktioner i transporten og i 

landbrugsdriften. For landbruget vil det ske gennem omlægning af driftsformer tilskyndet af statslige 

programmer mv. Kommunal planlægning for- og tilskyndelse til etablering af skov, nye lavbundsarealer og 

våde enge vil fungere som en katalysator i omlægningsprocessen. For transporten forventes CO2-reduktionen   

primært at komme ved hjælp af tekniske og teknologiske landvindinger, der vil udfase de fossile brændsler.   

 

Nedenstående figur viser effekten af klimaplanens tiltag ved realisering i forhold til energiproduktion, CO2-

reduktion og vedvarende energiprocent.  

 
Indsatser og scenarier Energiproduktion  Energibesparelse CO2-reduktion  Lokal VE procent 

6.1 Affald og genanvendelse (påvirker ikke energiregnskabet)  

Organisk husholdningsaffald til biogas 14,4 TJ pr. år - - - 

Genanvendelse af 200 tons plast - - 630 tons/år - 

6.2 Energibesparelser i kommunale bygninger (påvirker ikke energiregnskabet, da energien er produceret CO2-neutralt) 

Sum af energibesparelse på 2% (el og 

varme) i ca. 10 år 

- 31,6 TJ  
(sum efter 10 år) 

- - 

6.3 Naturprojekter, landbrug, CO2-lagring (opgøres separat som tillæg til energiregnskabet) 

Skovrejsning, (ca. 2.500 ha, privat og 

offentlig) 

- - 30.000 tons/år - 

Nye vådområder (ca. 400 ha, privat og 

offentlig) 

- - 1.500 tons/år - 

Nye driftsformer i landbruget, fx gennem 

ændret foder til kvæg, som vil reducere 

dyrenes udledning af metan, nye metoder til 

afgasning af gylle mm. 

 

- 

 

- 

 

25.000 tons/år 

 

- 

6.4 Transport  

10 % stigning i transportbehovet ift. 2015 - -367 TJ -25.900 tons/år -1,8 % 

30 % af personbiler og busser er konverteret 

til el 

- 395 TJ 19.300 tons/år 2,0 % 

15 % af personbiltransporten flyttes til 

cykel, samkørsel, tog og bus 

- 259 TJ 19.000 tons/år 1,4 % 

Forbedret brændstoføkonomi i personbil- 

transporten (10 % i forhold til 2015 af den 

resterende fossildrevne transport i 2035) 

- 107 TJ 7.800 tons/år 0,6 % 

6.5 El- og varmeforsyning, energioptimering  

Udnyttelse af overskudsvarme fra industri 

til fjernvarme 

- 530 TJ/år - - 

Konvertering af naturgas til opvarmning til 

vedvarende energi-brændsler 

- - 20.200 tons/år 4,0 % 

6.6 Vedvarende energi  

Udskiftning af vindmøller ved Overgaard og 

udvidelse af området. I alt 46 møller 

1.307 TJ/år  158.700 tons/år + 13,7 % 

Afmeldte vindmøllers minusproduktion i 

2035 

-100 TJ/år  -12.100 tons/år -1,1 % 

Tre områder med solcelle markanlæg 130 TJ/år  15.800 tons/år + 1,4 % 

Fig 11. Beregning af effekten af indsatser og scenarier i Klimaplan 2035 ved hjælp af kommunens energiregnskab 2015. 

 

 

Klimaplan 2035 kan indfri opgaven, hvis…. 

Som i alle livets forhold er det svært at spå om fremtiden. Det gælder også forudsigelserne om fremtidens 

energibalanceregnskab for Randers i 2035. Specielt udviklingen indenfor emneområderne transport og 

natur/landbrug er vanskelige at tolke. Klimaplan 2035 gør dog forsøget og forventer, at transportområdet 
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vil have reduceret CO2-udslippet med godt 16.000 tons om året ift. 2015, og at der gennem naturprojekter 

og driftsformer i landbruget kan opnås CO2-reduktioner på over 55.000 tons. 

 

Når det gælder den vedvarende energi har planen taget udgangspunkt i muligheder for udbygning af 

vindenergien ved Overgaard og placering af tre markanlæg for solceller på udvalgte steder. Vinden og solen 

muliggør en stor produktion af energi, som reducerer CO2-udslippet markant (162.400 tons) og øger den 

vedvarende energiprocent med 14 %.  

 

Reduktioner i CO2-udslippet fra ”Affald og genanvendelse” indgår ikke i energiregnskabet. Det skyldes, at 

”affald og genanvendelse” per definition er CO2-neutralt. Opnåelse af energibesparelser i de kommunale 

bygninger vil fremgå i energiregnskabet som en reduktion af kraftvarmeproduktionen på de i forvejen CO2-

neutrale kraftvarmeværker.   

 

Naturen og landbruget indgår heller ikke direkte i energiregnskabet, men figurerer som tillæg til 

energiregnskabet på baggrund af en skønnet beregning af CO2-udledningen fra især dyrehold (metan fra ko-

bøvs og gylle) og fra dyrkningen af organiske jorde, der frigiver CO2, når de er i omdrift. De beskrevne 

indsatser i planen vedrører muligheder for at lagre CO2 i skov og vådområder. Derudover må det forventes, 

at nye metan-reducerende fodersammensætninger til kvæg vil finde mere og mere indpas frem imod 2035. 

Det vil alt i alt betyde, at landbrug og natur formodentlig vil kunne præstere større CO2-reduktioner end 

formodet i denne plan. 

 

Såfremt alle de beskrevne tiltag og spådommene om fremtiden går i opfyldelse, vil der kunne opnås en 

reduktion af CO2-udledningen på ca. 202.000 tons i energiregnskabet og en reduktion på ca. 56.000 tons fra 

landbrug og natur. Det vil betyde, at CO2-udledningen og andelen af vedvarende energi vil tegne sig som vist 

i nedenstående tabel. 

 
 Energi Landbrug/natur Energi Landbrug/natur 

Status 2015  Estimat 2015 Klimaplan 2035  Klimaplan 2035 

 

I alt 

 

 

305.000 

 

200.000 

 

Ca. 102.000 

 

 < 150.000 

 

Tons pr. indbygger 

 

 

3,1 

 

2 

 

Ca. 1 

 

 < 1,5 

 

Andel vedvarende 

energi (Lokal) 

 

 

52,6 % 

 

- 

 

75 % 

 

- 

  Fig. 12. Opgørelse af CO2-udledning i tons og tons/indb. samt vedvarende energiprocent. 2015 og 2035. 

 

Målet om en maksimal CO2-udledning på 1,5 tons pr. indbygger (eksklusiv landbrug) kan opnås ved en 

realisering af planen. Endda godt og vel. Det ses desuden, at andelen af vedvarende energi i energiforsyningen 

er øget fra 52,6 % til 73 %. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de tiltag der er skitseret i Klimaplan 

2035 kun giver anledning til en VE % på 73 %. De resterende 2 % vedvarende energi må forventes at blive 

en realitet i forbindelse med at industrien udfaser fossile brændsler og erstatter dem med vedvarende energi 

eller ved hjælp af energibesparelser.  

 

Når industriens brændselsvalg ikke er medtaget i planen skyldes det, at dette område ligger udenfor reel 

kommunal indflydelse. Det vil imidlertid være sandsynligt, at industrien vil tænke stadig mere i alternativer 

til fossile brændsler, hvorved målet om 75 % vedvarende energi vil blive nået i 2035. 
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8. Miljøvurdering 

 

Når der udarbejdes planer, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, skal 

Randers Kommune (jf. § 8 i Miljøvurderingsloven12) gennemføre en vurdering af, om planen 

har så væsentlig indvirkning på miljøet, at planen skal miljøvurderes. 

 

Randers Kommune har derfor foretaget en vurdering af, om Klimaplan 2035 skal vurderes 

efter Miljøvurderingsloven. 

 

Randers Kommune vurderer, at Klimaplan 2035 ikke skal miljøvurderes efter lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), da planen 

efter kommunens vurdering ikke er omfattet af lovens § 8. 
 

Klimaplan 2035 er en strategisk energiplan, der sætter mål for klimaindsatsen. Målene er af 

varierende karakter og opererer indenfor forskelligartede indsatser som fx effektiv 

energiudnyttelse, adfærdsændringer, ny teknologi, undersøgelser, kampagner. Initiativer, som 

ikke vil kræve anlægstilladelse. 

 

Mål, omfattet af tiltag, som fx etablering af nye vådområder, udnytte overskudsvarme, 

udskiftning og etablering af energiproducerende anlæg kræver planlægning i henhold til 

gældende specifik lovgivning for de forskellige ressortområder. 

 

Klimaplan 2035 fastlægger således ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til opnåelse 

af disse mål. De bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser vil blive udlagt i 

forbindelse med udarbejdelse af konkrete projekter. I forbindelse med projektarbejdet vil det 

blive vurderet, om der skal laves en miljøvurdering. 

                                                 
12 LBK nr. 448 af 10. maj 2017 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM) 


