


Materialet er udarbejdet af sekretariatet for arbejdsgruppen med sparring fra
de fagmedarbejdere, som hver kommune og Regionen har udpeget, og fra
aktører og operatører, som nævnes i Videnspakken.

Videnspakken er nært tilknyttet og fungerer som bilag til Den Fælles Nordjyske
Klimaambition, der sammentænker og er paraply for igangværende og frem-
tidige fælles nordjyske klimaindsatser.

Videnspakken omfatter tre kategorier som tiltagene inddeles i:
• Aftaler og strategier
• Organisationer og netværk
• Øvrige udvalgte indsatser

Dertil kommer seks tematikker (beskrives på næste side) som kendetegner det
fokus som hvert tiltag har, og som medvirker til at skabe et overblik over pot-
entielle handlingsrum.

Videnspakken fokuserer primært på de tiltag, hvor kommunerne og Regionen
enten er medejer eller medfinansierende. Derudover indgår også tiltag som på
den ene eller anden måde er rammesættende for, eller som er nært beslægtet
til, kommunernes og regionens klimaindsats.

Ved hvert tiltag kan du i øvrigt klikke på ikonet og læse mere om det
enkelte tiltag.

Fundamentet for det hele er, at Kommunernes og Regionens arbejde med
klimaområdet tager afsæt i de tre roller til højre herfor:

hvor kommunerne og regionen i 
partnerskab med virksomheder, 

boligforeninger og/eller interesse-
organisationer m.fl., kan initiere og 

facilitere samarbejder og grønne 
indsatser, samt inspirere og påvirke 

aktører og borgere gennem egen 
adfærd.

herunder som bygningsejere, 
arbejdsgivere, indkøbere og via 
medejerskab af forsynings- og 

affaldsselskaber, luft- og skibshavne 
og trafikselskaber mv.

hvor kommunerne og regionen kan 
understøtte CO2-reduktioner og 

øvrige klimaindsatser, såsom 
klimasikring, gennem miljøsags-
behandling og kommunens rolle 
som planmyndighed inden for, 

bæredygtighed ,affald, energi, mv. , 
ligesom Regionen inden for 

jordforurening og råstof.



• Fremme cirkulær økonomi 
gennem øget genanvendelse 
af affald hos borgere og 
virksomheder 

• Fremme industrielle 
symbioser gennem tilsyns-
indsats og i partnerskab med 
virksomheder 

• Fremme grøn omstilling af 
fælleskommunale affalds-
selskaber

• Mindske C02- aftryk og 
klimabelastning ved 
offentlige indkøb

• Fremme effektivisering og 
grøn omstilling af 
forsyningsområdet

• Understøtte forretnings-
udvikling inden for klima og 
grøn omstilling gennem 
partnerskaber med 
virksomheder og som 
miljømyndighed 

• Indgå i udviklingsprojekter, 
som markedsmodner af 
cirkulære og klimarelaterede 
løsninger

• Fremme storskalaprojekter 
for test af nye teknologier, 
herunder i samarbejde med 
forskning og –uddannelses-
institutioner og private 
virksomheder

• Understøtte iværksætteri 
inden for bæredygtighed 
gennem undervisning og 
formidling

• Fremme etablering af 
vedvarende energianlæg, 
såsom vindmøller, solcelle-
parker og biogasanlæg 
gennem planlægning og som 
virksomhed

• Stille krav om bæredygtigt 
byggeri med lavt CO2-aftryk 
i nye offentlige byggerier og 
anlæg

• Arbejde med 
energieffektivisering af 
eksisterende bygninger og 
anlæg

• Inspirere til 
energieffektivisering i 
virksomheder gennem 
myndighedskontakt og i 
partnerskaber

• Iværksætte indsatser med 
fokus på grøn borgeradfærd

• Fremme omstillingen af 
transportinfrastrukturen, 
herunder tanknings-
muligheder for el- og 
brintbiler

• Fremme en grøn omstilling 
af den kollektive trafik i 
regionen gennem ejerskab 
af NT

• Fremme omstilling af egen 
kørsel og transport, 
eksempelvis udskiftning af 
køretøjer fra fossile 
brændsler til klimaneutrale 
drivmidler 

• Iværksætte indsatser som 
fremmer klimavenlige 
transportformer, herunder 
samkørsel og delebils-
ordninger samt cyklisme og 
gang

• bidrage til etablering af 
parker, skove, søer eller 
vådområder gennem 
planlægning

• Etablere skove og 
vådområder på egne arealer, 
herunder de arealer der 
aktuelt anvendes til 
landbrugsdrift 

• Udtage lavbundsjorde fra 
landbrugsproduktion via 
multifunktionel jord-
fordeling, gennem 
facilitering af at jord byttes, 
købes og sælges ud fra en 
helhedsorienteret tilgang

• Inspirere til bæredygtighed 
hos landbrug i forbindelse 
med tilsyn mv.

• Foretage forbyggende 
investeringer gennem 
forsyningsselskaber ift. øget 
vandkapacitet 

• Foretage investeringer i 
infrastruktur som 
foranstaltninger mod 
oversvømmelser ved fjorde 
og langs kyster

• Vejlede borgere og facilitere 
processer eksempelvis ifm. 
grundvandstigning, samt 
arbejde for bedre 
finansieringsmuligheder for 
lodsejerne

• Indarbejde klimatilpasning i 
kommuneplanlægningen til 
forebyggelse af over-
svømmelser mv.

For at bidrage til det tværgående overblik er tiltagene 
inddelt i seks tematikker, som tilsammen favner 
kommunernes handlingsrum på klimaområdet. Nedenfor 
uddybes tematikkerne med afsæt i eksempler på 
handlinger.



Lov om klima

Klimaaftale for energi og industri mv.

Klimaplan for en grøn affaldssektor
og cirkulær økonomi

Masterplan for 
bæredygtig mobilitet

Borgmesterpagten (Covenant of Mayors)

Klimakommuneaftaler med Danmarks 
Naturfredningsforening

DK2020 – Klimahandlingsplaner for hele Danmark 

Grøn Energi Nordjylland 2040

Strategi for grønne offentlige indkøb

Grøn omstilling af 
vejtransporten

*

Den stiplede markering indikerer, at der 
endnu ikke er en decideret aftale på 
plads, men i stedet er tale om en strategi, 
der forventes udmøntet i en kommende 
politisk behandling.

Strategi for grønne 
offentlige indkøb

*

Strategi for bære-
dygtigt byggeri

**

Sektorstrategi for 
landbrug

**

Disse strategier er på 
så tidligt et stadie, at 
de først medtages i en 
kommende version af 
Videnspakken.

https://www.lovtidende.dk/api/pdf/215287
https://fm.dk/media/18085/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf
https://rn.dk/regional-udvikling/mobilitet-og-infrastruktur/masterplan/-/media/Rn_dk/Regional-Udvikling/Mobilitet-og-infrastruktur/Masterplan/Handlingsplan_for_baeredygtig_mobilitet_i_Nordjylland.ashx
https://www.covenantofmayors.eu/en/
https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/klima/dk2020/
https://gronenerginordjylland.rn.dk/
https://fm.dk/media/18268/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb_web.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/groen-vejtransportaftale-massiv-co2-reduktion-og-ambition-om-1-mio-groenne-biler-i-2030/
https://fm.dk/media/18268/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb_web.pdf


Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger | 

Transport og mobilitet | Arealanvendelse og 
landbrug 

Regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, og 
Alternativet

Klimaloven sætter de overordnede 
retningslinjer for, hvilke mål og inden for 

hvilke tidsrammer Danmark samlet skal nå 
CO2-reduktioner.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Den 22. juni 2020 blev der indgået en
politisk aftale med henblik på at udvikle,
udbygge og integrere grønne tekno-
logier i energisektoren og industrien.
Klimaaftalen skal sikre en drivhusgas-
reduktion på 2,7 mio. ton CO2e i 2030 og
er en del af den samlede klima-
handlingsplan som følge af klimaloven.
Aftalen indeholder blandt andet etable-
ring af verdens første energiøer, investe-
ringer i udvikling af Power-to-X og CO2-
fangst, en grøn transportpulje, grøn
omlægning af varmeafgifter og krav om
at fremme udnyttelse af overskuds-
varme.

Den 16. juni 2020 blev der indgået en
politisk aftale om en klimaplan for en
grøn affaldssektor og cirkulær økono-
mi. Klimaplanen sikrer en drivhusgas-
reduktion på 0,7 mio. ton CO2e i 2030
og er en del af den samlede klima-
handlingsplan som følge af klimaloven.
CO2-udledningen nedbringes ved at
affaldsmængderne reduceres, mere
affald sorteres og genanvendes, for-
brændingskapaciteten reduceres, og
endeligt skal der investeres i nye gen-
anvendelsesanlæg.

Teknologi- og erhvervsudvikling | Energi og 
bygninger | Transport og mobilitet | 

Arealanvendelse og landbrug

Regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 
Liberal Alliance og Alternativet.

Klimaaftalen viser mulige veje for omstillingen 
af energi- og industrisektorerne mm. og 

allokerer midler til iværksættelse af konkrete 
tiltag.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Ressourceanvendelse | Teknologi- og 
erhvervsudvikling

Regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, 
Liberal Alliance og Alternativet.

Planen er blandt andet rammesættende for 
kommunernes håndtering af 

husholdningsaffald.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Den 18. juni 2020 vedtog et bredt flertal
i Folketinget en bindende klimalov.
Loven sætter rammerne for den danske
klimapolitik med mål om en 70 procent
reduktion af drivhusgasudledningerne i
2030 og et langsigtet mål om klima-
neutralitet i senest 2050. Jf. loven vil der
mindst hvert femte år fastsættes en
national klimamålsætning med et 10-
årigt perspektiv samt en klimahand-
lingsplan for udmøntning heraf. I dec.
2020 offentliggjorde Regeringen den
første klimahandlingsplan, som bl.a.
indeholder sektorstrategier for den
grønne omstilling inden for affald, trans-
port, energi, byggeri, industri og land-
brug.

Den 29. oktober 2020 fremlagde rege-
ringen en ny strategi for at fremme
grønne offentlige indkøb. Strategien
sætter retningen igennem tre spor:
Grøn handling nu, langsigtet grøn
udvikling og grøn viden og værktøjer.

En grøn omstilling af offentlige indkøb
er komplekst og dækker bredt – lige
fra maden i børnehaven og computere
på offentlige arbejdspladser til vejnet-
værket og hospitalets operationsstuer.

Strategien præsenterer således en
række handlings- og udviklingspunkt-
er, der er afgørende for at gøre offent-
lige indkøb grønne.

Ressourceanvendelse | Energi og bygninger | 
Transport og mobilitet

Regeringen (S)

Offentlige indkøb beløb sig i 2019 til ca. 185 
mia. kr. og medførte en drivhusgasudledning 
på ca. 12 mio. ton – heraf 4 mio. ton udledt i 

DK.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

https://www.lovtidende.dk/api/pdf/215287
https://fm.dk/media/18085/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf
https://www.lovtidende.dk/api/pdf/215287
https://fm.dk/media/18085/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf
https://fm.dk/media/18268/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb_web.pdf
https://fm.dk/media/18268/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb_web.pdf


Transport og mobilitet

Regeringen (S), Radikale Venstre, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten

Aftalen er en del af aftalerække Grøn 
Genstart, der søger af coronakrisens

konsekvenser bredt set. Aftalen har også 
fokus på fremme af delebilsordninger, 

cyklisme og ladeinfrastruktur.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Den 4. december 2020 vedtog et bredt
flertal i Folketinget en aftale om grøn
vejtransport, som en del af aftalerækken
Grøn Genstart. I aftalen er der f.eks.
formuleret en ambition om 1 mio.
grønne biler og udfasning af nye fossile
biler i 2030. Derudover er der i aftalen
også afsat 10 mio. kr. til offentlig
tilgængelige ladestandere for elcykler,
340 mio. kr. til anlæg af cykelstier langs
statsveje, 150 mio. kr. til kommunale
cykelprojekter samt oprettet en pulje på
210 mio. kr. til grøn transport, som eks.
grønne færger, udbredelse af lade-
infrastruktur, omstilling af tung
transport mv.

Med DK2020 får alle danske kommuner
mulighed for at benytte en fælles meto-
de til at udarbejde klimaplaner, mens
den enkelte kommune selv beslutter
planens indsatser, fokus og virkemidler.
DK2020 bidrager samtidig til at fremme
samarbejde og erfaringsudveksling på
tværs af kommunegrænser.

I Nordjylland udmøntes DK2020 gennem
en regional organisering forankret i BRN.
Alle 11 kommuner og regionen deltager.
Der er etableret et projektsekretariat
som agerer klimafaglig facilitator og
sparringspartner for kommunerne. Og
alle deltagende kommuner tilbydes et
individuelt vejledningsforløb.

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger | 

Transport og mobilitet | Arealanvendelse og 
landbrug | Klimatilpasning 

Det nationale partnerskab udgøres af 
Realdania, de fem regioner og KL. Er 

partnerne Region, KKR og BRN, og alle 11 
nordjyske kommuner deltager i projektet. 

Vil dokumentere og synliggøre kommunernes 
klimaindsatser gennem en fælles metode, 

samt sikre koordinering og 
erfaringsudveksling på tværs

Tematikker

Forankring

Perspektiver

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/groen-vejtransportaftale-massiv-co2-reduktion-og-ambition-om-1-mio-groenne-biler-i-2030/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/groen-vejtransportaftale-massiv-co2-reduktion-og-ambition-om-1-mio-groenne-biler-i-2030/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/klima/dk2020/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/klima/dk2020/


Med udarbejdelse af en fælles Strategisk
Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)
skabes en platform for styrket sam-
arbejde og koordineringen mellem kom-
munerne på energiområdet og med
regionen. I perioden 2019-2022 vil den
fælles strategi blive udarbejdet med
involvering af regional- og kommunal-
politikere, erhvervsrepræsentanter, for-
syningsvirksomheder, eksperter, borg-
ere og andre aktører, som efterfølgende
skal være med til at realisere ambitionen
om et selvforsynende Nordjylland, der er
uafhængig af fossile brændsler.

Teknologi og erhvervsudvikling | Energi og 
bygninger | Transport og mobilitet

De 11 nordjyske kommuner, Region 
Nordjylland og BRN

Vil sætte retningen for, hvordan Nordjylland 
kan blive selvforsynende med vedvarende 

energi i 2040, og samtidig skabe jobs og 
tiltrække investeringer

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Klimakommuneaftalerne dækker kom-
munens energiforbrug som virksomhed
og bidrager til at sætte fokus på kom-
munernes egen klimapåvirkning. Alle
nordjyske kommuner har aftaler med
DN og har forpligtet sig til min. 2
procent CO2-reduktion årligt, primært
fra kommunen som virksomhed dvs.
bygningsdrift, gadebelysning, trans-
port. Hvert år afrapporteres resultater
og handlingsplan. DN har udvidet kon-
ceptet til Klimakommune Plus, som
medtager andre kommunale indsats-
områder.

Hjørring, Frederikshavn og Aalborg
Kommuner er med i EU´s borgmester-
pagt og har forpligtet sig til mere
ambitiøse klimamål end EU´s 2020
mål. Kommunerne har indgået aftaler
med EU om min. 20 procent CO2-
reduktion ift. 1990 (EU´s 20/20/20 mål)
og afrapporterer hvert 4. år resultater
og handlingsplan til EU. Aalborg
Kommune har forpligtet sig til 40
procent CO2-reduktion i 2020.

Energi og bygninger | Transport og mobilitet

Det enkelte Byråd/Kommunalbestyrelsen 
samt Danmarks Naturfredningsforening (DN)

At alle de nordjyske kommuner, uden gensidig 
koordinering, har indgået klima-

kommuneaftaler, understreger ambitionen 
om Nordjylland som en klimaregion. 

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Energi og bygninger | Transport og mobilitet

Det enkelte Byråd/Kommunalbestyrelsen 
samt EU

Kan bruges som mulig inspiration til 
klimaregnskaber og klimahandlingsplaner.

Regionen og KKR Nordjylland har
sammen udarbejdet en Masterplan samt
handlingsplan baseret på visionen om at
sikre en bæredygtig mobilitet frem mod
2040. Målene er blandt andet at
forbedre fremkommeligheden og styrke
koblingen til resten af Danmark og
Europa, styrke mobiliteten lokalt og
mindske belastningen af miljø og klima.
Handlingsplanens 15 indsatser gennem-
føres i partnerskaber med både kom-
muner, stat, erhvervsliv samt skoler,
foreninger og lokalsamfund.

Transport og mobilitet

Region Nordjylland og KKR Nordjylland

Masterplanen spiller en væsentlig rolle i den 
grønne omstilling af transportområdet, 

herunder den kollektive transport. 

Tematikker

Forankring

Perspektiver

https://gronenerginordjylland.rn.dk/
https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
https://www.covenantofmayors.eu/en/
https://rn.dk/regional-udvikling/mobilitet-og-infrastruktur/masterplan/-/media/Rn_dk/Regional-Udvikling/Mobilitet-og-infrastruktur/Masterplan/Handlingsplan_for_baeredygtig_mobilitet_i_Nordjylland.ashx
https://rn.dk/regional-udvikling/mobilitet-og-infrastruktur/masterplan
https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
https://gronenerginordjylland.rn.dk/
https://www.covenantofmayors.eu/en/
https://rn.dk/regional-udvikling/mobilitet-og-infrastruktur/masterplan/-/media/Rn_dk/Regional-Udvikling/Mobilitet-og-infrastruktur/Masterplan/Handlingsplan_for_baeredygtig_mobilitet_i_Nordjylland.ashx


We Build Denmark – Bygge- og anlægsklynge

CLEAN

Green Hub Denmark

Erhvervshus 
Nordjylland

Fælleskommunale affaldsselskaber

Digital Lead

Energy Cluster Denmark

Food & Bio Cluster Denmark
Food & Bio Cluster 

Denmark

MARLOG

Limfjordsrådet

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

Nordjyllands 
Trafikselskab

Forsyningsselskaber

CLEAN

SKI

https://klyngenforbyggerioganlaeg.dk/
http://www.greenhubdenmark.dk/
https://ehnj.dk/
https://dakofa.dk/foreningen/om-dakofa/
https://www.digitallead.dk/
https://www.energycluster.dk/
https://foodbiocluster.dk/
https://foodbiocluster.dk/
https://www.marlog.dk/kort-fortalt
https://limfjordsraadet.dk/
https://nben.dk/
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/
http://www.danva.dk/
https://www.cleancluster.dk/
https://www.ski.dk/emne/om-os/


Den nationale erhvervsklynge for 
digitale teknologier, DigitalLead, er et 
samlingspunkt for digital innovation –
både for virksomheder, der udvikler 
digitale løsninger samt for andre 
sektorer, der har brug for innovative 
digitale løsninger. Klyngen understøtter 
innovation, vækst og udnyttelse af 
teknologiens muligheder med det 
formål at styrke digitaliseringen af 
Danmark og medvirke til opfyldelse af 
FN’s verdensmål. Arbejdet foregår i 
samspil mellem erhvervsliv, forsknings-
og uddannelsesinstitutioner, offentlige 
myndigheder og borgere.

Den nationale erhvervsklynge for
maritime erhverv og logistik har til
formål at understøtte virksomheder og
aktører på området med tværgående
projekter, som bidrager til, at Danmark
er en førende søfartsnation. Målet er,
at Danmark også i 2030 har et af
verdens stærkeste maritime erhverv,
som går forrest med at finde vejen til
den CO2-neutrale skibsfart. Samtidig
er logistik integreret som en del af
klyngen med henblik på at sikre
innovation i hele transportkæden.

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger | 

Transport og mobilitet

Frivillig forening med professionel bestyrelse. 
Etableret af BrainsBusiness (nordjysk) og IT-

Forum

Digitalisering er en løftestang for omstillingen 
af en lang række sektorer og erhvervsområder 
til mere bæredygtige processer og produkter.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Transport og mobilitet | Teknologi og 
erhvervsudvikling

Frivillig forening med professionel bestyrelse. 
Etableret af MARCOD (nordjysk), Fyens 

Maritime Klynge, Maritime Development 
Centre, Danske Rederier, Danske Havne og 

Dansk Transport og Logistik

Klyngens løsninger vil bidrage til omstillingen 
af de dele af det maritime erhverv og 

transportsektoren, der har vist sig sværest at 
lave klimamæssige tiltag for, og kan lede til et 

dansk eksporteventyr.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Den nationale erhvervsklynge for miljø-
teknologi bidrager til forskningsbaseret-
og erhvervsdrevet innovation og over-
førsel af viden mellem virksomheder,
videninstitutioner og andre aktører.
CLEAN vil fastholde Danmarks fører-
position inden for innovative miljø-
teknologier og vil særligt koncentrere
indsatsen på udvikling og kommer-
cialisering af danske styrkepositioner
inden for vandforsyning og spildevands-
behandling, klimatilpasning, materialer,
ressourcer og affald.

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Klimatilpasning

Frivillig forening med professionel bestyrelse. 
Etableret af CLEAN og Dansk Materiale 

Netværk

Cirkulær økonomi og ressourcesymbioser 
spiller en voksende rolle i samfundet. Via 
eksisterende netværk og samarbejder har 

Nordjylland nogle af de stærkeste 
kompetencer på området. 

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Staten og Kommunernes Indkøbsservice
(SKI) er hele den offentlige sektors
indkøbsservice og -videncenter. Organi-
sationen udvikler indkøbsaftaler på var-
er, tjenesteydelser og it og hjælper stat,
kommuner og regioner med at skabe
konkurrence og af løfte udbudspligten.
Derudover sikrer SKI e-handel og styrer
kontrakterne, når aftalerne er i drift.
Derigennem, opnår det offentlige bedre
priser og betingelser og skaber dermed
råderum til velfærd.

Ressourceanvendelse 

SKI er ejet staten (55 pct. af aktierne) og KL (45 
pct.). 

Det offentlige køber ind for ca. 365 mia. kr. 
Heraf sker ca. 2,5 pct. gennem rammeaftaler i 
regi af SKI, som har grønne indkøb som et af 
fem fokusområder i organisationens strategi.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

https://www.digitallead.dk/
https://www.cleancluster.dk/
https://www.marlog.dk/kort-fortalt
https://www.ski.dk/emne/om-os/
https://www.ski.dk/emne/om-os/
https://www.digitallead.dk/
https://www.marlog.dk/kort-fortalt
https://www.cleancluster.dk/


Teknologi og erhvervsudvikling | Energi og 
bygninger | Transport og mobilitet

Frivillig forening med professionel bestyrelse. 
Etableret af House of Energi (nordjysk), 

Energy Innovation Cluster og Clean Energi

Energiklyngen kommer til at spille en 
hovedrolle i udviklingen af nye innovative 
løsninger på energiområdet, blandt andet 
igennem AAU’s forskningsmiljø og øvrige 

samarbejder.

TematikkerDen nationale erhvervsklynge for
energiteknologi samler innovations-
indsatsen inden for energi, så den
fremtidige innovationsindsats sikres
en tyngde og volumen, der kan
konkurrere globalt. Det sker for at
fastholde og udvikle den danske
styrkeposition indenfor energi med
særlig vægt på energiproduktion,
-infrastruktur, -lagring og effektivitet
samt tværgående områder som digi-
talisering og sektorkobling. Klyngen
har hovedkontor i Aalborg.

Forankring

Perspektiver

Den nationale erhvervsklynge for føde-
varer og bioressourcer skal understøtte
innovation og samarbejde mellem virk-
somheder og videninstitutioner med
henblik på afsætning på nationale og
internationale markeder. Food & Bio
Cluster dækker forsynings- og værdi-
kæden fra primærproduktion over
forædling og distribution af fødevarer til
værdiskabelse via biologiske rest- og
sidestrømme samt miljø- og klima-
venlige alternativer inden for blandt
andet biogas, materialer, kemikalier og
foder.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Arealanvendelse og 

landbrug

Frivillig forening med professionel Bestyrelse. 
Etableret af Agro Business Park, Danish Food 

Cluster, Nordjysk FødevareErhverv og 
Videncenter For Fødevareudvikling

Klyngen spiller en vigtig rolle på 
biomasseområdet, hvor erhvervssammen-

sætningen i Nordjylland gør, at fødevarer og 
bioressourcer er et område, hvor mange 

stærke lokale kræfter kan og vil samarbejde.

Energi og bygninger | Teknologi og 
erhvervsudvikling

Partnerskab bestående af 
erhvervsfremmeaktører, videninstitutioner

samt branche- og erhvervsorganisationer. Fra 
Nordjylland indgår NBE og AAU

Effektiv energirenovering af den eksisterende 
bygningsmasse og udvikling af nye 

bæredygtige byggemetoder og datadrevne 
løsninger er væsentlige forudsætninger for 

den grønne omstilling.

TematikkerDen nationale erhvervsklynge for
byggeri og anlæg skal blandt andet
styrke adgangen til international viden
og innovationssamarbejde og styrke
den eksportorienterede del af bygge-
branchen. Klyngen bidrager til løsning-
er indenfor bæredygtighed, klimatil-
pasning og –sikring, digitalisering og
automatisering, samt ressourceeffek-
tiv og brugervenlig drift. Hertil kom-
mer udvikling af smarte byer og
intelligente bygninger, der eksempel-
vis spiller sammen med energi- og
forsyningssystemet.

Forankring

Perspektiver

https://www.energycluster.dk/
https://danishfoodcluster.dk/
https://foodbiocluster.dk/
https://klyngenforbyggerioganlaeg.dk/
https://www.energycluster.dk/
https://klyngenforbyggerioganlaeg.dk/
https://foodbiocluster.dk/


Green Hub Denmark er et offentligt-
privat partnerskab, som arbejder med
grøn innovation, bæredygtig forret-
ningsudvikling, tiltrækning af uden-
landske investorer og virksomheder,
samt storskalatest og demonstration.
Partnerskabet bygger bro mellem
virksomheder, borgere, forskere og
myndigheder i et partnerskab for
sammen at skabe den bedste platform
for grøn vækst og innovation og til-
trække af internationale grønne virk-
somheder. Fra 2020 fik partnerskabet
en regional forankring, hvormed der
blev sat yderligere fokus på øget
regional koordinering og minimering
af overlap.

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger | 

Transport og mobilitet

Aalborg Forsyning, Aalborg Kommune, AAU, 
Port of Aalborg, Himmerland Boligselskab, DI, 
Erhverv Norddanmark, Erhvervsnetværk 9220, 

Reno Nord, Thisted Kommune, Energibyen 
Frederikshavn, Hydrogen Valley og BRN

Green Hub Denmark vil skabe rammerne for 
udvikling, test, demonstration og 

implementering af grønne forretnings-
modeller, løsninger og teknologier via styrket 

samarbejde mellem grønne nordjyske aktører.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Rådets formål er at understøtte
forbedringer af Limfjordens miljøtilstand
ved at koordinere samarbejdet mellem
kommunerne, således tiltag til reduktion
af belastningen på Limfjorden bliver
identificeret og håndteret i fællesskabet
til gavn for naturen og alle dem, der
færdes i den. I udarbejdelsen af
Limfjordsrådets Masterplan fremgår
implementeringen af vandrammedirek-
tivet samt Natura 2000 som et særlige
fokusemner, herunder udredning af
mulige tiltag til opfyldelse af miljø-
målene samt en koordinering af Lim-
fjordskommunernes handleplaner.

Teknologi og erhvervsudvikling | 
Klimatilpasning

Politisk forum bestående af 
byrådsmedlemmer fra de 18 deltagende 
kommuner med opland til Limfjorden. 

Sekretariat er placeret i Aalborg Kommune

Rådet kan få stor betydning for en fælles 
indsats vedr. klimatilpasning i Nordjylland, 
idet mange tiltag kræver fælles løsninger.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Nordjyllands Trafikselskab (NT) er et
administrationsselskab, der planlæg-
ger kollektiv trafik i Nordjylland inden
for de rammer, som ejerkredsen, der
består af Region Nordjylland og de 11
nordjyske kommuner, udstikker.

For at sikre omstilling af den nordjyske
bustransport har NT blandt andet
opstillet mål for 2030, hvor busserne
på by‐ og regionalruter skal være
emissionsfri og busserne på lokalruter
skal være fossilfri.

Transport og mobilitet

Region Nordjylland og de nordjyske 
kommuner

En aktiv spiller i omstillingen af den kollektive 
transport

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Kommunerne har et stort ansvar for
affaldshåndteringen i Danmark og for
løbende at udvikle nye og smartere
metoder, ikke mindst med sigte på at
øge genanvendelsen af affaldet. Mange
kommuner har valgt at organisere sig i
fælleskommunale affaldsselskaber med
anlæg til forbrænding, deponering,
kompostering og andre aktiviteter,
eksempelvis genbrugsstationer. Aktuelt
er der stort fokus på, hvordan den
fremtidige organisering af affalds-
området skal udformes. Det gælder
både organisering af affaldsforbrænding
og kommunernes rolle med gen-
anvendeligt affald m.m.

Ressourceanvendelse | Energi og bygninger

Fælleskommunale affaldsselskaber ejet af de 
medvirkende kommuner. Formandskabet af 

bestyrelser varetages oftest af udpegede 
byrådspolitikkere.

Affaldsselskaberne har en stor rolle i forhold til 
at fremme genanvendelse og nyttiggørelse af 

affald og dermed klimapåvirkningen.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

https://limfjordsraadet.dk/
https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandplaner/kommunale-handleplaner/
http://www.greenhubdenmark.dk/
https://dakofa.dk/foreningen/om-dakofa/
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/
https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/
https://dakofa.dk/foreningen/om-dakofa/
http://www.greenhubdenmark.dk/
https://limfjordsraadet.dk/


Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling

Frivillig forening med delvis professionel 
bestyrelse. Sekretariat forankret i Aalborg og 

Hjørring kommuner

Med en bred nordjysk forankring bidrager NBE 
til at fremme virksomheders konkurrenceevne 

gennem en målrettet indsats for miljø- og 
energimæssig bæredygtighed. 

TematikkerNBE er et netværk med ambition
om at sætte Nordjylland i front i den
grønne omstilling. NBE styrker
nordjyske virksomheders konkur-
renceevne gennem en målrettet
indsats for miljø- og energimæssig
bæredygtighed. Som et offentlig-
privat netværk bygger NBE bro
mellem det private erhvervsliv, det
offentlige og videninstitutioner.

Forankring

Perspektiver

Erhvervshus Nordjylland tilbyder målret-
tet, specialiseret vejledning og problem-
afklaring til nordjyske iværksættere og
virksomheder i tæt samarbejde med
bl.a. den lokale erhvervsservice, viden-
institutioner og private rådgivere.
Erhvervshuset fungerer som et regionalt
center for udviklingen af erhvervsstra-
tegi, programmer og projekter for nord-
jyske virksomheder, herunder indenfor
grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling

Erhvervshus Nordjylland en selvstændig 
juridisk enhed inden for den offentlige 

forvaltning med en bestyrelse bestående af 
udpegninger fra KKR, Regionen, 

erhvervsorganisationer og videninstitutioner

Erhvervshus Nordjylland kan gennem sin 
rådgivning understøtte den grønne omstilling 

af det nordjysk erhvervsliv. 

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Ressourceanvendelse | Energi og bygninger | 
Teknologi og erhvervsudvikling | 

Klimatilpasning

Forsyningsområdet kan inddeles i kommunalt-
ejede selskaber, oftest med formandskab 

udpeget af byrådet, og mindre andelsselskaber 
drevet af en bestyrelse valgt af andelshaverne.

Gennem innovative løsninger til eksempelvis 
fremtidens energisystem eller klimatilpasning 
kan forsyningsselskaber bidrage til udvikling 

af teknologi og dansk eksport

TematikkerForsyningsselskaberne leverer vand,
varme og kloakering til nordjyderne og
består af en række større kommunale
selskaber og private andelsselskaber
typisk i form af lokale varmeværker.
Selskabernes bidrag i omstillingen til
vedvarende energi og cirkulær øko-
nomi sker primært gennem energief-
fektivisering, herunder energibespa-
relse hos deres forbrugere, og igen-
nem udnyttelse af overskuds- eller
restprodukter fra produktionen. Sær-
ligt for Spildevandsselskaber gælder,
at de kan medfinansiere kommunale
eller private klimatilpasningsprojekter

Forankring

Perspektiver

https://nben.dk/
https://ehnj.dk/
http://www.danva.dk/
https://nben.dk/
https://ehnj.dk/
http://www.danva.dk/


Coast to Coast
Climate Challenge

Grøn Cirkulær omstilling (GCO)

S2C

ProCirc – cirkulære indkøb

Cirkulær Innovation i Partnerskaber (CIP) Cirkulær 
Innovation i 

Partnerskaber (CIP)Energi- og ressourceeffektive SMV'er

Det Cirkulære Nordjylland

SMaRT Mobilitet

Interreg CANAPÉ

LIFE IP Natureman

https://www.c2ccc.eu/
https://groenogcirkulaer.dk/
https://www.s2c-eu.com/
https://northsearegion.eu/procirc/
https://nben.dk/ydelser/projekter/cirkulaer-innovation-i-partnerskaber
https://nben.dk/ydelser/projekter/baeredygtig-vaekst-gennem-energi-og-ressourceeffektive-smver
https://nben.dk/det-cirkulaere-nordjylland
https://interreg-oks.eu/projektbank/projekt/smartsustainablemobilityruralandurbantransport.5.156a55a416ed5a0079468e80.html
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/interreg-canape/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-ip-natureman/


Arealanvendelse og landbrug | Klimatilpasning 

Projektet er et samarbejde med partnere fra 
England, Nederlandene, Belgien og Tyskland, 

og fra Danmark deltager Jammerbugt og 
Brønderslev kommuner, Pindstrup Mosebrug 

A/S og Naturstyrelsen. 

Projektet bidrager til at opsamle og udveksle 
erfaringer og resultater indenfor mose-

genopretning og klimatilpasning på drænede 
arealer på tværs af seks europæiske lande. 

TematikkerInterreg-projektet er et samarbejde
mellem partnere fra seks lande i
Nordsø-regionen. Det fælles mål er at
afsøge muligheder for mosegenop-
retning og klimatilpasning på drænede
arealer, blandt andet for at reducere
deres CO2-emissioner. Et af hoved-
elementerne i den danske del af
projektet er at gennemføre en proces i
Store Vildmose med henblik på at
kortlægge en række initiativer til
områdets udvikling, herunder mulig
naturgenopretning med det formål at
genoprette mosenaturen i området
ved vandstandshævning m.v. Projekt-
perioden er 2017-2021.

Forankring

Perspektiver

Natureman er et integreret Life natur-
projekt, som har til formål at bevare og
beskytte rigkær, kildevæld og overdrev i
11 Natura 2000 områder i Himmerland
og Midtjylland. De integrerede natur-
projekter har fokus på opfyldelse af
kravene i Natura 2000 planerne ud fra en
holistisk tilgang, hvor der skabes
sammenhæng til EU´s vandramme-
direktiv, klimastrategien og regional
udvikling. Projektperiode er 2018 – 2025
og projektet finansieres af EU LIFE
Programmet, Aage V. Jensen, 15. Juni
Fonden, de 8 deltagende kommuner og
Statens Naturpakke.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Arealanvendelse og landbrug | Klimatilpasning 

Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og 8 
kommuner, herunder Jammerbugt, 

Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og 
Aalborg. 

Projektet vil opsamle viden om naturpleje, 
udvikle naturpleje som driftsgren og tilbyde 

uddannelse i naturpleje til landmænd, 
landbrugskonsulenter og øvrige interesserede

ProCirc er et internationalt projekt,
som er etableret for at eksperi-
mentere, implementere og lære om
cirkulære økonomi i offentligt indkøb.
Og projektet har til formål at opbygge
netværk og partnerskaber mellem
indkøber, leverandør og forsynings-
kæder inden for byggeri, infrastruktur,
møbler og it.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger

ProCirc består af 11 partner fra Belgien, 
Holland, Norge, Scotland, Sverige og 

Danmark. Projektet er forankret i NBE. 

Projektet vil fremme grønne og cirkulære 
indkøb i kommunerne gennem udvikling af en 

værktøjskasse. Gennem projektets ca. 30 
pilotprojekter er målet at spare 20 % CO2, 20 

% jomfruelige materialer og 25 % affald. 

Scandinavian Sustainable Circular
Construction er et projekt med otte
partnere fra Sverige, Norge og Danmark,
der i fællesskab har forpligtet sig til at
undersøge, hvordan offentlige aktører i
de tre lande bliver bedre til at bygge
bæredygtigt. Projektet er centreret om 3
case-byggerier, hvor der bliver stillet
væsentligt højere krav til bære-
dygtighed, end det normalvis er
tilfældet. Omkring casene arbejdes der
med at kompetencehøjne i store dele af
byggeriets værdikæde. På den måde
tilegner vi os bedre kompetencer
samtidig med, at vi afprøver dem i
praksis i casene.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger

Partnerskabet består af 8 partnere fra Sverige, 
Norge og Danmark med Aalborg Kommune 
som lead Øvrige danske partnere (NBE) og 

Hjørring Kommune.

Projektet udvikler metoder og best practices 
for klimavenligt og bæredygtigt byggeri til 
inspiration for både offentlige og private 

bygherrer.

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/interreg-canape/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-ip-natureman/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/interreg-canape/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-ip-natureman/
https://northsearegion.eu/procirc/
https://northsearegion.eu/procirc/
https://www.s2c-eu.com/
https://www.s2c-eu.com/


Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling

Partnerskab bestående af 
erhvervsfremmeaktører, kommuner samt 
branche- og erhvervsorganisationer. Fra 

Nordjylland indgår Erhvervshus Nordjylland 
og NBE

Projektet kan få betydning på små og 
mellemstore virksomheders muligheder for at 

reducere klimabelastning fra produktion og 
produkter gennem grønne 

forretningsmodeller.

TematikkerGrøn Cirkulær Omstilling (GCO) er et
nationalt projekt som bredt og på
tværs af industrier udvikler og
implementerer grønne og cirkulære
forretningsmodeller i danske små og
mellemstore virksomheder. Projektet
varer fra 2019 til 2022 og har løbende
ansøgningsfrister. Projektet er finan-
sieret af EU og består af 17 partnere,
heriblandt landets erhvervshuse. NBE
varetager sekretariatsfunktionen i
Nordjylland.

Forankring

Perspektiver

Projektet samler store dele af Midt- og
Nordjylland om langsigtet strategisk
klimaplanlægning, og realiseres gennem
24 delprojekter fordelt ud over geogra-
fien. Ved at identificere og forbedre
ressourcer og kapaciteter blandt
borgere, kommuner, forsyningssel-
skaber og virksomheder i vandbranchen,
samt at koordinere analyser og aktivi-
teter på tværs, skabes grundlaget for
implementering af målrettede kommu-
nale klimatilpasningsplaner. Projektperi-
oden er 1. januar 2017 til 31. december
2022 og projektet et samlet budget på
ca. 90 mio.kr, hvoraf ca. 52 mio. er
støttet af EU’s LIFE-program.

Klimatilpasning 

Projektet ledes af Region Midtjylland og 
består af 30 partnere, herunder Morsø, Thisted 
og Vesthimmerlands kommuner, samt Morsø 

Forsyning, Thisted Spildevand, 
Vesthimmerlands Vand og AAU

Projektet opbygger erfaringer med 
helhedsorienteret, tværgående og 

inddragende klimaplanlægning.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

https://groenogcirkulaer.dk/
https://www.c2ccc.eu/
https://groenogcirkulaer.dk/
https://www.c2ccc.eu/


Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger | 

Projektet er igangsat af NBE i tæt samarbejde 
med alle nordjyske kommuner.

Projektet kan få betydning på små og 
mellemstore virksomheders muligheder for at 
øge deres konkurrenceevne gennem energi-

og ressourceoptimering i produktion og 
produkter.

TematikkerProjektet Bæredygtig vækst gennem
energi og ressourceeffektive SMV'er
skal styrke de deltagende virksom-
heders konkurrenceevne gennem
grønne forretningsmodeller, hvor
bæredygtighed, symbioser og cirku-
lær økonomi er i fokus. Der udvikles
grønne forretningplaner på baggrund
af screeninger af 100 SMV’er for
energi- og ressourceoptimering.

Forankring

Perspektiver

Det Cirkulære Nordjylland har til formål
at fremme nordjyske ressourceloops til
gavn for klima og beskæftigelse.

Via samarbejde på tværs skal Nord-
jylland mindske mængden af affald til
forbrænding, øge genanvendelsen og
genbruget i virksomhedernes produk-
tion, øge mængden af cirkulære tiltag i
kommunerne samt skabe nye jobmulig-
heder.

Projektet SMaRT Mobilitet har til
formål at udvikle, forbedre og skabe
lettere adgang til bæredygtige
transportsystemer. For at få flere men-
nesker til at vælge bæredygtige trans-
portalternativer, benytter projektet sig
af samskabelsesmetoden, hvor løs-
ninger udvikles sammen med målgrup-
pen. Gennem etablering af et mobili-
tetsrejsehold bistår projektets parter
hinanden med erfaring og viden.

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger

Det Cirkulære Nordjylland er et samarbejde 
mellem NBE, erhvervslivet, Business Region 
North Denmark, Eniig, Aalborg Universitet, 

kommunerne og erhvervscentrene. Projektet 
er forankret i NBE. 

Målet med projektet, er at det skal være let for 
nordjyske virksomheder at omstille til cirkulær 

økonomi. Gennem fremme at cirkulære 
ressourceloops effektiviseres 

ressourceforbruget til gavn for klimaet.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Teknologi og erhvervsudvikling | Transport og 
mobilitet

Projektet er et Intereg projekt mellem danske 
og svenske parter. Fra dansk side deltager 

Aalborg- og Hjørring kommuner, NT, Region 
Nordjylland og Aalborg Universitet.

Gennem projektets fokus på mobilitetsadfærd 
vil der i projektets cases blive udviklet 

bæredygtige transportsystemer og nye 
mobilitetsvaner, der vil resultere i reduceret 

miljø- og klimapåvirkning.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Tematikker

Forankring

Perspektiver

Projektet skal styrke innovation indenfor
cirkulær økonomi og bæredygtighed i
små og mellemstore virksomheder
(SMV’er) i Nordjylland. Forløbet sætter
fokus på nye cirkulære koncepter, løs-
ninger og produkter, der kan imøde-
komme de behov virksomhederne har.

Projektet vil understøtte 10 innovations-
partnerskaber, og forventes at involvere
mindst 35 nordjyske smv’er indenfor
byggeri, biomasse, turisme, tekstil, plast
og produktion.

Ressourceanvendelse | Teknologi og 
erhvervsudvikling | Energi og bygninger | 

Arealanvendelse og landbrug 

Projektet er forankret i NBE. Projektets øvrige 
deltagere er Thisted, Jammerbugt, Hjørring og 

Vesthimmerland Kommuner med samt 
Business Rebild og Brønderslev Erhverv.

Projektet kan få betydning på små og 
mellemstore virksomheders muligheder for at 

reducere klimabelastning fra produktion og 
produkter gennem cirkulære 

forretningsmodeller.

Tematikker

Forankring

Perspektiver

https://nben.dk/ydelser/projekter/baeredygtig-vaekst-gennem-energi-og-ressourceeffektive-smver
https://nben.dk/det-cirkulaere-nordjylland
https://interreg-oks.eu/projektbank/projekt/smartsustainablemobilityruralandurbantransport.5.156a55a416ed5a0079468e80.html
https://www.s2c-eu.com/
https://nben.dk/ydelser/projekter/baeredygtig-vaekst-gennem-energi-og-ressourceeffektive-smver
https://nben.dk/det-cirkulaere-nordjylland
https://interreg-oks.eu/projektbank/projekt/smartsustainablemobilityruralandurbantransport.5.156a55a416ed5a0079468e80.html
https://www.s2c-eu.com/
https://nben.dk/ydelser/projekter/cirkulaer-innovation-i-partnerskaber
https://nben.dk/ydelser/projekter/cirkulaer-innovation-i-partnerskaber



