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Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune inviterer 
erhvervsdrivende og landbrug til en aften om kommunens 

kommende klimastrategi.  
 
Vi ønsker at udvikle strategien i samarbejde med lokale 

kræfter og aktører i kommunen, der har en interesse i 
klimadagsordenen. Vi vil derfor på dialogmødet have fokus 
på emner og visioner for klimaområdet, som skal danne 

grundlag for en handleplan i 2020, herunder: 
 

• Energiforsyning 

• Bygninger 
• Transport  
• Affaldshåndtering 

• Naturprojekter 
• Erhverv og landbrug 
• Lokalt engagement i klimaindsatsen 

 
Aftenen vil starte med et oplæg fra Silkeborg Kommune 

efterfulgt af en workshop, hvor der er mulighed for at høre 
om forskellige emner og komme med egne idéer. 

Tilmelding er nødvendig. Send en 

mail til Vibeke Dahlgaard på 

vibeke.dahlgaard@silkeborg.dk  

senest tirsdag d. 12. november 

2019 for at melde dig til. 
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Byrådet besluttede i budgettet for 2019, at kommunen 
for fremtiden vil igangsætte et arbejde med at sænke 

CO2-udslippet i kommunen. De vedtog blandt andet 
følgende målsætninger: 
  

1. Silkeborg Kommune, som virksomhed, er CO2-
neutral i 2025.  

2. Silkeborg Forsyning A/S er CO2-neutral i 2025.  

3. Byrådet arbejder for at nedbringe CO2-udledningen 
for Silkeborg Kommune som geografisk område 
 

Der er på baggrund af byrådets beslutning nu igangsat 
et arbejde med at få vedtaget en strategi for at sænke 
udslippet af drivhusgasser i Silkeborg Kommune.  

 
Strategien skal indeholde de konkrete 
visioner/målsætninger, som kommunen skal arbejde 

efter, og nogle af de indsatsområder, der startes op 
med. Dette skal i første halvdel af 2020 munde ud i en 
handleplan på klimaområdet, der skal sikre, at CO2-

niveauet bliver sænket i hele Silkeborg Kommune, og at 
Silkeborg Kommune som virksomhed bliver CO2-neutral 
i 2025.  

 
 
 

Vi håber, I vil møde op til en dialog om en klimastrategi 
for hele kommunen. 
 

 
 
På vegne af Klima- og Miljøudvalget  

 
Claus Løwe Klostergård  

 

 

Information om rutevejledning og 

parkering kan findes på 

Kedelhusets hjemmeside: 

https://kedelhuset.com/informatio

n/find-os/.  
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