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Aarhus Kommunes Klimahandlingsplan



Tilsynskampagne i Aarhus
Affaldsminimering og CØ

Produktionsvirksomheder



Hvor meget energi går til fremstilling af råvarer? 

Tilsynskampagne i Aarhus  



Case – tilsynskampagne på et trykkeri



Kortlægning - affaldsdata 



Handlingsplan – er der muligheder for optimering?



CO2 reduktion



CO2 reduktion



Målepunkter

Indsatsindikatorer:

• Antal gennemførte kampagnetilsyn. 
• Procentandel af samlede antal gennemførte kampagnetilsyn i forhold til    

planlagte antal.

Tilstandsindikatorer:

• Procentandel af besøgte virksomheder, som har oplyst at virksomheden vil 
arbejde videre med spildminimering og CO2 reduktion.



Hvordan vi integrerer klima i alle miljøtilsyn

Vi har kontakten til industrien i forbindelse med miljøtilsyn 

• Kan vi være med til at facilitere den ”Grønne omstilling”

• Integrere den  ”Grønne omstilling” som en del af miljøtilsynet
• Faglig sparring
• Klimakollega med på tilsyn
• Netværk 



Værdikæden

Energi optimering mv.

Indkøb

Produktoptimering

Hvor skal vi starte? 
Virksomheder har et forskelligt udgangspunkt

Faciliterende rolle
+ 

Konkrete tiltag 



1. Kortlægning af data 

• Genanvendelse af ressourcer (eks. asfalt, dæk, plastik)

• Reduktion af emballage

Tilsynsskabelon - branchespecifik 

Råvarer affald spildprocent

Forbrug 2022 Forbrug 2023
El
Varme
Vand
Olie



Tilsynsskabelon – branchespecifik (fortsat) 

• Transport (logistik, fyldte biler, biodiesel, el drevne køleanlæg)

• Omstilling fra oliefyr til fjernvarme/varmepumpe

• Overskudsvarme

• Optimering af maskiner – trykluftkompressor/trykluftsystemer, 
ventilationsanlæg 

Hvilke områder vil jeres virksomheder arbejde videre med? 

Energieffektivisering

Affaldsminimering 

Andet ____________________________________



Værktøjskassen med på miljøtilsyn

• Medbringe de gode eksempler til inspiration for andre virksomheder
• ”Grønne” projekter



Projekt oliefyr

Kortlægning af data
• BBR – 1000 virksomheder med 

oliefyr
• Områder med særligt stort 

potentiale

.

Værktøjskassen - ”Grønne” projekter

Mulige 
løsninger

Hvad vil det koste at 
omlægge  til 

fjernvarme/varmepumpe?



”Grønne” projekter



”Grønne” projekter

Tilbyde ECSMV forløb
• Få lavet en grøn forretningsmodel 

Case - Trykkeri

• Begrænse papirspild
• Forretningsmodel – en anden 

måde at gøre tingene på
• Nye øjne på virksomheden



Netværksmøde  - eksempel på en virksomheds oplevelse

• Åben dialog om den ”Grønne omstilling”

”Kommunen var 
ikke nogen, der 

prøvede at sælge os 
noget”

”Kommunen hjalp os i 
gang med 

ansøgningsskemaet”

”Vi havde brug for 
rådgivning for at 

komme rigtig i gang”



Det Grønne Akademi - lidt feedback fra virksomhederne:

• De har opnået større indsigt i og forståelse for begreberne i grøn omstilling.  

• En chef fortalte, at han havde en rigtig god oplevelse af at kunne tale med rundt om bordet med 
eksterne partnere og også i nogle tilfælde vidste mere end de andre. 

• Virksomhederne oplever at være klædt bedre på til at stille spørgsmål til deres leverandører, fx i 
forhold til emballage.

• Virksomhederne har fået overblik over deres CO2 udledning og dermed ved, hvor de skal sætte 
ind.

• En virksomhed fortalte, at de ”grønne agenter” tog kontakt til en kunde og fik en rigtig god dialog 
op, der har resulteret i, at de nu udvikler på en ny grøn forretningsmodel.



Tak fordi I lyttede med
Spørgsmål?

Mette Grønholt Olesen
Aarhus Kommune
omeg@aarhus.dk
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