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Fredensborg	Kommune	tager	klimaudfordringen	op
Fredensborg Kommune vil bidrage til omstillingen af det 
danske samfund til at blive fossilfrit, med et klart fokus 
på effektivt energiforbrug, energibesparelser og øget 
brug af vedvarende energi. 

•	 Fredensborg	Kommunes	Klima-	og	Energipolitik		 	
 sætter retningen for indsatsen.
•	 Fredensborg	Kommunes	Klima-	og	Energistrategi		 	
 beskriver vejen til målet og hvordan vi går i gang. 

Fredensborg Kommunes bidrag til den nationale og globale 
klimaindsats bygger på klimakommissionens og regeringens 
mål om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050. 
Det handler om at imødegå den globale opvarmning og 
skabe en grøn og robust energiforsyning i fremtiden. 
Udfordringerne er de samme globalt, nationalt og lokalt:

1) Energiforbruget er generelt stigende og energipris-
erne ligeså. Også i Fredensborg Kommune er der en 
stigende bevidsthed om vigtigheden af effektivt og 
grønt energiforbrug. 

2) Fremtidige ændringer i klimaet, vandstandsstigninger 
og	flere	ekstreme	vejrsituationer	vil	kræve	tilpasning	
og håndtering af de uheldige konsekvenser, også i den 
kommunale opgaveløsning. Skybruddet og oversvøm-
melserne i Fredensborg Kommune i august 2010 har i 
høj grad sat tilpasning til klimaændringer på dags-
ordnen i kommunen.

Fredensborg	Kommune	er	kendetegnet	af	de	fire	lige	
store bysamfund med hver sin identitet, landområder 
med smuk natur og beliggenheden op mod Øresund. 
Kommunens særtræk, fx de natur-, bymæssige og  
landskabelige kvaliteter, er udgangspunktet for klima- 
indsatsen, som er en del af den løbende udvikling af  
kommunen som endnu mere attraktiv at bo og arbejde i. 

Hvordan	tager	vi	klimaudfordringen	op?
Fredensborg Kommunes klimaindsats går på to ben: 
For det første skal vi forebygge og reducere CO2-udslip 
i kommunen og arbejde mod uafhængighed af fossile 
brændsler i 2050.  For det andet skal vi tilpasse kom- 
munen til forventede ændringer i klimaet, især de 
større regnmængder.

Det er en stor og kompleks udfordring, men der er 
kendte løsninger indenfor rækkevidde. Det handler om 
at bruge eksisterende, velfunderet viden og samarbejde 
på tværs både internt og eksternt, for at skabe resultater 
hurtigt og opbygge en mere langsigtet indsats med inno-
vative løsninger. Mange af initiativerne betaler sig på 
bundlinjen og er en effektiv anvendelse af ressourcerne. 

Fredensborg Kommune vil arbejde langsigtet og helheds-
orienteret med at reducere både eget, borgeres og virk-
somheders CO2-udslip. Med Klima- og Energipolitikken 
sættes klar retning på de tiltag, der allerede er i gang i 
kommunen, og samtidig skal borgere og virksomheder 
bidrage aktivt, for at vi sammen kan leve op til målet. 

Klima- og Energipolitik
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Kommunen har en rolle både som myndighed og som 
inspirator. Samarbejdet med borgere, organisationer og 
virksomheder om at skabe CO2-reduktioner og udvikle 
initiativer baseres primært på frivillighed og motivation. 

Som kommunal arbejdsplads vil vi gå foran med demon-
strationsprojekter, tekniske tiltag og tiltag til fremme af 
energirigtig adfærd, brug af vedvarende energi og også 
med tilpasninger til fremtidens klima. Vi vil tænke klima 
ind på alle relevante områder i kommunens arbejde og 
skabe synergieffekter på tværs af kommunens myndig-
heds- og opgaveløsning. 

Klimaindsats	ud	fra	sund	fornuft
Klimaindsatsen skal afspejle et helhedssyn på kommunen. 
For en stor del er klimaindsatsen integreret med kom-
munens almindelige opgaveløsning, samtidig med at der 
er afsat særlige midler til klima- og energiarbejdet. For 
at få mest muligt klima for pengene, vil aktiviteterne 
løbende blive prioriteret ud fra både økonomisk rentabi-
litet og CO2-nedsættelse. Demonstrationsværdi, tilpasn-
ing til klima ændringer og andre værdier som indeklima, 
rekreative værdier og uddannelse indtænkes også. 

Fredensborg Kommune er ambitiøse i det vi gerne vil. 
Vi vil basere klimaindsatsen på en grundig vurdering af 
hver enkelt aktivitet og hvordan den kan gennemføres. 
Ambitionerne går hånd i hånd med en vurdering af res-
sourcer, udgifter, potentialer, samt ikke mindst den dag-
lige opgaveløsning. Med andre ord: Klimaindsatsen og 

aktiviteterne er baseret på sund fornuft. Klimaindsatsen 
er også baseret på et robust grundlag af velfunderet viden 
og strategiske valg. Det afspejles i Klima- og Energi-
handlingstrappen, der er grundlaget for Fredensborg 
Kommunes arbejde på klima- og energiområdet. 
 
Der skal løbende følges op på resultaterne, så mål og 
midler kan justeres og løsninger udvikles i en dynamisk 
proces. Det indebærer, at der ikke kan laves en helt 
udtømmende liste af aktiviteter. Nye aktiviteter vil komme
til og andre vil falde ud, i takt med at vi afprøver løs-
ningerne og bliver klogere.

Klima- og Energipolitikken udmøntes i Klima- og 
Energistrategi 2020
De konkrete målsætninger og aktiviteter, der skal ud-
mønte Klima- og Energipolitikken fremgår af Klima- og 
Energistrategi 2020, som arbejder med 9 indsatsom-
råder. De falder i to dele: 

1) Kommunens egen virksomhed, hvor vi selv kan gå 
foran som et godt eksempel og beslutte tiltag om 
vores bygninger, transport, indkøb og opgaveløsning. 

2)	Kommunens	geografiske	område,	hvor	kommunen	
som myndighed og inspirator kan påvirke borgere 

 og virksomheder.

Klima- og Energipolitik

Klima- og Energipolitik 
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Klima- og 
energistrategi

2020
Klima- og energistrategi 2020 udmønter 

Klima- og energipolitikken 
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Klima- og Energistrategi 2020 er Fredensborg Kommunes 
bidrag til den nationale og globale klimaindsats. Vi vil 
bidrage til at nedsætte udledningen af klimagasser, for 
klimaets skyld og vores efterkommeres skyld. Samtidig 
skal vi håndtere og tilpasse os til klimaforandringerne. 
Som	kommune	har	vi	flere	muligheder	for	at	gøre	en	
konkret indsats, og i Byrådet er der bred enighed om, 
at vi har en forpligtelse til at bruge vores mulighed for 
at gøre en forskel. 

Fredensborg	Kommune	er	allerede	i	gang	med	flere	
klimatiltag. Med Klima- og Energistrategi 2020 sætter 
vi fuldt og samlet fokus på fortsat at tage hensyn til 
klimaet, som en del af udviklingen af kommunen og 
for at anvende kommunens ressourcer effektivt.

Med Klima- og Energistrategien vil kommunen gå for-
rest i klimaindsatsen og spare på eget energiforbrug. 
Via innovative løsninger skal klima tænkes ind på tværs 
af kommunens opgaver, hvor det er relevant. Og nye 
klimatiltag skal igangsættes, alt sammen for at gøre 
Fredensborg Kommune endnu mere attraktiv for nu-
værende	borgere	og	tilflyttere,	og	til	en	bedre	arbejds-
plads. 

For virkelig at gøre en forskel for klimaet, må kommunens 
indsats ske i samarbejde med borgere og erhvervsliv.
Kommunen vil gå foran med ambitiøse tiltag og inspirere 
til indsatser i hele kommunen. Ved at engagere borgerne 
og erhvervsliv og samarbejde om klimaindsatsen, kan vi nå 
meget længere.

Med Klima- og Energistrategien sikres solid fokus og ret-
ning på klimaindsatsen i Fredensborg Kommune. Vi sæt-
ter os nu konkrete mål og vil arbejde målrettet på at leve 
op til dem. Samtidig er der tale om en dynamisk strategi, 
som løbende tilpasses udviklingen. Borgernes og virksom-
hedernes deltagelse både i debatten og i gennemførelsen 
af aktiviteter er afgørende. 

Vi håber, at vi får en frugtbar dialog, så vi får engageret 
borgere og virksomheder og alle medarbejdere i Fredens-
borg Kommune til at samarbejde om at værne om klimaet!

Fredensborg Kommune har ambitioner 
med klimaindsatsen 

Thomas lykke Pedersen
Borgmester

lars Simonsen
Formand for 
Plan-og Klimaudvalget
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Overordnede målsætninger og CO2-kortlægning

Kommunen som virksomhed omfatter vores egne byg-
ninger, transport og indkøb. Som kurveknækker- og 
klimakommune arbejder vi med at nedsætte varme-, 
vand- og elforbrug i kommunens bygninger, og på at 
øge andelen af vedvarende energikilder, for at begrænse 
CO2-udslip og for at bruge de sparsomme ressourcer 
effektivt. Kommunen går foran som et godt eksempel 
og fejer for egen dør. 

Klimaindsatsen i kommunen sker indenfor følgende 
områder: tekniske forbedringer i bygninger og installa-
tioner, energivenlige indkøb af udstyr som computere og 
køleskabe, forbedre incitamentet hos bygningsbrugerne 
til at være energieffektive og styrke grøn transport. Alle 
tiltag skal hænge sammen og trække i den samme ret-
ning, for at vi når målet om klima- og energieffektivitet. 
Samtidig skal indsatsen målrettes brugen af kommun-
ens bygninger. Der er forskellige muligheder i skoler, 
daginstitutioner, plejecentre, på rådhuset eller i hallerne 
med fritidsbrugere.

Fredensborg	Kommunes	CO2-udslip 
CO2-udslippet fra kommunens virksomhed er på næsten 
10.000 ton om året. Kommunens andel af det samlede 

CO2-udslip	i	hele	kommunens	geografiske	udstrækning	
udgør ca. 4 pct. Udledningen fra el- og varmeforbrug i 
kommunens bygninger står for den største del af CO2-
udledningen fra kommunen som virksomhed. CO2-udslip 
fra både el- og særligt varmeforbruget er stigende. Var-
meforbruget tegner sig for en lidt større andel af CO2-
udslippet. Kommunens egen transport foregår primært i 
hjemmeplejen og hos Park og Vej.

Når det gælder CO2-udslip	i	hele	kommunens	geografiske	
område, har kommunen en rolle både som myndighed og 
som inspirator for borgere og virksomheder. Fredensborg 
Kommune kan som myndighed stille visse krav til borgere 
og virksomheder indenfor lovens rammer. Kommunens 
planlægning opstiller fysiske rammer for de daglige gøre-
mål og for den måde vi bygger på. Kommunen står lige-
ledes for energi- og varmeplanlægning og visse opgaver 
i	forbindelse	med	trafik.	Der	er	flere	muligheder	for	at	
være med til at skabe gode rammer for CO2-reducerende 
løsninger – både for borgere og erhvervsliv.

Klimatilpasning og oversvømmelser har været højt på 
dagsorden,	efter	skybruddet	i	august	2010	satte	flere	
husstande i kommunen under vand. Vi arbejder her 
på spildevandsplaner, vandforsyningsplan og vand- og 
naturhandlingsplan samt en samlet Blå Plan. Samtidig 
kan kommunen give viden om klimavenlige løsninger 
og tiltag, og inspirere til at borgere og virksomheder gør 
en indsats for klimaet. Som kommune ønsker vi også at 
facilitere samarbejde og vil gøre en særlig indsats for 
kommunikation og dialog med borgere og virksomheder. 

CO2-udledning	i	hele	Fredensborg	kommune
Den samlede CO2-udledning  i hele kommunens geo-
grafiske	udstrækning	var	i	2009	på	ca.	240.000	ton	CO2. 
Det svarer til ca. 6 tons CO2 pr. indbygger, hvilket ligger 
under landsgennemsnittet på ca. 12 tons CO2 pr. indbyg-
ger pr. år. 

Overordnede	målsætninger	for	
kommunens virksomhed 

•	Kommunen	går	foran	som	godt	eksempel	og	viser	
borgerne vejen.

•	Klimakommuneaftale:	reducere	CO2-udslip 2 pct. 
årligt frem til 2025 (basisår 2008).

•	Kurveknækkeraftale:	spare	10	pct.	af	elforbrug	 
frem til 2013 (basisår 2008).

•	Kommunen	stiller	klimakrav	til	egen	transport	 
og indkøb.

Overordnede	målsætninger	for	hele	
kommunen	som	geografisk	område

•	Fredensborg	Kommune	bliver	endnu	mere	attraktiv	
for	tilflyttere	og	nuværende	borgere.

•	CO2 udledning skal reduceres med 25 pct. i 2020 i 
forhold til 2010.

•	Brugen	af	fossile	brændsler	skal	falde,	og	andelen	af	
vedvarende energi skal stige – så nationale mål om 
uafhængighed af fossile brændsler i 2050 opfyldes.

•	Håndtere	klimaforandringerne	og	udnytte	vand	som	
positiv ressource.

•	Bygge	CO2-neutralt og klimakompenserende.

CO2-udledning fra kommunens drift i perioden 2008-10
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•	 Indsatser	for	hele	kommunens	geografiske	område,	
hvor kommunen som myndighed og inspirator kan 
påvirke borgere og virksomheder.

Klima- og Energihandlingstrappen 
Klimaindsatsen på hvert indsatsområde er baseret på 
Klima- og Energihandlingstrappen, som viser hvad vi 
planlægger af aktiviteter de næste par år, for at nå de 
politiske	målsætninger	i	2020.	Her	er	et	robust	grundlag	
baseret på velfunderet viden afgørende, før vi træffer 
strategiske valg og beslutter, hvad der skal sættes i gang. 

Klima- og Energistrategi 2020 udmønter Klima- og 
Energipolitikken
Klima- og Energistrategi 2020 er baseret på vores Klima- 
og Energipolitik og sætter kursen frem til 2020 med mål-
sætninger og konkrete aktiviteter. Strategien arbejder med 
9 indsatsområder, i to dele: 

•	 Indsatser	for	kommunens	egen	virksomhed,	hvor	vi	
selv kan gå foran som et godt eksempel og beslutte 
tiltag om vores bygninger, transport, indkøb og opgave-

 løsning. 

læse-guide

CO2-udledning	beregnet	som	Klimafodaftryk

En anderledes måde at opgøre CO2-udslip er det 
såkaldte Klimafodaftryk, som også medregner 
CO2-ækvivalenter udledt lige fra en vare produceres. 

Et	isoleret	geografisk	perspektiv	og	Klimafodaf-
trykkets forbrugerperspektiv giver derfor vidt for-
skellige	resultater,	fordi	den	geografiske	opgørelse	
ikke tager højde for den udledning, der knytter sig 
til forbrug og produktion af fødevarer og produkter, 
som	finder	sted	uden	for	kommunegrænsen.

Klimafodaftryk-beregningen viser, at op mod 80 pct. 
af CO2-udledningerne	pr.	borger	i	Region	Hoved-
staden netop stammer fra varer og services. 

Dvs. indkøb af fødevarer, shopping, offentlig service 
og private ydelser. Jo højere urbaniseringsgrad 
- desto højere procentdel kommer fra forbrug. 

Dvs. at sammensætningen af den enkeltes 
forbrug har stor betydning for udledningen og 
dermed klimaeffekten. 

Næsten halvdelen af CO2-udledningen i hele kommunen 
kommer	fra	transport,	hvilket	dækker	både	trafik	på	vej,	
med	tog,	fly	og	skibstrafik.	Elforbrug	til	husholdninger	
og erhverv mv. står også for en større del af CO2-udled-
ningen. Opvarmning er hovedsagelig individuel opvarm-
ning	og	en	mindre	del	fjernvarmeforbrug.	(Se	figuren	
nedenfor.)

CO2-udledning i kommunen vil blive opgjort årligt, hvilket 
vil vise effekten af kommunens CO2-reducerende aktivi-
teter, om end der er en række faktorer, som - uafhængigt 
af kommunens indsats - også vil påvirke CO2 udledningen 
i både opad- og nedadgående retning.

CO2-udledning	i	Fredensborg	Kommune	som	
geografisk	område	i	2009,	fordelt	efter	kilde

47% Transport

33% Elforbrug

13% Opvarmning

4% Affaldsdeponi og spildevand

3% Landbrug

1 Med CO2 menes generelt CO2-ækvivalenter, dvs. at øvrige 
drivhusgasser som fx methan er omregnet til CO2-enheder. Kom-
munen benytter den såkaldte ”CO2 beregner”, der er udarbejdet 
af COWi og Kl, til at opgøre CO2 udledningen i hele kommunen. 
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Målsætning	for	2020	

•	CO2-neutralitet i de kommunale ejendomme i 
2020.2  

•	Det	samlede	energiforbrug	reduceres	med	20	pct.	
i forhold til 2008.

•	Andelen	af	grøn	energi	øges	fra	nuværende	30	
pct. til at dække hele behovet i 2020. 

•	Omstillingen	skal	ske	via	rentable	projekter.	

•	Bedst	mulige	indeklima	uden	spild	af	energi	i	den	
enkelte bygning.

•	Alle	kommunale	ejendomme	har	lokal	afledning	
af regnvand (lAr).

KOmmunEnS	EgEn	InDSAtS	- 	KOmmunEn	SOm	vIRKSOmHED

Størstedelen af CO2-udledningen fra kommunen som 
virksomhed stammer fra energiforbruget i kommunens 
bygninger. Det gavner både økonomi og CO2-udledning, 
at gøre en stor indsats for at nedbringe forbruget her, og 
samtidig gøre en stor andel af forbruget til grøn energi. 

El- og varmemålerne viser et stigende energiforbrug 
på ca. 3 pct. pr. år, når der tages højde for ændringer i 
vejret m.v. At vende udviklingen i det stigende forbrug 
kræver en indsats fra mange ansatte og vi vil konstant 
følge indsatsen via målerne. indsatsen handler om den 
løbende drift, genopretning af bygningerne, effektiv 
arealanvendelse og især brugernes adfærd. 

Kommunens bygninger er generelt nedslidte, og vi er 
midt i en større genopretning. Der er sammen med 
driftsbudgettet samlet afsat et betragteligt beløb til  
udbedring og vedligehold, som også skal bidrage til  
et reduceret energiforbrug og et forbedret indeklima. 

For at få forbruget til at holde op med at stige, skal 
investeringer i energirenovering og ændringer i adfærd 
følges ad.

A.1: Kommunale bygninger

Figur 1: Højden på søjlerne angiver det totale forbrug af 
energi, med 2008 som basisår/indeks 100. Grønne søjler 
viser hvor stor en andel, der er stammer fra vedvarende 
energi. Den sorte andel viser ”sort” energi, som her hoved-
sageligt er gas og olie til opvarmning og traditionelt el-
forbrug. Den sorte søjle i 2008 svarer ca. til 8.500 ton 
CO2 årligt. Den grønne søjle er indtil 2010 næsten kun 
fjernvarme. 

Den stiplede linje viser, at det målte forbrug er stigende. 
Data er baseret på kortlægning og overvågning af alle 
målere i kommunens bygninger og er korrigeret for kolde 
og varme vintre.  
   
Figuren viser målet om, at den sorte energi er helt ud-
faset i 2020 og erstattet af grøn energi. Vi sætter et 
delmål for 2013: Her skal det samlede forbrug udgøre 
90 pct. af 2008 og andelen af grøn energi hæves fra 
30 til 40 pct. Delmålet svarer til at kommunens byg-
ninger har reduceret CO2 udledningen med 30 pct. fra 
år 2008 til 2013.

2 Under forudsætning af at el til varmepumper og fjernvarme regnes som CO2 neutral.

Figur 1: Energi i kommunens ejendomme - målsætninger

       Energi som giver CO2 udledning

 Vedvarende energi inkl. fjernvarme og el til varmepumper

 Viser det målte forbrug
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Fredensborg	Kommunes	decentrale	energimodel

Modellen hviler på et grundlæggende princip om, at 
den som bruger energien, skal betale for den. Økono-
mistyringen sker på baggrund af energistyringspro-
grammet, der håndterer data fra alle bygningernes 
målere. Energibesparelser deles ligeligt mellem 
kommunekassen og bygningernes budget, uanset 
hvordan de opstår, for at sikre et økonomisk incita-
ment hos brugerne til at spare på energien. Model-
len er sat i drift med virkning fra 1. januar 2011 og 
erfaringer med modellen evalueres primo 2012. 

Siden 2009 er der kortlagt 582 målere i kommun-
ens 165 bygninger, som nu overvågnes på time eller 
månedsbasis. 120 brugere indtaster hver måned 
deres forbrug af varme, el og vand. Efter indtastnin-
gen ser brugerne enten en grøn lampe, hvis man har 
tjent penge, en gul viser at man taber penge eller en 
rød som betyder, at man bruger så meget energi, at 
der skal iværksættes en fejlsøgningsproces med det 
samme. Første mål er stabil drift, dvs. et konstant 
og forudsigeligt energiforbrug med små udsving. 

Rådhuset	som	et	arbejdende	klimaværksted	og	
klimafyrtårn

For at vise hvordan kommunen arbejder aktivt med 
at optimere egen drift mht. CO2 og tilpasning til kli-
maforandringer, skal rådhuset være CO2 neutralt og 
have	lokal	afledning	af	regnvand	(LAR)	ved	udgangen	
af 2013.

Målet er meget ambitiøst: Det totale forbrug af 
energi reduceres med 20-40 pct., mens andelen af 
vedvarende energi øges til at dække hele behovet i 
2013.	Der	sættes	ind	på	flere	felter:
•	 anvendelse	af	nye	klima-	og	energieffektive	

teknologier, der kan optimere anvendelse af vand 
og vedvarende energikilder. Fx kan rådhusets tag 
forsynes med solceller, der producerer strøm til 
rådhusets drift.

•	 udvikling	og	afprøvning	af	grøn	bygherrerolle	på	
rådhuset, fx klima- og energieffektiv bygningsdrift 
gennem arealoptimering, indregulering af instal-
lationer mv. i samarbejde med bygningens brugere 
og ansatte.

•	 gennemførelse	af	adfærdskampagne	”Helten	lukker	
og slukker”, der er udarbejdet af statens center for 
energibesparelser go’energi. Erfaringerne viser, 
at man typisk kan spare 5-15 pct. på energiud-
gifterne.

•	 grønne	indkøb	og	energieffektivisering	af	alt	en-
ergiforbrugende udstyr som fx belysning, PC´er, 
kopimaskiner og køleskabe.

Lokal	afledning	af	regnvand	på	Rådhuset	skal	vise	
borgere og andre besøgende konkrete eksempler på, 
hvordan regnvandet kan anvendes, tilbageholdes og 
nedsives på egen grund via fx beplantning på taget, 
etablering af spejlbassiner m.v. Når borgerne i dag 
nedsiver regnvand på egen grund, kan de fritages for 
tilslutningsafgiften. (læs mere i afsnit om vand). 

	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktivitet	1:	Budgetstyring	af	energi	med	pisk	og	
gulerod
Målerne viser store variationer i energiforbruget mellem 
kommunens bygninger, hvilket tyder på, at brugernes 
adfærd har stor betydning. Med Fredensborg Kommunes 
decentrale energimodel (se boksen), skal udviklingen i 
det stigende energiforbrug vendes ved at give brugerne 
et direkte økonomisk incitament til at undgå energispild.

Aktivitet	2:	Klima-	og	energieffektiv	genopretning	
af	de	nedslidte	bygninger
Målerovervågningen viser, at den løbende genopretning 
af bygningerne og især renoveringer af tekniske installa-
tioner kan føre til stigende forbrug. Derfor implementeres 
en kvalitetssikringsprocedure for at den løbende vedlige-
holdelse sker på den mest klima- og energioptimale 
måde. Ofte kan genopretningen tilrettelægges på en en-
ergirigtig måde uden særlige meromkostninger. Det han-
dler om at udvikle rutiner og kvalitetssikringsprocedurer, 
der tænker klima og energi ind tidligt og systematisk.

Samtidig skal genopretningen indtænke brug af loka-
lerne, så fx varme og ventilationsstyringer understøtter 
en effektiv arealanvendelse, så fx aftenskoleaktiviteter 
bedre kan samles på et begrænset areal af en stor skole.

Aktivitet	3:	Klimafyrtårn	-	CO2	neutralt	rådhus,	der	
håndterer	eget	regnvand
Kommunen vil gå forrest og vise gode eksempler på klima- 
og energirigtig drift og adfærd. rådhuset skal både som 
bygning og som arbejdsplads gå foran og vise borgere, 
besøgende og andre institutioner i Fredensborg Kommune 
eksempler på, at det er muligt at reducere CO2-udlednin-
gen og tilpasse sig klimaforandringerne. Den ambitiøse 
målsætning er, at rådhuset skal være CO2 neutralt og have 
lokal	afledning	af	regnvand	(LAR)	ved	udgangen	af	2013.	
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KOmmunEnS	EgEn	InDSAtS	- 	KOmmunEn	SOm	vIRKSOmHED

Aktivitet	4:	Uddannelse	af	bygningernes	brugere	
i energi og indeklima
Den daglige betjening af især de tekniske installationer 
i	bygningerne	har	meget	stor	indflydelse	på	indeklima	
og hvor meget energi der bruges. Der er igangsat et 
uddannelsesforløb for tekniske serviceledere. Det er 
første skridt til en rutinemæssig betjening af varme 
og ventilationsanlæg via en energiteknisk ansvarlig 
og bedre indeklima.   

Aktivitet	5:	Brugermanualer	til	energieffektiv	drift
Der udarbejdes en brugermanual for hver bygning med 
en guide til hvordan teknikken indstilles til den mest 
energieffektive drift og det bedst mulige indeklima. 
Ved at indstille fx et ventilationsanlæg rigtigt, fås bedre 
indeklima og energispild undgås. Når de brugere, der 
betjener anlæggene i bygningerne, forstår hvordan 
det gøres mest energioptimalt, høstes lavthængende 
frugter.

Aktivitet	6:	Lånefinansierede	investeringer	i	
energieffektive	bygninger	2011
investeringer i energirenovering af de kommunale 
bygninger skal fremme helhedsorienteret grøn drift 
og vedligeholdelse, herunder fremme innovative løs-
ninger. Tiltag skal ses i sammenhæng øvrige aktivi-

teter, der kan vende det generelt stigende forbrug. 
Tiltag forventes at gruppere sig i store træk omkring 
elbesparelser, fx belysning og investering i grønne el- 
og varmeproducerende enheder, fx solceller. En nærmere 
granskning skal vise, hvor der er mest synergi at hente. 
indsatsen skal ligge udover den almindelige drift- og 
vedligeholdelse, effekten skal være væsentlig og endelig 
ønskes en vis demonstrations- og gentagelseseffekt. Fx 
gennemføres tiltag på én skole, der siden kan tilpasses 
og gentages på de øvrige. Data fra målinger, bygningssyn, 
forslag fra brugere m.v. granskes løbende og indgår i 
vurderingen	af,	hvor	de	lånefinansierede	energirenover-
ingsprojekter kan gøre bedst gavn. 

Aktivitet 7: Konvertering til grøn energi
Alle varmeproducerende anlæg som bruger fossil 
brændsel (gas og oliefyr) erstattes med fjernvarme og 
varmepumper. Konverteringen af varmekilder skal være 
afsluttet senest 2020, hvis målsætning for 2020 skal 
indfries. restlevetiden på de nuværende anlæg er be-
grænset. Konverteringen vil derfor ske som en naturlig 
del af den løbende genopretning. Merprisen for konver-
tering til grønne energikilder er på den måde lille, da der 
er tale om at erstatte nedslidte gas og oliefyr med enten 
fjernvarme eller effektive varmepumper. Pilotprojekter 
er startet. 

Bøgegården, integreret institution
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Aktivitet	8:	Kommunen	som	grøn	drifts-	og	
bygherre	-	grøn	bygherrepolitik
Når kommunen bygger nyt og renoverer er bæredygtig-
hed,	energibesparelser	og	lokal	afledning	af	regnvand	
(lAr) vigtige parametre, som ved bygning af den ny 
skole på Vilhelmsro (se boks på næste side). indførelse 
af klimamærkning kan understøtte rollen som grøn byg-
herre (se afsnit om planlægning). Kommunen kan gå 
foran med en grøn bygherrepolitik og manual for grønne 
bygningsejere, som sætter den kommunale standard til 
inspiration for andre. rollen som grøn drifts- og bygherre 
kan fx afprøves i forbindelse med opførelse af ny maskin-
hal til Park og Vej. Det kan være anledning til at anvende 
mindre klimabelastende byggematerialer, etablere forsink-
ning og nedsivning af regnvand, passiv opvarmning og 
anvendelse af solenergi til elproduktion og opvarmning 
af vand.

Aktivitet	9:	Lokal	afledning	af	regnvand	(LAR)	
ved	de	kommunale	bygninger
Også ved de kommunale bygninger skal vi tilpasse os 
klimaændringerne og holde vandet på egen grund via 
lAr, og bruge vandet som positivt ressource, så det 
ikke belaster kloakkerne ved ekstremregn, særligt i de 
kritiske	områder	iflg.	Blå	plan.	(Se	afsnit	vand	og	LAR).	
i 2013 skal skoler og institutioner have analyseret 
muligheden for at implementere lAr lokalt og der 
er implementeret lAr i 15 pct. af de kommunale 
ejendomme.

Figur 2: Den såkaldte ”trappe” uddybes i sidste afsnit om klimaindsatsen i praksis. 
Indsatsen	i	kommunale	bygninger	befinder	sig	pr.	medio	2011	mest	på	trin	2	og	3,	men	nogle	bygninger	er	højt	på	trap-
pen, mens andre er på trin 1. Det er en logisk sammenhængende rækkefølge for hver bygning: Man kan ikke gøre noget 
uden	trin	1	og	de	lavthængende	frugter	findes	på	trin	2,	3	og	4,	som	handler	om	at	vende	det	stigende	forbrug	til	et	fal-
dende forbrug via driften. Logikken er, at der skal styr på driften, før der sættes ind med investeringer. 



14

Målsætning	for	2020	

•	Der	skal	være	god	energi	i	Fredensborg	Kom-
munes skoler, børneinstitutioner og idrætshaller. 
Det indebærer energirigtig drift og bedre in-
deklima, som har afgørende betydning for såvel 
indlæring, trivsel, klima og økonomi.

•	Fredensborg	Kommunes	skoler,	børneinstitutioner	
og idrætshaller skal reducere energiforbruget 
med 10 pct. inden 2013 i henhold til Klimakom-
muneaftalen. 

•	Børn	og	unge	i	Fredensborg	Kommunes	skoler	
og daginstitutioner skal blive klimabevidste via 
information, uddannelse og praksis. 

KOmmunEnS	EgEn	InDSAtS	- 	KOmmunEn	SOm	vIRKSOmHED

Når vi lærer børn og unge klima- og energioptimal adfærd,
så lønner det sig langt ind i fremtiden. Skoler og daginsti-
tutioner kan lære børn og unge at træffe klimabevidste 
valg, hvilket også påvirker deres familiers klimavaner.   

Bygningerne på børne- og kulturområdet, dvs. skoler, 
børneinstitutioner (sociale institutioner og dagsinstitu-
tioner) og idrætshaller, foreningshuse, klubhuse mv. står 
for en stor del af kommunens bygningsmasse. Skolerne 
alene står for næsten halvdelen af forbruget af både el 
og varme i de kommunale bygninger. 

Med Fredensborg Kommunes decentrale energimodel 
har alle kommunens bygninger fået deres eget en-
ergibudget, og dermed også et større incitament til at 
minimere deres forbrug. Erfaringer viser, at det kræver 
stor motivation at ændre vaner. indsatsen med at æn-
dre	adfærd	skal	ske	med	udgangspunkt	i	den	specifikke	
opgave, der skal varetages, brugerne og i sammenhæng 
med den generelle indsats for energibesparelser i kom-
munens bygninger. Samtidig indebærer energirigtig drift 
også en forbedring af indeklimaet, som har afgørende 
betydning for børn og unges indlæring og trivsel. 

Et tæt samarbejde på tværs af administration, skoler, 
institutioner og idrætshaller mv. er fortsat vigtig for at 
sætte handling bag ord, sikre en hensigtsmæssig drift 
og optimere adfærden. 

	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktiviteterne fokuserer på at inddrage brugerne i arbejdet
med at reducere energiforbruget og gøre bygningerne 
energieffektive. Det handler om at skabe et fælles klima-
engagement og lokal forankring i skoler, børneinstitutioner 
og idrætshaller. Og formidle værktøjer og viden om energi

 og klima til lærere, pædagoger, administrativt person-
ale, børn, unge og fritidsbrugere.  

Aktivitet 1: Klimaidéportalen
Et online idékatalog hvor skoler, børneinstitutioner 
og idrætshaller kan dele og få idéer til, hvordan de 
får klimaet ind i hverdagen, reducerer energiforbruget 
og høster energibesparelserne. idékataloget skal både 
indeholde idéer til almindelig klima- og energibevidst 
drifts- og adfærdsoptimering, men også idéer til at 
blive frontløbere i klima- og energioptimering.  

Der er stor forskel blandt skoler, børneinstitutioner og 
idrætshaller på, hvor meget de tænker klima- og energi 
ind i deres hverdag. Fredensborg Kommune arbejder 
allerede med forskellige klimatiltag, blandt andet i 
regi af en tværgående gruppe om bæredygtighed og 
sundhed i skolerne. Endvidere har fx to skoler via en 
målrettet	miljøindsats	opnået	det	grønne	flag.	Et	andet	
eksempel er, at mange af kommunens 7. og 8. klasser 
skal undervises i bæredygtig energi og forbrug af den 
grønne tænketank Concito. Få har allerede opnået 
miljømærkning, nogle gør en aktiv indsats i forhold til 
at ændre på adfærden, og andre har målrettet foretaget 
klima- og energieffektive investeringer.

Aktivitet	2:	Energitjek	og	energihandleplan
Vi har allerede stor teknisk viden om, hvordan energifor-
brug kan nedsættes, men der er behov for at omsætte 
denne viden til konkrete energibesparende tiltag, løs-
ninger og adfærd på den enkelte skole, institution eller 
hal.	Potentialerne	skal	findes	i	den	enkelte	bygning,	med	
udgangspunkt	i	specifikke	forhold	sammen	med	brugere	
og tekniske serviceledere. Også der hvor man i forvejen 
er kommet langt, kan man fortsat arbejde med at opti-
mere energiforbruget. 

Der	skal	identificeres	en	konkret	model	for	hvordan	

A.2: Fremtidens Klimageneration 

Ny	bæredygtig	skole	på	Vilhelmsro

i 2012 står en ny skole klar i Fredensborg bysamfund. 
Energioptimering og bæredygtighed er i høj grad tænkt 
ind, og skolen opfylder kravene til lavenergi klasse 1. 
De bæredygtige tiltag er gjort synlige i projektet, bl.a. 
ved anvendelse af grønne tage og solcelleprismer, 
rumlig udnyttelse af de dybe huller i de velisolerede 
facader, udnyttelse af løvtræernes skyggedannelser 
som solafskærmning, udnyttelse af skovens læzoner, 
samt anvendelse af jordens varme og vindens kraft. 
Vi supplerer med avanceret energistyring af de tekni-
ske anlæg, og inviterer uddannelsesinstitutioner til at 
bruge de opsamlede data i undervisningen.
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den enkelte daginstitution, skole eller hal får overblik 
over potentialer og handlingsmuligheder for at spare 
på energiforbruget. 

Aktivitet 3: Et matrikelløst Klima- og naturvidens-
center
Klima- og Naturvidenscentret er et pædagogisk lærings-
koncept målrettet henholdsvis skoler og daginstitutioner. 
Et vigtigt redskab er en internetbaseret portal, der samler 
en række tilbud til børn i kommunens daginstitutioner og 
skoler. Portalen er indgangen til Klima- og Naturvidens-
centret, og læreres og pædagogers redskab til at spore 
sig ind på en aktivitet. Aktiviteterne kan fx være besøg 
på kommunens tekniske anlæg, besøg på Krogerup, hvor 
”Haver	til	maver”	har	fokus	på	klimavenlig	grøntsags-
dyrkning og madlavning, undervisningskoncepter i klima 
og bæredygtighed (udviklet af kommunens egne pæda-
goger og lærere samt af eksterne samarbejdspartnere).  
Og vejledning ved en naturvejleder på forskellige lokalite-
ter i kommunen, besøg af Klimakaravanen, pædagogiske 
koncepter til årets gang aktiviteter i daginstitutionerne og 
et affalds-sorteringsprojekt. Etablering af en naturskole for 
kommunens skoler afventer ansøgning hos Friluftsrådet 
om	medfinansiering	af	en	naturvejleder.	Såfremt	ansøg-
ningen	efterkommes,	og	flere	midler	kan	tilvejebringes,	
kan naturskolen udvides til et klima- og naturvidenscenter 
med større fokus på klima, også for børn i daginstitutioner. 

Aktivitet	4:	Klimaambassadører	
Der afholdes en Klimadag for udvalgte lærere og pæda-
goger, hvor der undervises i klimaoptimerende adfærd. 
Formålet med dagen er at etablere et vidensnetværk 
til at understøtte, rodfæste og vedligeholde arbejdet 

med at blive mere klimabevidste på skoler og daginsti-
tutioner. Klimaambassadørerne vil skulle udarbejde og 
gennemføre en kampagne på egen daginstitution og skole. 

Aktivitet 5: Klimatalentkorps
På tværs af skolerne etableres et klimatalentkorps 
af elever, der undervises i klimaoptimerende adfærd 
for dermed at understøtte, rodfæste og vedligeholde 
arbejdet med at blive mere klimabevidste på skolerne. 
Klimatalentkorpset vil i samarbejde med klimaambas-
sadørerne skulle udarbejde og gennemføre en klimaad-
færdskampagne på egen skole. 

Aktivitet	6:	Adfærdskampagner
Børn og medarbejdere, samt forældre i skoler og dagin-
stitutioner skal gøres bevidste om sammenhængen mel-
lem adfærd, energiforbrug og CO2. Kampagner kan skabe 
øget viden om energioptimerende adfærd og understøtte 
en ændring af adfærden, så vi skaber en klimabevidst 
næste generation. Kampagnerne suppleres med forskel-
lige konkurrencer. 

Aktivitet	7:	Adfærdskampagne	overfor	fritidsbrugerne
i samarbejde med hallerne udarbejdes en adfærdskam-
pagne målrettet fritidsbrugerne. Fritidsbrugerne har ikke 
selv umiddelbart incitament til at ændre adfærd, men deres 
adfærd har stor betydning for forbruget i idrætshaller og 
skoler. Det er derfor vigtigt at oplyse, hvordan de medvirker 
til klima- og energioptimering. Samtidig arbejdes på tværs 
af	skolerne	med	effektiv	arealanvendelse.	Hvis	aften-	og	
weekendaktiviteterne samles i samme områder på mindre 
arealer eller i færre bygninger, kan der lukkes ned for lys 
og ventilation og varme i de øvrige arealer.
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Målsætning	for	2020	

•	Klima	og	energibesparende	tiltag	er	tænkt	ind	i	
alle	bygninger,	der	anvendes	på	ældre	og	Handi-
capområdet, samt i kørslen og ved den løbende 
udvikling af velfærdsteknologi.

KOmmunEnS	EgEn	InDSAtS	- 	KOmmunEn	SOm	vIRKSOmHED

Antallet af ældre borgere i kommunen stiger, og der 
bliver	fremover	behov	for	flere	plejeboliger	til	de	svag-
este. Derfor er der planer om udbygning af både pleje-
center og handicapinstitution indenfor de nærmeste år.

Langt	de	fleste	bygninger	som	anvendes	indenfor	ældre-	
og handicapområdet er ejet af boligselskaber. Energis-
paretiltag	i	bygningerne	og	lokal	afledning	af	regnvand	
er således betinget af boligselskabernes incitament for 
at arbejde med det. i dialogen med boligselskaberne er 
energisparetiltag også på dagsordnen, blandt andet er 
der udskiftet fyr på et par institutioner, som en del af 
samarbejdsaftalen med boligselskabet. Såfremt kom-
munens midler skal anvendes til energisparetiltag i byg-
ninger, der ikke ejes af kommunen, skal det ske efter 
aftale med boligselskaberne. 

På ældre- og handicapområdet betjener kommunen 
også borgerne i deres eget hjem. Der bliver kørt, både 
når borgerne skal have hjælp i hjemmet, når de skal til 
træning, eller når de skal have hjælpemidler. Under ser-
viceringen af borgerne anvender personalet både biler 

og cykler. Der er allerede iværksat nye velfærdsteknolo-
giske løsninger som fx elektronisk låsesystem i hjemme-
plejen og pilotprojekt ”Start hjemmefra”, som indebærer 
ændrede arbejdsgange og sparet kørsel.

i tråd med Fredensborg Kommunes decentrale energi-
model, hvor alle kommunens bygninger har fået deres 
eget energibudget, og større incitament til at minimere 
deres forbrug, vil klimaindsatsen fremover blive styrket. 
Hvert	år	sættes	nye	ambitiøse	mål	og	nye	og	eksister-
ende løsninger nytænkes innovativt. 

	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktivitet	1:	Klima-	og	energirigtig	brug	af	bygningerne
Botilbud og plejecentre skal have fokus på eget en-
ergibudget og arbejde med at reducere el- vand- og 
varmeforbruget. For at forstærke opmærksomheden hos 
brugere af botilbud og plejecentre på bæredygtig drift, 
vil både teknik og brugerinddragelse være kodeordene. 
Kompetenceudvikling, italesættelse og synliggørelse 
af energi- og vandforbrug for den daglige bruger er 
metoder, der skal bidrage til at nå målet. Medarbejderne 
vil blive inddraget i at sætte mål for CO2 reduktion. 
Nøglepersoner kompetenceudvikles til at anvende nye 
energistyringsredskaber og vælge energibesparende 
belysning og materiel. De tekniske installationer – som 
lyskilder, vaskemaskiner, ventilation mv. bliver løbende 
vurderet og erstattet af mere energieffektive modeller 
eller arbejdsgange. 

Aktivitet	2:	Innovation	og	velfærdsteknologi	
nedsætter	kørsel
En række initiativer og udviklingsprojekter indenfor 
velfærdsteknologi er i gang, hvor vi ændrer arbejds-
gange og sparer kørsel. Nogle er ved at blive gennem-
ført, andre er på tegnebrættet og atter andre vil blive 
udviklet, fordi vi har en innovativ kultur. 

Fx sparer et nyt låsesystem i hjemmeplejen transport til 
center for at hente nøgle. Digitale møderum til udskriv-
ningskonferencer sparer kørsel til hospitalet, elektroniske 
medicindispensere kan spare kørsel til borgerbesøg. Og 
der	kommer	flere	initiativer	til.

Aktivitet	3:	Valg	af	transport	med	mindre	CO2-udslip
CO2-reduktion er væsentlig, når vi prioriterer trans-
portform. Der gøres en indsats for at ændre bilvaner til 
cykelvaner.	Eldrevne	cykler	vil	få	flere	til	at	vælge	cyklen	
frem	for	bilen.	Hjemmeplejens	biler	udskiftes	løbende	
til nye modeller, der forbruger mindre brændstof. 

A.3: Klimabevidste plejecentre og hjemmepleje 
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Elbiler bliver afprøvet, så vi er klar til at aftage strøm 
fra vedvarende energikilder: 2 elbiler i visitations- og 
hjælpemiddelområdet samt 1 elbil i hjemmeplejen.

Aktivitet	4:	Nybyggeri	og	renovering	med	fokus	
på	energibesparelser
Ved nybyggeri og renovering indarbejdes energibes-
parende løsninger, så bygningerne fungerer energi-
mæssigt optimalt. Én projektgruppe arbejder med at 
afdække nye teknologier i pleje- og handicapboliger.  
En anden projektgruppe arbejder med udvikling af  
partnerskaber indenfor byggerier – herunder fokus  
på inddragelse af partnere, der kan medvirke til  
energibesparelser.

Aktivitet	5:	Dialog	med	boligselskaber	
Hvor	kommunen	er	lejer	og	betaler	for	det	løbende	
forbrug skal energisparetiltag indarbejdes i samarbejd-
saftaler mellem kommunen og boligselskabet, som ejer 
bygningerne. Fx kunne det være oplagt at montere sol-
fangere på plejehjemmene, fordi de bruger en del varmt 
vand om sommeren. Det skal undersøges, hvordan 
kommunen	kan	medvirke	fx	via	rådgivning	og	finansier-
ing, for at undgå at fx plejehjemmene bruger gas til at 
lave varmt vand om sommeren. 

Politisk 
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afklaring
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Målsætning	for	2020	

•	Alle	kommunens	indkøb	er	løbende	gjort	både	
totaløkonomisk og energimæssigt optimale, både 
varer og tjenesteydelser. 

•	Alle	kommunens	leverandører	skal	kunne	doku-
mentere produkternes eller ydelsens energifor-
brug i produktionen og i brugsperioden, og alle 
varer og tjenesteydelser skal leve op til kommun-
ens til enhver tid gældende krav og standarder 
på miljø- og energiområdet. 

•	Hvad	enten	indkøbene	handler	om	printere,	bleer,	
rengøringsmidler, biler, toiletpapir, kladdehæfter, 
eller andet, gøres det løbende lettere for de 
decentrale indkøbere i kommunen at vælge det 
mest energirigtige produkt – eller tjenesteydelse. 

KOmmunEnS	EgEn	InDSAtS	- 	KOmmunEn	SOm	vIRKSOmHED

	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktivitet	1:	Generel	indsats	for	at	tænke	miljø	og	
energi	ind	i	alle	udbud	
Som en fast del af udbuds- og indkøbsprocessen for 
alle kommende udbud, vil det blive vurderet, hvorvidt 
der kan stilles klima- og energikrav, fx nedbringelse af 
CO2-udledningen. Vi stiller som mindstekrav i alle udbud 
krav til producenterne om, at de overholder gældende 
markedsførings- og miljølovgivning, og til leverandør-
erne om, at de kontrollerer, at deres producenter lever 
op til kravene.

Ved fastsættelse af mindstekrav og evalueringskrav vil 
vi anvende et livscyklusperspektiv, hvor produkternes 
levetidsomkostning vurderes. Således vil gevinsten ved 
energibesparelser kunne stilles op imod den forventede 
merpris, for at sikre, at kommunen får den størst mulige 
CO2-reduktion for pengene.

Endvidere kan der udarbejdes et miljø- og energiskema 
hver gang kommunen sender en leverandøraftale i udbud, 
med krav og spørgsmål til produkterne. Miljø og energi 
indgår i en samlet vurdering sammen med pris, kvalitet, 
service, leveringssikkerhed m.m. Som eksempler på 
miljø- og energikrav kan nævnes:
  
•	mobiltelefoner	og	opladere	skal	have	et	lavt	
 strømforbrug. 
•	interaktive	tavler	i	skoler	og	i	mødelokaler	skal	have	

lavt strømforbrug både i aktiv og dvaletilstand.
•	levering	af	produkter	til	kommunens	institutioner	skal	

fortages i køretøjer med lavt CO2-udslip, og fx samles 
på færre leveringsdage, så kørsel mindskes.

i 2011-2012 er der nedsat et tværfagligt kompetencet-
eam for indkøb og udbud. i 2012 vil kompetenceteamet 
arbejde med mål for miljø- og energibesparelser på 
indkøbsområdet.

Aktivitet	2:	Analyse	af	bil-flåde	til	fremme	af	ind-
køb	af	miljørigtige	biler
EU vedtog ultimo 2010 et nyt direktiv på transportom-
rådet, som forpligter indkøberne til at medregne de 
samfundsmæssige omkostninger af energiforbrug, CO2-
udledning og luftforurening fra et køretøj ved evaluering 
af tilbud  i offentlige udbud. 

Fredensborg Kommune igangsætter i 2011 en analyse af 
den	samlede	bil-flåde	med	fokus	på	at	nedbringe	CO2-
udledning og driftsomkostninger. Fredensborg Kommune 
har	i	øjeblikket	en	bil-flåde	med	ca.	100	biler.	40	pct.	af	
bilerne er 5 år eller ældre. Analysen forventes at vise et 

A.4: Energirigtige indkøb 

Kommunens	gældende	indkøbspolitik	fra	2010	-	
om	miljø	og	energieffektivitet:

•	Produktkvaliteten	hvad	angår	f.eks.	sikkerhed,	miljø	
og energieffektivitet, skal leve op til lovgivningen og 
kommunens krav. 

•	miljøforhold	vil	altid	-	med	mindre	købet	er	uegnet	
til det - indgå som udvælgelseskriterier, mindstekrav 
eller konkurrenceparametre. Der vil ved det enkelte 
udbud foretages en konkret vurdering af dette.

•	generelt	skal	det	sikres,	at	kommunens	indkøb-
saftaler kun omfatter produkter, der overholder 
gældende regler og vejledninger for miljøforhold. 
Det skal tilstræbes, at der kan vælges et miljørigtigt 
alternativ på alle produkt- og serviceområder, hvor 
relevant. 

Fredensborg Kommunes indkøbsbudget er på ca. 755 
mio.	årligt.	Heraf	udgør	ca.	598	mio.	tjenesteydelser	og	
ca. 157. mio. varekøb. En af årsagerne til at kommun-
ens energiforbrug stiger er, at mængden af nyt udstyr, 
ny iT, nye hvidevarer mv. er stigende. Skolerne bruger 
fx mere strøm, når kridttavler udskiftes med elekt-
roniske tavler. Denne udvikling skal vi naturligvis ikke 
forhindre, men vi skal sikre os at den sker uden ener-
gispild. Miljø- og energikravene til kommunens indkøb 
skal skærpes, samtidig med at vi fortsat køber bedst og 
billigst ind. Derfor vil vi sikre de mest energirigtige og 
bedste totaløkonomiske valg ved at bruge de værktøjer, 
som	findes	på	markedet.	Den	decentrale	energimodel	
skal understøtte disse valg i hverdagen, så vi undgår, at 
der fx indkøbes den billigste elektroniske tavle med det 
højeste strømforbrug. Kommunens indkøbspolitik slår 
fast, at miljøhensyn skal tælle med i alle indkøb i kom-
munen. 
Når indkøb betragtes ud fra et livscyklus- eller totalom-
kostningsperspektiv,  bliver det ikke nødvendigvis dyrere 
at købe energivenligt ind.
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betydeligt miljømæssigt potentiale ved en optimering 
af kommunens bilpark. Det vil derfor være oplagt at vi, 
hver gang vi køber biler, analyserer mulighederne for at 
reducere kommunens CO2-udledning. 

Fra 2013 er målet, at der kun indkøbes elbiler, hybrid-
biler, og miljørigtige biler med lavt benzin- eller diesel 
forbrug, hvor merpris og miljøhensyn hentes hjem over 
produktets levetid gennem en mere effektiv drift. Planen 
er,	at	25-50	pct.	af	kommunens	bilflåde	af	består	elbiler,	
hybridbiler og andet grøn transport i 2013. Dette mål for 
hvor	stor	en	del	af	kommunens	bil-flåde	skal	være	grøn,	
justeres på baggrund af analysens resultater.

Aktivitet	3:	Energirigtig	belysning
Kommunen vil være forgangskommune på energirigtig 
belysning. Der er et stort potentiale i en opgradering 
af belysningen i kommunens bygninger. De nuværende 
ældre belysningsinstallationer bruger meget strøm, 
men giver ikke godt lys. Ved at gennemføre en samlet 
opgradering i alle ejendomme, hvor lyskvaliteten er 
afgørende, kan indeklimaet forbedres samtidig med at 
energiforbruget reduceres. Fx i skolerne, hvor indlær-
ingen afhænger af lysets kvalitet.

Der gennemføres inden 2012 udbud på lyskilder, således 
at kommunens fremtidige indkøb fra 2013 sker med 
energivenlige lyskilder. i første omgang på indkøb af 
fx elspare-pærer og lED lyskilder. Sammen med en 
indkøbsaftale tilknyttes en belysningsekspert.

Aktivitet 4: Kopimaskiner og printere
Kopimaskiner og printere er tit skjulte strømslugere, da 

de størstedelen af tiden står og venter på at producere 
noget.	Hvis	maskinerne	ikke	er	sat	til	at	gå	i	elsparetil-
stand, eller hvis elforbruget er for højt i elsparetilstand, 
kan det medføre store udgifter på elregningen.

Ved løbende udskiftning og indkøb af kopimaskiner og 
printere frem mod 2013, vil maskinparken have effek-
tive energisparefunktioner, som hurtigt varmer op til 
klartilstand. Det forventes, at kommunens nuværende 
maskinpark af kopimaskiner og printere er udskiftet til 
energivenlige maskiner inden 2016.

Aktivitet	5:	Hårde	hvidevarer
Kommunen kan effektivisere sit energiforbrug ved at 
købe hårde hvidevarer, der er energirigtige og passer 
i størrelse til det forventede behov. Der vil ligeledes 
kunne opnås en reduktion af det nuværende vand- 
og elforbrug.

Kommunen skal senest i 2013 gennemføre et udbud 
på hårde hvidevarer, så Fredensborg Kommune får 
energirigtige maskiner i kommunens bygninger. 
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KOmmunEn	SOm	mynDIgHED	Og	InSPIRAtOR	- 	gEOgRAFISK	OmRåDE

B.1: Planlægning, byudvikling og nybyggeri 

i Fredensborg Kommunes Planstrategi 2008 ind-
gik bæredygtighed som selvstændigt tema. Kom-
muneplan	2009 satte bæredygtige retningslinjer 
for byggeri, fortætning, maksimalt bebygget areal, 
håndtering af øget nedbør i de grønne områder mm. 
Ved udbud af kommunale grunde og ved lokalplan-
lægning stilles der som udgangspunkt krav om bære-
dygtighed i byggeriet på baggrund af en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfælde ud fra det brede 
bæredygtighedsbegreb, som omfatter økonomi, miljø 
og sociale forhold.

Den fysiske planlægning har en væsentlig rolle i forhold 
til	at	implementere	flere	af	de	mål,	som	sættes	i	Klima-
strategien. Den største udledning af CO2 kommer fra 
opvarmning af bygninger og fra transport. Planlægningen 
har betydning for måden, vi bygger og opvarmer på og 
indretter vores byer, både i forhold til transport og til 
håndtering af regnvandet.

Kommunens planlægning udfordres af den hastige 
teknologiske udvikling og effekten af klimaændringer. 
Stigende energipriser og miljøbevidsthed skaber et drive 
for nye løsninger indenfor byggeriet. Klimaændringer 
skaber behov for at indtænke stigende vandmængder. 
Fjernvarmeløsninger skal ses i forhold til den forskel 
den enkelte borger kan gøre ved at isolere sit hus efter 
højeste energiklasse. Der er behov for værktøjer til at 
tænke udfordringerne ind i kommunens måde at håndtere 
planlægning, byudvikling og nybyggeri.

Fredensborg Kommune er veludbygget, og der er (udover 
Humlebæk	Syd)	få	større	byudviklingsarealer	tilbage.	
Kommunens 4 bysamfund har lokale karakteristika med 
forskellige forudsætninger for implementering af klima-
tiltag. Klimakrav bør stilles ud fra det enkelte bysamfunds 
præmisser. Udfordringen er at formidle den konkrete 
vurdering i hvert enkelt tilfælde, så der ved udbud og 
lokalplanlægning stilles relevante krav og skabes konsen-
sus om disse. 

Da den konkrete realisering af klimatiltag i byggeriet 
i sidste ende også er afhængigt af bygherres vilje og 

økonomiske muligheder, er kommunen som myndighed 
nødt til at arbejde med såvel ’pisk som gulerod’ og ’det 

gode eksempel’. 

Målsætning	for	2020	

•	At	der	kan	demonstreres	nye	lokale	klimaløs-
ninger af høj arkitektonisk kvalitet i Fredensborg 
Kommune.

•	At	der	skabes	helhedsløsninger	med	tværfaglig	
forankring af klimaindsatsen.

•	At	klimaindsatsen	understøtter	den	lokale	 
byidentitet og bidrager til at gøre kommunen  
attraktiv	for	borgere	og	tilflyttere.	

Byudviklingsområdet Humlebæk	Syd udgør et 58 
ha	stort	areal	i	det	sydvestlige	Humlebæk.	Byrådet	
udskriver medio 2011 en byplankonkurrence for at 
indkalde bud på udviklingen af området. Formålet 
er at skabe en levende bydel af høj arkitektonisk 
kvalitet med fokus på klima og bæredygtighed, 
mangfoldighed, det sunde liv og social kontakt. 
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	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktivitet 1: Demonstrere nye lokale klimaløsninger 
af	høj	arkitektonisk	kvalitet
For	at	kunne	gå	forrest,	er	det	væsentligt	at	definere	
rammer for at lave forsøg og vise nye løsninger. Der kan 
arbejdes med at demonstrere lokale klimaløsninger og 
arkitektonisk kvalitet:
-	 i	byplankonkurrencen	for	byudviklingsområdet	Humle-

bæk Syd.
- ved temalokalplaner for områder med særlige om-

dannelsespotentialer, fx fortætning, vandhåndtering, 
renovering med bevaring af kulturhistoriske træk, fx 
tegltage.

-	 ved	præmiering	af	`årets	klimarenovering´	eller	`årets	
klimakvarter´.

- gennem nye typer planprocesser, fx strategiske sam-
arbejder med grundejerforeninger for realisering af 
kommuneplanens intentioner.

- i kommunens egen drift, fx CO2-neutralt lAr rådhus 
 (se afsnit om kommunens bygninger).

Aktivitet	2:	Klima-	og	bæredygtighedsmærkning	
med	en	enkel	grafisk	mærkning	formidles	strategiske	og	
konkrete valg. Samtidig opfyldes den lovpligtige miljø-
vurdering. Værktøjet vil typisk kunne bruges til vurdering 
af større udviklingsprojekter, primært på det tekniske 
område - både internt og eksternt. Typisk lokalplanpligtigt 
byggeri og anlæg, samt strategiske planer. Mærkningen 
skal anvendes til klimatjek af udvalgte relevante udbud, 
planer og anlæg.3 Målet er at styrke tværfaglige helheds-
vurderinger og understøtte synergieffekter i de konk-
rete løsninger, fx ved at alle udbud og lokalplaner med 
specifikke	tiltag	opfylder	mindst	3-5	ud	af	10	parametre	i	
mærkningen. 
Københavns Kommune har brugt en lignende mærkning
i	nordhavnen	og	Realdania	m.fl.	i	Køge	Kyst.	Begge	med	
lige dele vægt på proces, dialog mellem parter og de 
konkrete målingsparametre.

Aktivitet	3:	Grøn	bygherrepolitik
Det kommunale byggeri, både nybyggerier og reno-
veringer, skal være rollemodel for private bygherrer. 
Der kan i forlængelse af arbejdet med `Klima- bære-

B.1: Planlægning, byudvikling og nybyggeri 
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3 Klimatjek – eksempler på hvor mærkningen vil kunne anvendes frem til 2013:
•	Strategi	2011	(primo	2011	-	primo	2012)	•	udbud	af	gl.	Asminderød	Skole	(primo	2011)	•	Byplankonkurrence	for	Humlebæk	Syd	(medio	
2011)	•	Lokalplan	for	gl.	Asminderød	Skole	(primo	2012)	•	Kommuneplan	2013	•	Alment	boligbyggeri:	Helhedsplan	for	Egedalsvænge.

Illustration fra København Kommunes 

Bæredygtighedsmærkning
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KOmmunEn	SOm	mynDIgHED	Og	InSPIRAtOR	- 	gEOgRAFISK	OmRåDE

dygtighedsmærkning´ udarbejdes en `grøn bygherre-
politik´, som både kan sætte den kommunale standard 
og inspirere andre aktører. Den kunne anvendes som 
dialogværktøj og inspiration ved vejledning af borgere 
i forbindelse med fx. byggesagsbehandling. Der kunne 
konkret arbejdes med håndbøger med ”how to do” og 
principper og eksempelsamling for nybyggeri og renover-
ing, samt uderum og lAr.

Aktivitet 4: Klimaindsatsen understøtter den 
lokale	byidentitet	og	bidrager	til	at	gøre	
kommunen	attraktiv	for	borgere	og	tilflyttere
Klimaindsatsen skal forankres og videreudvikles i Plan-
strategi 2011, der er Byrådets strategi for en bæredygtig 
udvikling af kommunens byer og landområde. Strategien 
udpeger indsatsområder for de kommende år, herunder 
hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres. 
Planstrategi 2011 arbejder med 4 indsatsområder: 
Klima,	sundhed,	natur	og	byudviklingen	af	Humlebæk	
Syd. Følgende emner vil indgå i indsatsområdet Klima:

•	 CO2-udledningens	geografi:	Hvor	og	hvordan	skal	 
der sættes ind på landet og i de enkelte bysamfund? 

•			Byidentitet	og	klimatiltag:	Hvor	og	hvordan	er	der	
rum til at høste erfaringer i respekt for den lokale 
byidentitet og kulturhistoriske værdier som fx bevar-
ingsværdigt murstensbyggeri? 

•	 Fortætning	omkring	daglige	trafikale	mål:	Hvor	og	
hvordan kan der fortættes yderligere uden oversvøm-

 melsesrisiko? Fx bymidter, stationsnære arealer, 
skoler, store arbejdspladser.

•			Den	blå	og	grønne	struktur:	Hvor	og	hvordan	kan	vand	
udnyttes som ressource? Kortlægning af nedsivnings-
potentialet, grønne klimatiltag som bytræer, regnbede i 
rabatten, grønne tage og vægge mv. og blå tiltag som 
våde enge, styrede oversvømmelser mv. (se afsnit om 
vand) Kortlægning af potentialet vedvarende energi.

Kommuneplan 2013 vil konkretisere mål og handlinger 
fra planstrategien, til retningslinjer og rammer for ud-
viklingen i de enkelte områder af kommunen. 

Ny bæredygtig skole på Vilhelmsro



23

B.2: Energi- og varmeforsyning

Baunebjerg skolens fjernvarmeinstallationer.
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Energi og varmeforsyningen i Fredensborg Kom-
mune karakteriseres ved at ca. 80 pct. af det 
samlede varmegrundlag er i byområderne, mens de 
resterende 20 pct. ligger i landzone. Bysamfund i 
Kokkedal og Nivå er stort set forsynet med fjern-
varme, hvor der er den fornødne varmetæthed (fx 
etage- og større samlede bebyggelser). De andre 
2 større bysamfund i kommunen, Fredensborg og 
Humlebæk	By,	er	stort	set	uden	kollektiv	energi-	og	
varmeforsyning og her er der potentiale for udbre-
delse af fjernvarme og vedvarende energikilder.  

CO2-udledningen i landzonen udgør ca. 30 pct. af 
den samlede udledning i kommunen, idet forsynin-
gen i landområderne primært er baseret på olie og 
el. i landområderne er ca. 65 pct. af forsyningen 
baseret på olie, mens de el-opvarmede boliger 
udgør ca. 15 pct.

Fredensborg	Kommune	er	i	samarbejde	med	Hørsholm	
kommune og i/S Nordforbrænding i gang med at udar-
bejde en ”Energi- og varmeplan”, som forventes fremlagt 
til politisk behandling medio 2011. Formålet med planen 
er at bl.a. at opstille rammer for energi-forsyning i kom-
munen	som	et	geografisk	område.	I	planen	indgår	de	
områder, der skal forsynes hhv. individuelt eller kollektivt 
med fx fjernvarme, naturgas og/eller vedvarende energi.  

Kommunen kan i forbindelse med planen arbejde aktivt for 
en udbygning af fjernvarmenet samt fremme anvendelse
af alternative energi- og opvarmningsformer. Kommunen 
kan beslutte via kommune- og lokalplaner, at vedvarende 
energi bør anvendes i særlige områder.

Fjernvarme baseret på affaldsforbrænding betragtes som 
CO2 neutral. Kommunens strategi for energi- og varme-
forsyning skal medvirke til at fortrænge anvendelse af 
fossile brændstoffer fra alle områder i kommunen – i 
tråd med Klimastrategiens overordnende mål om fossilfri 
i 2050.

	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktivitet	1:	Etablering	og	udvidelse	af	fjern-
varmenet,	herunder	konvertering	af	el-,	olie-,	
og	naturgasområder	i	Humlebæk	By
i dag får mange husstande i bl.a. Fredensborg og 
Humlebæk	by	deres	varme	fra	el-,	olie-	eller	naturgas.	
Flere rapporter har vist, at der er både samfunds- og 
miljømæssige fordele ved at etablere fjernvarmenet til 
erstatning.	Det	er	nærliggende	at	tænke	fx	Humlebæk	
syd og Fredensborg som supplement til Nordforbrænd-
ings eksisterende fjernvarmenet.  i samarbejde med 
Nordforbrænding er kommunen i gang med at etablere 
fjernvarme	og	konvertere	et	naturgasområde	i	Humlebæk.
Først i 2011 konverteres Baunebjergskolen samt 2 bolig- 
bebyggelser og frem til 2015 andre etage- og samlede 
bebyggelser. Fastlæggelse af varmeforsyning til nye 
områder	som	fx	Humlebæk	Syd	bør	prioriteres	ud	fra	
samfundsøkonomiske principper, så de begrænsede 
ressourcer bliver anvendt mest optimalt. i byudviklings-
områder med lav bebyggelsesprocent kan kollektiv 
forsyning stadig være den mest optimale forsyningsform, 
forudsat at området disponeres med mindre øer af tæt/
lav byggeri med central tilslutning af energiforsyningen. 
Varmeanlæggene i byudviklingsområdets bygninger bør 
dimensioneres for lavtemperatur. Endvidere overvejes 
hvilken tarifstruktur, der vil være optimal ved tilslutning 
af områder med lavtemperatur fjernvarme.

Aktivitet	2:	Undersøgelse	vedr.	etablering	af	
fjernvarmenet	i	Fredensborg	By
Fredensborg By er uden kollektiv energi- og varmefor-
syning og det er nærliggende at tænke i både alternative 
og traditionelle baner i forbindelse med etablering af 
et fjernvarmenet til at dække byens behov. Den kon-
ventionelle måde at løse det på vil være at undersøge 
muligheden	for	et	samarbejde	med	Helsingør	Kraft-
varme, der er i besiddelse af et “combined cycle-anlæg” 
(producerer el og varme). Anlægget leverer el til det 
nordiske elnet og vil kunne levere fjernvarme til Fredens-
borg By. Det vurderes, at udbygning af fjernvarmenettet 
på tværs af kommunen i en øst/vest retning i forhold til 
den eksisterende hovedledning, der løber nord/syd, vil 
være meget omkostningstung. Derfor er det relevant at 
undersøge mulighederne for en fjernvarmeledning fra 
Helsingør	til	Hillerød,	hvor	Fredensborg	by	kan	kobles	
på, eller som et alternativ at etablere et nyt varmeværk 
i Fredensborg by.

Aktivitet	3:	Undersøge	mulighed	for	udvidelse	af	
fjernvarmenettet	i	Kokkedal	og	Nivå
Bysamfund i Kokkedal og Nivå er stort set forsynet med 
fjernvarme, hvor der er den fornødne varmetæthed (fx 

Målsætninger	fra	energi-	og	varmeplanen	for	
2020 og 2050

•	udfasning	af	olie	og	gas	som	energikilde	(uaf-
hængig af fossile brændsel i 2050).

•	udbygning	og	etablering	af	fjernvarmenettet	i	
kommunens 4 byer.

•	Anvendelse	af	miljørigtige	vedvarende	ener-
gikilder (fx geotermi, solvarme) til kollektive 
forsyningsformer fremmes hvor relevant.

•	Bæredygtige	forsyningsformer	i	landzonen.

KOmmunEn	SOm	mynDIgHED	Og	InSPIRAtOR	- 	gEOgRAFISK	OmRåDE

B.2: Energi- og varmeforsyning
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etage- og større samlede bebyggelser). Muligheden for 
at udvide fjernvarmenettet til også at omfatte områder 
med parcel – og rækkehuse vil blive undersøgt. Un-
dersøgelserne vil blive baseret på detaljerede analyser, 
samfundsøkonomiske beregninger m.m.

Aktivitet	4:	Indpasning	af	solenergi	/	jordvarme	mv.	
En af konsekvenserne af udvidelse af fjernvarmenettet 
er, at levering af affaldsbaseret varme ikke kan dække 
efterspørgslen i vintermånederne og derfor skal behovet 
suppleres	med	andet	brændsel	(flis	og	naturgas).	Jo	
større udvidelse af varmegrundlaget, des mindre kan 
dækkes med affaldsbaseret varme. Derfor er det samti-
dig nærliggende, at undersøge kommunernes muligheder 
for at indpasse fuld skala solvarmeanlæg / jordvarmean-
læg som supplement til fjernvarmesystemet. Dette kan 
med fordel indtænkes i den kommende udvikling af fx 
den	sydlige	del	af	Humlebæk	by.	

Aktivitet	5:	Afklaring	af	det	geotermiske	potentiale	
(fx	Hillerød	/	Fredensborg)
geotermiens rolle i fremtidens energisystem er helt cen-
tral. gEUS (De Nationale geologiske Undersøgelser for 
Danmark og grønland) har estimeret, at der i Nordsjæl-
lands undergrund er potentiale til at dække halvdelen 
af hovedstadens fjernvarmebehov i adskillige år. Bar-
riererne med geotermi er de dybe, kostbare boringer, 
som ikke altid giver pote første gang. Til gengæld har 
man enorme mængder varmt vand, når det lykkes, og 
teknologien er simpel og forureningsfri, ligesom prisen 
er kendt i mange år frem. Eksperterne hævder, at der 
formentlig	er	et	stort	potentiale	i	at	bore	mellem	Hillerød	
og Karlebo. Administrationen vil derfor undersøge mu-

lighederne for at etablere et geotermisk anlæg, der evt. 
skal	kunne	forsyne	både	Hillerød	og	Fredensborg	byer.	
Endvidere vil vi søge regionale samarbejdspartner (fx 
fjernvarmeforsyningerne	i	Hillerød,	Farum,	værløse)	med	
henblik	på	en	fælles	finansiering	af	de	kostbare	geologi-
ske og seismiske forundersøgelser. 

Aktivitet	6:	Bæredygtige	forsyningsformer	i	landzonen
Administrationen vil analysere og undersøge hvilke 
teknologiske alternativer, der kan dække varmebehovet 
i de forskellige egne af kommunen, herunder individuelle 
forsyningsformer i landzonen. løsningerne skal både 
være praktiske og økonomisk fornuftige. løsningerne 
skal medføre dels en energibesparelse hos slutbrugerne 
(borgere og virksomheder), men også et økonomisk 
incitament til konvertering.

Kommunen ønsker at fremme borgernes brug af fx 
jordvarmeanlæg i områder med individuel forsyning.

Løbende	vurdering	og	beslutning
Der skal foretages analyser og undersøgelser med hen- 
blik på en vurdering af forskellige teknologier, energi- 
kilder, konvertering af naturgasområder etc. De miljø-
mæssige og økonomiske konsekvenser på såvel samfunds- 
som på slutbrugerniveau bliver hermed evalueret. Fx kan 
der være et dilemma mellem, hvad der kan betale sig 
samfundsøkonomisk holdt op mod den enkeltes valg af 
konkrete løsninger som sol på taget eller jordvarme.
Da kommunen er ansvarlig for godkendelse af projekter 
for kollektiv varmeforsyning i henhold til varmeforsyn-
ingsloven og projektbekendtgørelsen, vil disse beskrives 
og fremlægges til politisk behandling løbende. 
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B.3: Klimatilpasning: Håndtering af øgede vandmængder

i fremtiden vil der falde mere regn. Vinteren vil blive  
vådere og sommeren tørrere. Nedbørsmønstret vil ændre 
sig, så vi får mere intens nedbør. De enkelte regnskyl 
bliver kraftigere, så der falder meget regn indenfor et 
kort tidsrum – såkaldt monsterregn eller ekstremregn. 
Samtidig vil gennemsnitstemperaturen øges og havene 
forventes at stige fra ca. ½ meter inden 2050 til ca. 1 
meter i 2100. Klimaændringen giver derfor store udfor-
dringer med at håndtere vandmængderne. Der vil være 
en øget belastning på kloaksystemer og vandløb, som
ikke er dimensioneret til at bortlede de store regnmængder 
tilstrækkeligt hurtigt til at undgå oversvømmelser. 

i store dele af byområderne kan vandet ikke trænge ned 
i jorden. Vand der falder på tage, veje, indkørsler og 
parkeringspladser strømmer i stedet til kloakken med 
det samme. i fremtiden skal regnen i videst muligt 
omfang blive, hvor den falder. Det kalder man lokal 
Afledning	af	Regnvand	-	LAR.

	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktivitet	1:	Håndtering	og	udnyttelse	af	vand	som	
positiv	ressource
De øgede nedbørsmængder skal udnyttes, så de på 
sigt ikke giver problemer i relation til boliger, erhverv, 
veje mv. Vandet skal anvendes som en aktiv ressource, 
der er med til at skabe interessante og sjove byrum. 
Det	skal	”løftes	op	af	kloakkerne”	og	op	til	overfladen	
og indgå som en del af bymiljøet. i naturområder og 
grønne arealer skal vandet udnyttes fx til genskabelse 
af våde enge, små vandhuller mv. Det giver mere natur 
og bedre mulighed for rekreativ udnyttelse.

Hvis	regnen	er	så	kraftig,	at	oversvømmelser	ikke	kan	
undgås, skal regnvandet ledes derhen, hvor en over-
svømmelse gør mindst skade. Det kan fx være ved at 
oversvømme en boldbane eller en parkeringsplads i 
stedet for boliger og erhvervsejendomme. 

Aktivitet	2:	LAR	i	kommunale	bygninger
Asminderød ny skole får som den første kommunale 
bygning	lokal	afledning	af	regnvand.	I	2013	skal	skoler	
og institutioner have analyseret muligheden for at 
implementere lAr lokalt og  muligheden for at bruge 
vandet positivt. 15 pct. af de kommunale bygninger 
skal have implementeret lAr i 2013.

Aktivitet	3:	LAR	på	rådhuset
Rådhuset	skal	have	lokal	afledning	af	regnvand	(LAR)	
inden 2013 - som demonstrationsprojekt og for at feje 
for egen dør (se beskrivelse af det samlede demon-
strationsprojekt på rådhuset i afsnit om kommunens 
bygninger).

Aktivitet	4:	Blå	Plan	som	grundlag	for	fremtidig	
planlægning
Den Blå Plan indeholder en beskrivelse af terrænforhold 
og kloaksystem, og viser hvor vandet vil samle sig under 
ekstremregn. Den Blå Plan skal bruges ved planlægning 
af nye boligområder, til optimering af spildevandshånd-
tering og vise, hvor der kan være behov for en særlig 
indsats i beredskabssituationer. 

Aktivitet	5:	Dimensionering	af	kloakker
Som en del af Spildevandsplanen vil nye kloakker 
fremover blive dimensioneret, så de kan rumme mere 
vand. Kloakker dimensioneres til et serviceniveau, så der 
er opstuvning til terræn hvert 10. år i fælleskloakerede 
områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder. 
Når det regner mere end kloakkerne kan klare, har 
kommunen et beredskab, der kan træde til og afhjælpe 
oversvømmelserne.

Målsætning	for	2020	

•	vi	håndterer	klimaforandringerne	og	udnytter	de	
øgede regnmængder som en positiv ressource.

•	Klimatilpasning	skal	øge	naturindholdet	i	kommunen	
 – våde enge skal udnyttes i regnvandshåndteringen 

og vådområder genskabes.

•	Regnen	skal	blive	hvor	den	falder	–	nedsives	eller	
	 bruges	rekreativt	-	lokal	afledning	af	regnvand	(LAR).

•	Inden	2020	skal	alle	kommunale	ejendomme	
	 have	lokal	afledning	af	regnvand	(LAR).

LAR	–	Lokal	Afledning	af	Regnvand

Princip: regnen skal i videst muligt omfang håndteres, 
hvor den falder eller forsinkes mest muligt, inden 
den ledes videre i kloakken.

Eksempler på lAr:

•	Parkeringsarealer	er	gennemtrængelige	for	vand	 
– fx græsarmeringssten i stedet for asfalt.

•	tagvand	fra	huse	kan	bruges	rekreativt	i	haven	og	
ledes til fx regnbede med planter, der kræver fugtig 
jord, til et lille vandhul på grunden, nedsives i jorden 
eller opsamles til vanding, og evt. tøjvask og toiletskyl.

•	grønne	tage	–	dvs.	græs	eller	stenurter	på	tagfladen,	
så vandet fordamper og forsinkes på dets videre færd.

•	vandet	i	byområder	ledes	til	et	bassin,	et	grønt	om-
råde eller lignende og gør byen mere spændende at 
opholde sig i.

•	nedsivning	af	regnvand	i	jorden.

•	grøfter	langs	vejene,	som	forsinker	vandet	og	lader	
noget af vandet sive ned i jorden.
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Aktivitet	6:	Usserød	å	–	Jellerød
Der gennemføres projekter omkring Usserød å med det 
formål at mindske risikoen for oversvømmelser og øge 
naturindholdet i og langs åen og vandkvaliteten i åen. 
Også her går klimaindsatsen hånd i hånd med kommun-
ens miljø- og naturindsats.

Aktivitet	7:	Usserød	å	–	tværkommunalt	samarbejde
Oversvømmelserne af Jellerød i Kokkedal i august 2010 
har	betydet,	at	kommunen	samarbejder	med	Hørsholm	og	
rudersdal Kommuner om et stort projekt ved Usserød å, 
der	skal	bedre	vandafledningen	i	åen,	samtidig	med	at	
miljøkvaliteten og de rekreative værdier øges. 

De tre kommuners Klimatilpasnings- og Miljø strategi for 
Usserød å peger på en række kortsigtede og langsigt-
ede initiativer. De kortsigtede gennemføres inden 2012. 
De langsigtede indsatser gennemføres løbende i såvel 
kommunalt regi som i Fredensborg Forsyning, fx ved at 
gennemføre indsatserne i spildevandsplanen.

Endvidere arbejdes der med at søge eksterne midler til 
visse aktiviteter omkring Usserød å.

Aktivitet	8:	”Hold	på	vandet”-pakke	til	borgerne
Fredensborg kommune vil i samarbejde med det lokale 
erhvervsliv	sammensætte	en	”Hold	på	vandet”-pakke	
til borgerne. Den skal indeholde eksempler på lokal 
håndtering af regnvand på de enkelte boliger, tilbud 
på arbejdet fra lokale håndværkere og et tilbud om 
tilbagebetaling af en del af kloaktilslutningsbidraget fra 
Fredensborg Forsyning. Spildevandsplan 2011-20 giver 
grundejere mulighed for at få tilbagebetalt op til 40 pct. 
af kloaktilslutningsbidraget, hvis de holder regnvandet 
på egen grund.

De enkelte aktiviteter kræver nærmere analyser og detail-
projektering og vurdering af de tekniske løsninger og de 
forbundne økonomiske og miljømæssige konsekvenser.
Udgiften vil ligge hos private, kommunen og Fredens-
borg Forsyning. 

Fredensborg	Forsyning

Fredensborg Forsyning er fra 1. januar 2010 et 
aktiselskab ejet af Fredensborg Kommune.

Fredensborg Forsyning som virksomhed har som 
mål at reducere energiforbruget med 5 pct. pr. år 
i perioden 2010-2013.
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B.4.: Transport og mobilitet

udfordringen	på	trafikområdet	i	Fredensborg	Kommune	
er,	at	vi	har	en	forholdsvis	stor	udstrækning	med	fire	
større	bysamfund	med	en	geografisk	adskilt	placering	
og	flere	mindre	landsbyer	i	landområdet.	Kommunen	er	
primært en pendlerkommune, hvorfor en stor del af den 
daglige transport er mellem bolig og arbejdssted. Vej-
nettet er veludbygget og der er ingen væsentlige træng-
selsproblemer. Sammenholdt med at relativt mange ejer 
en bil og mange mål ligger uden for kommunen, betyder 
det, at en forholdsvis stor del af transporten foregår i bil.

Transporten står for næsten halvdelen af kommunens 
samlede CO2-udslip,	hvilket	primært	er	vejtrafik,	men	
også industriens transport på vand, skinner og i luften.

	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktivitet	1:	Grøn	transport	og	elbiler
Fredensborg Kommune har vedtaget en elbils-strategi 
med tre dele: Elbiler til borgerne, elbiler i kommunens 
egen transport og ladeinfrastruktur. Der er indgået aftale 
om ”Test en elbil”, hvor udvalgte borgere kan teste en 
elbil i 3 måneder, såfremt erhvervslivet vil sponsorere. 
Der	er	opnået	ekstern	finansiering	til	køb	af	5	elbiler	til	
kommunens egen transport, som testes på ældreområdet 
og det tekniske område. 

Kommunen skal gå forrest med miljøvenlig kørsel, særligt 
ved indkøb af nye køretøjer for at sikre en mere energief-
fektiv kommunal transport. Fra 2013 er målet, at der kun 
indkøbes elbiler, hybridbiler, og miljørigtige biler med lavt 
benzin- eller diesel forbrug, hvor merpris og miljøhensyn 
hentes hjem over produktets levetid gennem en mere 
effektiv drift. 

Det	er	et	mål,	at	25-50	pct.	af	kommunens	bil-flåde	
består af elbiler, hybridbiler og andet grøn transport i 
2013. Dette mål for, hvor stor en del af kommunens bil-
flåde	skal	være	grøn,	justeres	på	baggrund	af	en	analyse	
af	den	samlede	bil-flåde	med	fokus	på	at	nedbringe	CO2-
udledning og driftsomkostninger.
For at være foregangskommune for elbiler er første skridt 
at blive elbilsparat i 2012 med en udrullet ladeinfrastruk-

Målsætning	for	2020	

•	Fremme	grøn	transport	og	brug	af	elbiler	for	både	
kommunen og borgere: Fredensborg Kommune 

 skal være foregangskommune for elbiler.

•	Flere	vælger	cyklen	på	basis	af	en	styrket	 
sammenhængende cykelinfrastruktur.

•	Fremme	et	sammenhængende	effektivt	 
kollektivt transportsystem i kommunen.

•	Fremme	en	by-	og	transportstruktur,	der	 
fokuserer på nærhed og tilgængelighed.

•	Reducere	energiforbrug	til	vejbelysning	 
med 10 pct.
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tur i kommunen. Dette vil gøre det muligt og mere attrak-
tivt for borgere og virksomheder at vælge elbil fremover.

Aktivitet	2:	Cykelpolitik
Cykelpolitikkens mål er at fremme borgernes brug af 
cykel frem for bil. Cyklismen ønskes fremmet, da den 
har	en	positiv	indflydelse	på	trafikken,	omgivelserne	og	
borgernes sundhed. Der udarbejdes en konkret cykelpo-
litik, der inkluderer stistruktur, skiltepolitik mv. Der skal 
generelt	sikres	gode	cykelfaciliteter	ved	trafikknudepunk-
ter, indkøbsområder, sportsfaciliteter, institutioner mv. 

Skolerne	går	i	gang	med	at	udarbejde	trafikpolitikker	og	
der fokuseres på elevernes færdigheder på cykel afpasset 
de enkelte klassetrin. Formålet er dels at vænne eleverne  
til at bruge cykel, men samtidigt at dette sker på en 
trafiksikker	måde.	

Aktivitet	3:	Kollektiv	trafik
Kollektiv transport er effektiv, hvor der er større passager-
strømme. Derfor skal der være attraktive knudepunkter 
med busbetjening, der fungerer som føderuter og med 
cykelfaciliteter for kortere transportafstande. 

For	at	fremme	et	overordnet	kollektivt	trafiksystem,	der	
understøtter pendlerstrømmene i samarbejde med nabo-
kommunerne, er Fredensborg Kommune med i projektet 
”Nordkalotten”, som effektivt vil bringe passagerer frem 
til stationerne på jernbanenettet.

Aktivitet 4: samkørsel
Samkørsel giver mulighed for energimæssige besparelser. 
Kommunen kan supportere samkørsel som alternativ til 

kollektiv transport, hvor denne ikke kan give en tilfreds-
stillende dækning. Kommunen vil kunne bidrage med 
systemer til intern kommunikation overfor dem, der 
ønsker at køre sammen, for at kunne øge trygheden 
og dermed anvendelsen.
 
Aktivitet 5: Belysningsplan
Der udarbejdes en kommunal belysningsplan, der fokuserer
på energi, miljø og klima, som grundlag for fremtidig 
udskiftning af udendørs belysningsarmaturer efterhånden 
som teknologien giver mulighed for det. På kort sigt er 
mulighederne for besparelser beskedne, da kommunens 
armaturer er udskiftet i forbindelse med kabellægningen.

Indsamling af data 
om transport-

mønster, brug af 
transportmiddel 

og sammenhæng i 
stisystem mv..
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identificerer	
potentialerne 
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Elbilsstrategi, 
cykelpolitik, 
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og kollektiv 
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Flere cykler og 
kører mindre, 
kollektivt  eller 

sammen eller i elbil

Det kollektive 
transport system 

er sammen-
hængende 

og effektiviseret

FK er foregangs-
kommune for 

elbiler og elbilsklar 

Vejbelysnings 
energiforbruget 
er minimeret
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B.5: Samarbejde med borgere og virksomheder

Med klimaudfordringen får kommunerne en helt ny rolle 
med at knytte de mange parter sammen – borgere, 
virksomheder, forskning og myndigheder. Erhvervsliv og 
borgere tegner sig for hovedparten af CO2-udledningen 
indenfor kommunegrænsen i Fredensborg, og det er 
afgørende at alle involveres aktivt, for at nå målene om 
CO2-reduktion.

i Fredensborg Kommune kommer næsten halvdelen af 
CO2–udledningen fra elforbrug og opvarmning, hvoraf 
cirka halvdelen stammer fra husholdninger og halvdelen 
fra industri, handel og service. Store dele af Fredensborg  
Kommune er udbygget i 60’erne og 70’erne og den 
eksisterende boligmasse består af 35 pct. parcelhuse 
med en stigende andel seniorer. Dvs. at færre mennesker 
opvarmer	flere	kvadratmeter.	De	store	parcelhushaver	
og andre friarealer befæstes i stigende grad med store 
vedligeholdelsesvenlige	flisearealer.	

Undersøgelser viser, at borgere og virksomheder mangler 
grundlæggende viden om klimaudfordringen, og om hvad 
man selv kan gøre i dagligdagen. Kommunen kan støtte 
op og være inspirationskilde til at borgere og virksom-
heder tager mere hensyn til klimaet, fx med bygnings-
forbedringer og klimarenovering. Der vurderes at være et 
stort renoveringspotentiale i kommunen. Kommunen kan 
også inspirere til afvandingsløsninger, der både giver det 
enkelte hus eller almene boligområde merværdi og gavner 
klimaet. Det vil fx ske via pakker for renovering og hold 
på vandet (beskrevet i aktivitet 2 nedenfor og i afsnit om 
vand).

For hver aktivitet i Klimastrategien overvejes hvilke in-
teressenter og råd, der bør inddrages og hvordan, så der 
skabes en god dialog mellem relevante parter. Borgerne 
kan være sparringspartnere for politikere og administra-
tion, når initiativer skal udvikles, så kommunens nye ideer 
kan afprøves hos borgere med viden om det pågældende 
område. 

	HER	SættER	vI	InD	FREm	tIL	2013: 

Aktivitet	1:	Klimaforum	-	et	teknisk	dialogforum
Fredensborg Kommune har i samarbejde med Agenda 
21-foreningen etableret Fredensborg Klimaforum, som er 
et	teknisk	dialogforum	om	energi	og	miljø.	Her	vil	borgere
med tekniske kompetencer vedrørende energi og miljø sam-
men med kommunens administration vurdere mulige 
teknologier, løsninger og initiativer. Klimaforum kan kom- 
me med konkrete forslag og ideer, og kommunen kan teste
sine forslag til løsninger på forskelle problemstillinger. 
Klimaforum er rådgivende og har ikke noget formelt 
ansvar.

Aktivitet	2:	Pakke	til	borgerne:	Klimaforbedring	af	
boligen
Der udvikles en pakke til borgerne, som de kan bruge til 
at beslutte og udføre klimarenovering af deres bolig. Pak-
ken giver en samlet rådgivning og skal gøre det lettere for 
borgerne at få afdækket potentialet for energibesparelser 
i boligen og rentabiliteten. rådgivningen kan ske på bag-
grund af en energigennemgang suppleret med relevante 
håndværkertilbud,	finansieringstilbud	samt	en	vurder-
ing af rentabiliteten ved renovering af boligen. Det skal 
gøres	lettere	at	finde	de	rette	til	at	afdække	potentialet	og	
udføre den relevante renovering. Samtidig boostes hånd-
værkernes incitament til at tilbyde klimavenlige totalløs-
ninger.	Ideen	er	at	prisen	bliver	lavere,	jo	flere	der	er	med	
pga. mængderabat. Der kan være forskellige tilbud, fx 
med fokus på energivinduer, isolering og energiadfærd. 

Mulighederne for at facilitere samarbejde mellem aktører, 
samt rådgivning om klimarenovering af boligen skal under- 
søges. 

For at vurdere forslag og rentabilitet er det afgørende at 
kende forbruget af energi. Fredensborg Kommune kan 
stille målerprogrammet MinEnergi til rådighed for inter-
esserede borgere. 

Aktivitet	3:	Grøn	vækst:	Netværk	og	samarbejde	
med virksomheder
Kommunen vil undersøge potentialet i at facilitere et 
netværk af klima- og energiinteresserede virksomheder. 
Formålet er at skabe en platform, hvor kommunen og 
virksomheder gennem læring og udvikling sætter fokus 
på optimeret energianvendelse. Virksomhederne kan blive 
inspireret til selv at sparre på energien og til demonstra-
tionsprojekter. grøn vækst skal være en del af kommun-
ens arbejde med at tiltrække nye virksomheder, der kan 
understøtte kommunens klimapolitik og skabe grøn vækst 
i	eksisterende	virksomheder,	og	tilføre	kommunen	flere	
arbejdspladser. Netværket skal være åbent for inter-

Målsætning	for	2020	

•	Borgere	og	virksomheder	har	løbende	mulighed	 
for at deltage og inddrages på nye måder i klima-
arbejdet – både via en bred klima-dialog og i hver 
enkelt aktivitet.

•	Kommunens	borgere	og	virksomheder	bliver	
løbende informeret om og inspireret til at reducere 
energiforbrug i egen bolig og lokaler.

•	Det	skal	være	attraktivt	for	virksomheder	med	 
grøn	profil	at	etablere	sig	i	kommunen.	Kommune	
og virksomheder samarbejder om klimatiltag og 
energireduktion.
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esserede virksomheder og samarbejde med andre kom-
muner tænkes ind.

Aktivitet	4:	Information	og	inspiration	om	klima	
Som et led i den samlede kommunikationsstrategi for 
Klima- og Energistrategien skal kommunes hjemmeside 
fredensborg.dk indeholde nyheder, praktiske oplysninger 
og nyttige link til klimavejledning. Det skal være let for 
borgere, virksomheder og andre interessenter at involvere 
sig i klimaarbejdet og selv gøre en indsats. 

Aktivitet	5:	Klimavejledning	af	borgere	
og	erhvervsliv	ved	myndighedsbehandling	
Mange medarbejdere i kommunen har kontakt med 
borgere og virksomheder i forbindelse med myndigheds-
behandling. i visse situationer kan det være relevant at 
tilbyde vejledning om klima- og energivenlige løsninger, 
afledning	af	regnvand	mv.,	fx	i	forbindelse	med	bygge-
sagsbehandling. Vejledningen må ikke kunne opfattes 
som en sammenblanding med myndighedsrollen.

MålsætningEr 
FOR	2020

Borgere, 
virksomheder 

og andre interes-
senter er aktivt 
med i klima-

arbejdet, så vi 
når de overordnede 

målsætninger i 
Fredensborg 
Kommune. 
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Sådan arbejder vi med klimaindsatsen i praksis

Klima- og Energihandlingstrappen 
Klimaindsatsen på hvert indsatsområde er baseret på 
Klima- og Energihandlingstrappen, som er planlægnings- 
og projektmodel for arbejdet på klima- og energiområ-
det. Trappen viser, hvad vi planlægger af aktiviteter de 
næste par år, for at nå de politiske målsætninger i 2020. 
Her	er	et	robust	grundlag	baseret	på	velfunderet	viden	
afgørende, før vi træffer strategiske valg og beslutter, 
hvad der skal sættes i gang. Ved at starte på første trin 
og tage ét trin ad gangen sikres et robust beslutnings-
grundlag og en solid indsats med effekt og klar retning.

Dokumentation	af	klimaindsatsen
For at give overblik over igangsatte aktiviteter til 
CO2-reduktion og klimatilpasning, følge op og opsamle 
erfaring om de forskellige typer af aktiviteter i kom-
munens klimaindsats, har vi udarbejdet en oversigt over 
Klimaaktiviteter i Kommunen (KliK). KliK kan også 
benyttes, hvis der skal træffes et valg mellem forslag til 
aktiviteter. KliK præsenterer ved få nøgletal omkostnin-
ger og effekt af energireducerende aktiviteter:

•	Hvor	høj	CO2 reduktion forventes ved den 
 pågældende aktivitet? 
•	Hvad	forventes	aktiviteten	at	koste?	
•	Hvor	lang	er	tilbagebetalingstiden?
•	Hvilke	andre	klimarelaterede	effekter	
 forventes med aktiviteten?

Fundraising 
Fundraising spiller en stor rolle i klimaindsatsen. Både 
på landsplan, regionalt plan og i EU står klima og CO2-
reduktion højt på dagsordenen. For at understøtte det 
lokale klimaarbejde i kommunerne er der oprettet en 
lang	række	puljer	og	fonde	til	at	hjælpe	med	finansier-
ingen af større lokale klimaindsatser. Potentialet for at 
få ekstern økonomisk støtte til klima og energiprojekter 
vurderes som stort. Fredensborg Kommune vil kontinu-
erligt arbejde på at få det fulde udbytte af de eksterne 
finansieringskilder,	så	de	klima-	og	energiprojekter,	der	
prioriteres lokalt, får størst mulig effekt.  

Der	arbejdes	med	fundraising	i	flere	forskellige	spor.	
Først	og	fremmest	arbejdes	der	med	ekstern	finansier-
ing til de konkrete projekter og aktiviteter i Klimastrat-
egien. Eksempelvis har kommunen i marts 2011 fået 
økonomisk støtte til indkøb og test af elbiler i forbindelse 
med den kommunale opgavevaretagelse. Derudover 
arbejdes der med forskellige OPP/OPS (offentlig privat 
partnerskab, offentlig-privat-samarbejde) modeller, 
hvor kommunen indgår i tæt samarbejde med private 
virksomheder, eksempelvis omkring udvikling af velfærds-
teknologier, større bygningsrenoveringer mv. Denne type 
samarbejde vil typisk være demonstrationsprojekter af
høj innovativ karakter, hvor kommunen går foran i afprøv-
ningen af nye teknologiske løsninger.

Fundraising har høj prioritet og er en sideløbende og in-
tegreret del af klimaindsatsen. i den nærmeste fremtid 
undersøges fx mulighederne for at søge eksterne midler 
til visse aktiviteter omkring Usserød å fx via en EU-
ansøgning i samarbejde med en række omkringliggende 
kommuner,	samt	en	mulig	inddragelse	af	en	eller	flere	
private fonde.

•	Hvordan	arbejder	vi	med	trappen?
•	Hvordan	følger	vi	op?
•		Hvordan	får	vi	eksterne	midler	via	fundraising?
•	Hvordan	kommunikerer	vi?
•	Hvordan	samarbejder	vi	i	netværk	og	med	andre	

ambitiøse kommuner?
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Kommunikation om klimaindsatsen
i tråd med princippet om synlighed og samarbejde skal 
indsatserne og de gode historier kommunikeres, erfaring 
og viden skal deles og være brændstof til gensidig inspira-
tion og innovation. Der vil blive udarbejdet en decideret 
kommunikationsstrategi for klimaindsatsen med to spor. 

Det ene spor vil fokusere på intern kommunikation i 
kommunen som arbejdsplads og myndighed. En væsentlig 
del af strategiens aktiviteter tager afsæt inden for kom-
munens egne vægge, og det er altafgørende for en 
succesfuld implementering af aktiviteterne, at ansatte i 
kommunen får den rette kommunikation, på det rigtige 
tidspunkt, i den rigtige form. Dette vil blandt andet ske 
ved brug af medarbejderportalen, dialog- og informa-
tionsmøder og indarbejdet i løbende information til 
ledere og medarbejdere.
Det andet spor i kommunikationsstrategien vil fokusere 
på den eksterne kommunikation – dvs. kommunikation 
med borgere, virksomheder og andre interessenter.

Alle væsentlige energi- og klimatiltag i strategien vil 
blive kommunikeret til pressen via forskellige medie-
platforme. Borgerne, erhvervslivet og interessenterne 
vil løbende blive informeret om indsatserne. Det vil ske 
både via pressen, via direkte information fra kommunen 
og via kommunens klimaportal.

Hvis	det	overordnede	mål	om	reduktion	af	CO2 i 2020 
skal nås, kræver det, at alle – også borgere og erhvervs-
liv involveres aktivt. i relevante dele af processen vil 

borgere og interessenter blive inddraget aktivt som 
medspillere, så eksisterende viden og kompetence bliver 
udnyttet. Det kan fx ske på borgermøder med work-
shops, cafémøder, via det tekniske klimaforum eller via 
portalen. 

Kommuner	og	netværk	
Dialog og samarbejde med de mest dynamiske kommuner 
og netværk er et vigtigt arbejdsredskab i arbejdet med 
klimaindsatsens målsætninger. Og i implementeringen 
af aktiviteterne i Klima- og Energistrategien. gensidig 
inspiration og synergi skal drive samarbejdet. generelt 
bygger klimaindsatsen på samarbejde på tværs i kom-
munen og over kommunegrænserne med vidensinstitu-
tioner, andre kommuner i regionen, nationalt og inter-
nationalt. 
 
Kommunen er allerede en del af gate 21 samarbejdet, 
hvor kommuner, virksomheder osv. samarbejder og 
finder	løsninger	på	helt	konkrete	klimaproblemstillinger.	
Klimasekretariatet prioriterer at deltage i relevante 
faglige og tværkommunale netværk med ambitiøse og 
fremsynede kommuner, for at sikre gensidig læring og 
erfaringsudveksling.
 
Fredensborg Kommune skal også facilitere og inspirere 
borgere og erhvervsliv til at bidrage til at nå de op-
stillede mål. Også her udmøntes aktiviteterne på basis 
af viden fra andre kommuner i samme situation og i 
dialog med relevante interessenter.
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Sådan	arbejder	vi	med	Klima-	og	Energihandlingstrappen
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Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Tlf. 7256 5000
fredensborg@fredensborg.dk

Kontakt:
Klimakoordinator
lone rasmussen Otte
lrOT@fredensborg.dk
Tlf. 72 56 22 47


