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Vejle Kommune har med interesse læst Region Syddanmarks forslag til
Klimastrategi 2012-2015.
Side 1 af 2

De syddanske strategimål for reduktion i CO2–udledningen svarer til den
nye nationale målsætning.

J. nr.: 01.01.02-P17-2-12

Region Syddanmark ønsker at spille en rolle i forhold til målet om at reducere den fremtidige udledning af CO2 og dermed bidrage til at forebygge og
reducere klimaforandringerne. Det vil Regionen gøre, ved:
at ”feje for egen dør” og sikre, at driften af regionens aktiviteter bliver
energieffektive og klimavenlige.
at understøtte kommunerne og de øvrige regionale parter i deres klimaindsats, herunder at søge at styrke strategiske, tværgående initiativer og
nedbryde barrierer for implementering af løsninger, der reducerer udledningen af CO2,
sammen med interne og eksterne parter at udvikle og iværksætte relevante handlinger, som kan bidrage til at reducere udledningen af CO2 i
Region Syddanmark og minimere konsekvenserne af klimaændringerne.
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Regionen peger bl.a. på initiativer inden for følgende felter:
CO2-kortlæging
Klimatilpasning
Vejle Kommune finder det positivt, at Regionen har valgt specifikt at prioritere klimaindsatsen i den kommende strategi for bæredygtig udvikling 20122015, og dermed ønsker at spille en rolle for at nedbringe CO2- udledningen
fra egen drift og vil understøtte kommuner og andre regionale parter i deres
klimaindsats.
Der skal ske en omlægning af hele energisektoren over de næste årtier for at
nå de nationale energimål. Det giver god mening, at Regionen påtager sig en
opgave i forhold til kortlægning af og opfølgning på CO2-udledningen i
regionen og kommunerne.
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Vejle Kommune vil opfordre Regionen til at gå skridtet videre og fremme og understøtte arbejdet med strategisk energiplanlægning i samarbejde med regionens kommuner, fordi såvel udfordringer som løsninger går på tværs af kommunegrænser. Bl.a. kan Vejle Kommune se, at Regionen vil kunne spille en vigtig rolle i forhold til afdækning af regionens samlede potentialer for
vedvarende energiressourcer.
I forhold til klimatilpasning vil Regionen bidrage med udvikling af efterspurgt viden. Her peger
Regionen specielt på identifikation af byer, områder og anlæg, der kan blive ramt af klimabetingede grundvandsstigninger.
Vejle Kommune finder, at Regionen også kan bidrage med udvikling af viden på andre områder
inden for klimatilpasning. Vejle Kommune vil opfordre Regionen til at initiere og understøtte
grænseoverskridende samarbejder f.eks. mellem kommuner, videns- og uddannelsesinstitutioner
og eventuelle andre parter. Som eksempel kan nævnes modelberegninger af klimakonsekvenser
for de østjyske og slesvigske byer, der ligger ud til Østersøen. Her mangler viden om hvad, der
kan forventes af havvandsstigninger og afstrømninger fra bagvedliggende oplande og de konsekvenser, det får for de bysamfund og landområder, der ligger i disse dele af regionen. Viden, der
skal være med til at sikre, at kommuner og andre kan træffe rettidige beslutninger på et vidensbaseret grundlag.
Der savnes en mere klar kobling mellem klimastrategi, infrastruktur og vækst samt flere konkrete bud på initiativer og handlinger.
Regionen fremhæver, at der behov for, at relevante parter inddrages i udmøntningen af strategien, og at inddragelse af eksterne aktører primært vil foregå gennem allerede eksisterende samarbejder og aktiviteter, f.eks. gennem arbejdet i Vækstforum og kommunerne.
Vejle Kommune ser frem til fortsat dialog og et bredt aktivt samarbejde med kommuner, erhvervsliv og øvrige parter om, hvordan klimamålene kan udmøntes i konkrete initiativer.
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