
Klimapartnerskab  
mellem 

Ringkøbing-Skjern Erhvervsra d og Ringkøbing-Skjern Kommune 

Senest i 2050 skal Ringkøbing-Skjern Kommune være klimaneutral og klimarobust. Ma lene gælder for 

hele kommunens geografi. Ringkøbing-Skjern Erhvervsra d og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at 

tage lokalt medansvar, at arbejde for at  realisere de store forandringer, den grønne omstilling kræver, og 

aktivere lokale kompetencer og ressourcer. Vi indga r derfor dette klimapartnerskab, for ma lrettet at ar-

bejde for, at Ringkøbing-Skjern Kommune – som geografisk omra de – senest i 2050 er 

• Klimaneutral kommune – dvs. at netto-udledningen af CO2-e er 0 eller derunder 

• Robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser, ekstremregn, tørkeperio-
der og andre klimaforandringer.  
 

Ringkøbing-Skjern Kommunes klimaplan fastlægger følgende delma l for udledning og klimaro-

busthed, som partnerne ved indga else af partnerskabet, forpligter sig til at arbejde for i fælles-

skab:  

• 2024: Ringkøbing-Skjern Kommune er selvforsynende med vedvarende energi 

• 2025: 50-54 % reduktion af CO2 i forhold til niveauet i 1990 

• 2030: 70% reduktion af CO2 i forhold til niveauet i 1990 

• 2030: 55-65% reduktion af CO2 i forhold til niveauet i 1990 for land- og skovbrugssektoren 

• 2040: Ringkøbing-Skjern Kommune er fossilfri kommune  

 

Konkret betyder det, at partnerne i fællesskab, og under hensyntagen til nuancerne i bag-

grundsbeskrivelsen til partnerskabet, blandt andet vil arbejde for 

• at skabe flere grønne jobs til gavn for borgere og virksomheder 

• at tiltrække grønne virksomheder, der understøtter kommunens CO2-ma l 

• at udfase naturgas og olie i erhvervslivet, og i stedet anvende vedvarende energi 

• at  oprette og facilitere netværk for tung transport 

• at vejlede virksomheder til grøn omstilling og fremme bæredygtige produkter 

• at fremme gode nationale rammevilka r for grøn omstilling i virksomheder  

• at vidensdele og forankre kommunens og erhvervsra dets klimaindsatser, f.eks. 
gennem netværk 

• at aktivere og udnytte Klimara dets ressourcer til understøttelse af virksomheders  
grønne omstilling 
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Baggrund 
Erhvervslivet med de mange sma  og store virksomheder har stor og positiv betydning for Ringkøbing-

Skjern Kommune. Det gælder for indtjening, erhvervsudvikling og for jobskabelse. Samtidig har er-

hvervslivet ogsa  stor indflydelse pa  udledning af omra dets drivhusgasser. Udledningen fra erhvervslivet 

kommer især fra brug af olie og naturgas i forbindelse med procesenergi til fremstilling og bearbejdning 

af produkter, samt ved brug af fossile drivmidler til transport. 

Ringkøbing-Skjern Kommune anerkender den store udfordring, erhvervslivet sta r overfor i den grønne 

omstilling, og bifalder det ansvar, erhvervslivet tager pa  sig. Reduktion af udledninger fra erhvervslivet 

er vigtig for at kunne na  70 % reduktion af CO2-e i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2030, og netto 0-

udledning i 2050 som ma lsætningen i klimaloven har fastlagt. 

Sammen med klimahensyn handler partnerskabet ogsa  om, at udvikle erhvervslivet og styrke samarbej-

det pa  tværs af brancher og sektorer. Det handler om effektiv udnyttelse af ressourcer, - det gælder ener-

giressourcer sa vel som ra varer og materialer der forarbejdes. Produkter fremstillet ved et minimalt for-

brug af energi- og materialeressourcer ma  alt andet lige forventes ogsa  at være økonomisk konkurrence-

dygtige og klimamæssige attraktive for kunder og forbrugere. Det handler om at skabe et robust er-

hvervsliv, der er fuldt ud rustet til nutidens og fremtidens kundekrav. 

Bæredygtige produkter og Cirkulær Økonomi er nøglebegreber. Affald er ikke affald, men en ressource-

mængde placeret det forkerte sted, - ma ske restmaterialer kan genanvendes i en anden branche. I mo-

derne produktion skal genanvendelighed af produktet tænkes ind fra start. Dvs. store og sma  produkter 

skal let kunne repareres eller nedbrydes og findeles i materialer, som kan genanvendes. 

Partnerskabet skal ses i forlængelse af samarbejdsprojekter som GRO 1, GRO 2 og ECSMV, og skal kon-

kret have fokus pa  at skabe flere grønne job, tiltrække flere grønne virksomheder, erstatte forbrug af 

naturgas og olie med vedvarende energikilder, oprette netværk for tung transport samt vejlede virksom-

heder til grøn omstilling og fremstilling af  bæredygtige produkter, samt fokus pa  byggebranchen. 

Partnerskabet kan vokse, og kan pa  sigt komme til at omfatte andre aktører i erhvervslivet.  

Partnerskabet kan inddrage aktører fra andre sektorer, og kan udnytte de ressourcer og synergier, der 

findes i kommunens Klimara d. Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede indga et klimapartnerskabsaf-

tale med landboforeningen Vestjysk.  

Der skal arbejdes med mange omra der, og med ba de sma  og store omstillinger og projekter. Partnerne er 

enige om, at det er et delt ansvar at indfri ma l og indsatser om lavere klimabelastning. Kommunen som 

myndighed, mens Erhvervsra det og den enkelte virksomhed tager ansvar og spiller en aktiv rolle for at 

understøtte den grønne omstilling.  Partnerskabets rolle er at koordinere indsatserne, understøtte pro-

cessen, samt sikre bred inddragelse og mobilisering af kræfter pa  tværs af værdikæden.  

Et partnerskab er et frivilligt, men gensidigt forpligtende samarbejde om en fælles vision og et delt ma l, 

som ingen af partnerne vil kunne opna  alene. Et partnerskab bygger ikke pa  kontrakter og jura, men pa  

gensidig tillid og fælles indsatser. Vi finder i fællesskab de løsninger og udviklingsveje, der kan indfri de 

fælles ma l. Partnerskabet er derfor heller ikke tidsafgrænset. Vi samarbejder, indtil vi har løst de fælles 

ma lsætninger om grøn omstilling og et mere klimavenligt erhvervsliv.  

To gange a rligt vil vi mødes for at gøre status pa  partnerskabets resultater, sa  udviklingen evalueres, og 

ma lsætningerne korrigeres. Til et af disse a rlige statusmøder deltager partnerskabets politiske repræ-

sentanter. En a rlig status deles med Byra det, bestyrelsen i Erhvervsra det og aftalens øvrige partnere. 

Ekstern Udvikling sekretariatsbetjener partnerskabet. 

Finansiering af konkrete indsatser og projekter vil skulle aftales fra gang til gang – med finansiering fra 

erhvervsra det selv, fra virksomheder, fra kommunen, fra nationale og internationale støttemuligheder, 

og fra offentlige og private fonde.  


