
Bliv leverandør til Vejen Kommune
Velkommen



Kl. 14.00 Velkomst v/Ulrik Kragh, direktør for UdviklingVejen

Kl. 14.05  Samarbejdet med Vejen Kommune 

v/Christian Harder, Toyota Louis Lund

Kl. 14.25 Samarbejdet med Vejen Kommune 

v/Martin Peters, SR-Gruppen

Kl. 14.45 Vejen til Grøn omstilling v/Peter Hansen, chef for Teknik & Miljø

Kl. 15.00 Kaffepause

Kl. 15.30 Spor 1: Varer & Tjenesteydelser i byrådssalen

Spor 2: Infrastruktur & Ejendomme i kantinen 

Kl. 16.30 Afslutning og mulighed for rundvisning

DAGENS PROGRAM



Målsætninger:

• Forebyggelse:

• 70 % reduktion af CO2 udledningen i 2030

• 100 % (CO2 neutral) i 2050

• Tilpasning:

• Klimaændringer 

• Forebyggelse af oversvømmelser og stigende grundvand

DK2020 VEJEN KOMMUNE
GODKENDELSE AF KLIMAPLAN I 2022



VEJEN TIL GRØN OMSTILLING



HVOR STOR ER OPGAVEN?



VEJEN TIL GRØN OMSTILLNG

Fokusområder:

• Energi

• Transport

• Landbrug 

• Samarbejder og Partnerskabsaftaler



VEJEN TIL GRØN OMSTILLNG

Konkrete handlinger og tiltag

Bygninger, byggeri, drift og anlæg

• Energirenoveringer

• Udfasning af Naturgas og Olie

• Ansvarlig og bæredygtig byggeri

• Ressource udnyttelse af affald

• Organisk affald

• Fokus på renere fraktioner

• Implementering af nye og miljørigtige løsninger ved 

vedligehold, renoveringer og nyanlæg.

• Bruger og borgeradfærd – Hvert ton tæller !



KOMMENDE TILTAG DER 
BLIVER IMPLEMENTERET

• Færre leveringer
o Der kan evt. indgås aftale med konkrete 

leverandører om færre leveringer / 
samlede leveringer, f.eks. en gang 
ugentlig. 

o Antallet af leveringer vil være i fokus i 
kommende kontrakter

• Transport (kan både gælde hvor transport er 
den primært udbudte ydelse, og hvor det 
”blot” handler om fragt af andre udbudte 
varegrupper)
o Skærpelse af krav til drivmidler, udledning 

og euronorm, køretøjstype/størrelse, 
o Krav til emissionsfrie køretøjer



KOMMENDE TILTAG DER 
BLIVER IMPLEMENTERET

• Mærkningsordninger
o Øget brug af krav til miljømærker

• Indkøb af elbiler til kommunen, samt 
udfasning af biler med fossile brændstoffer

• Strøm
o Indkøb af ”grøn” strøm, i stedet for 

konventionel strøm



INDKØBSADFÆRD OG
KOMMUNENS KLIMAPLAN

Internt fokus på fremme af den grønne 
omstilling og de bæredygtige valg via 
indkøbsadfærd generelt. 


