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Vi tror, at den grønne bølge er kommet for at blive. Vi kan

handleanvisninger mm. fra os som kommune til en mere

se, at boligejere og mange andre kan se fornuften i at

klimavenlig adfærd. Det er jo rigtigt positivt og understreger

energioptimere deres bolig, investere i vedvarende energi-

vigtigheden af, at vi går foran og viser vejen.

løsninger og i øvrigt ændre adfærd i forhold til miljø og
klimahensyn.

Dog viser undersøgelsen også, at 55 % af de mest klimaskeptiske borgere allerede mener, at de ved en del om

For os som kommune betyder bølgen, at vi i endnu højere

klimaforandringerne – hvilket viser, at der for manges

grad tænker på tværs af kommunegrænser og løsninger,

vedkommende, skal mere end oplysning til for at ændre

mere langsigtet og på alle måder tør noget mere. Og vi for-

adfærd i forhold til klimaudfordringerne. Derfor skal vi som

nemmer, at vi har borgeres opbakning.

kommune være opmærksomme på at huske at have fokus
på incitamenter – besparelsesmuligheder, komfort, sund-

Forskningsprojektet CiDEA ved Københavns Universitet har

hed og hvad der ellers giver mening. Ellers når vi aldrig de

lavet en undersøgelse af Køges borgernes viden, motivation

klimaskeptiske borgere. Næsten halvdelen af de adspurgte

adfærd og holdninger på klimaområdet.

siger da også, at økonomiske incitamenter kan få dem til at
handle. Det var jo lige præcis det, vi oplevede i forbindelse

Undersøgelsen viser, at hele 83 % af de adspurgte borgere

med solcelle-boomet sidste år!

føler, at de har den nødvendige viden til at kunne ændre
deres daglige vaner i en mere klimavenlig retning – hvis de

Hermed er der kun at sige – God læselyst til en handleplan,

vil. Og hele 45 % synes endda ikke, at det er svært!

der igen i år rummer store langsigtede - så vel som små
lokale projekter – for uden at favne begge dele, når vi ikke i

Hele 60 % mener, at de vil kunne motiveres af opfordringer,
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mål med vores klimaambitioner!
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Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 er udarbejdet af Teknik-

Handlingsplanen er godkendt af Køge Kommunes Byråd,

og Miljøforvaltningen efter input fra de øvrige forvaltninger.

Teknik- & Miljøudvalg, Økonomiudvalget og Agenda 21-udvalg.

Indledning

Køge Kommunes mål
Køge Kommune vil ”vise vejen” ved i sin interne
drift, ved i planlægning og i den daglige praksis at
tilgodese miljømæssig, social, kulturel og økonomisk
bæredygtighed. Målet er, at kommunen skal være
et godt eksempel for borgere og andre kommuner.
Køge Kommune har en ambition om at øge procentdelen af den vedvarende energi i kommunen og
være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Formålet med denne Agenda 21- og Klimahandlingsplan er at redegøre for de konkrete handlinger og
indsatser, der skal følge op på dels Agenda 21-delen af
”Planstrategi 2011 og Agenda 21 Strategi 2011”, dels
Køges Kommunes Klimakommuneaftale fra 2009 og
EU’s Borgmesterpagt. Det vil sige de handlinger, der
skal sikre at Køge Kommune lever op til de forpligtelser, kommunen har skrevet under på og som skal
bringe Køge Kommune i retning af en mere bæredygtig udvikling.
Handlingsplanen udgør dog ikke en udtømmende liste
med de projekter, der er i gang på Agenda 21- og klimaområdet i Køge Kommune – men derimod et udpluk
af de projekter, der skal bidrage til at føre os i en mere
bæredygtig retning.

Handlingsplanen tager afsæt i de fem temaer, der er
udstukket af ”Planstrategi 2011 og Agenda 21-Strategi
2011” for Køge Kommune.
-

Det åbne land
Byområder, bysamfund og landsbyer
Traﬁk og transport
Viden og cleantech
Klima og energi

Grønt Regnskab for virksomheden
Køge Kommune
Køge Kommune udarbejder et årligt Grønt Regnskab
for virksomheden Køge Kommune for at gøre status
på sin interne klimaindsats. Regnskabet bruges til at
eftervise, om der skabes de CO2-reduktioner, der er
sat som mål.

Køge er Klimakommune
I 2009 underskrev Køge Kommune Danmarks Naturfredningsforenings ”Klimakommuneaftale”. Herved
forpligtigede Køge Kommune som virksomhed sig
til at reducere den interne CO2-udledning med 2%
årligt frem til og med 2014 samt til at udarbejde
en årlig plan for, hvordan dette skal ske inklusiv en
årlig status for, hvordan det går – et grønt regnskab.
Nærværende handleplan har til formål at tilgodese
handlingsdelen af denne forpligtelse.
Grøn
70/10/100/00

Køge Blå
85/45/00/45

Agenda 21
Agenda 21-delen er en konkretisering af den vedtagne ”Plan-strategi 2011 og Agenda 21-strategi
2011”, som Køge Byråd vedtog den 27. marts 2012.

Grøn
85/15/100/00
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Køge Blå
85/45/00/45

Indledning

Borgmesterpagten
Køge Kommune underskrev i 2012 EU’s Borgmesterpagt om klima, og der er brug for en både bred,
målrettet og strategisk indsats, for nå i hus med den
lovede CO2-besparelse inden 2020. En indsats, der har
karakter af en løbende proces, hvor der til stadighed
evalueres på effekten og igangsættes nye projekter.

Borgmesterpagten
Borgmesterpagten – EU’s ”Covenant of Mayors” – er
et internationalt netværk, hvor borgmestrene fra
over 4500 byer repræsenterende over 166 mio. borgere fra i alt 46 lande har skrevet under på, at de vil
reducere deres CO2 -udslip med 20% inden 2020.
Borgmesterpagten sætter
således konkrete mål for
reduktionen og kræver, at
deltagerne udarbejder CO2 regnskaber for kommunen
som geograﬁsk område.

I 2010 ﬁk Køge Kommune udarbejdet en geograﬁsk
CO2 -kortlægning, der viser, at Køge Kommunes borgere og erhvervsliv udgør de to langt største kilder til
CO2 -udledning. Af den grund er det ikke nok, at kommunen planlægger og handler inden for egen virksomhed. Hvis det virkelig skal batte noget, skal indsatsen
nå ud til borgere og erhvervsliv.
Vi løfter i ﬂok
Det kræver i den grad samarbejde og netværk at løfte
denne opgave. Det Køge kan som kommune er at
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skabe rammerne og så frøene, men herfra er det langt
hen ad vejen op til de lokale aktører at skabe forandringen.
Køge samarbejder bl.a. med sjællandske kommuner
i Region Sjælland-regi om at nå pagtens målsætning.
Samarbejdet med de andre kommuner gør det f.eks.
lettere at søge midler til projekter, der kan bidrage til
de lovede CO2 -reduktioner.
Det Grønne Hus er en uundværlig støtte og samarbejdspart for kommunen.
Køge Kommune har et tæt og givtigt samarbejde med

Indledning

Energiklyngecenter Sjælland, så givtigt at Køge Kommune har tegnet medlemskab af centret foreløbig for
en toårig periode.

Energiklyngecenter Sjælland
– blev etableret pba. en toårig EU-bevilling i 2009
med det formål at modne projekter inden for klimaog miljøområdet og samtidig skabe nye arbejdspladser i Region Sjælland. Centret overgik i 2012 til at
være ejet af 14 sjællandske kommuner og Region
Sjælland.

Årets handlinger
Køge Kommune udarbejder mange politikker og planer,
der indenfor hvert deres område berører klimarelaterede problemstillinger f.eks. Energi- og Varmeplanen,
Traﬁk – og Miljøplanen, ressourceplanen og Spildevandsplanen. Nærværende handlingsplan dels samler
og dels supplerer disse planer ved at beskrive udvalgte
af de mange Agenda 21- og/eller klimarelaterede pro-

jekter, Køge Kommune enten har i gang eller sætter i
gang her i 2013.
Projekterne i handlingsplanen er opdelt under temaerne fra ”Planstrategi 2011 og Agenda 21-strategi
2011”. Under hvert tema er der 3-4 konkrete målsætninger. Disse vil være angivet i venstre spalte ud for
de enkelte projekter efter relevans.

København Syd kommunerne Greve, Solrød og Stevns
er også et vigtigt samarbejdsforum, hvor der samarbejdes både på det energi strategiske politiske niveau
og på det borgerrettede niveau for at bidrage til den
lovede reduktion i kommunernes geograﬁske CO2udledning.
Herudover udgør Energiforsyningen, energiselskaberne, vandværkerne, RUC, Køge Museum, de lokale
grønne græsrodsorganisationer som f.eks. DN og
Energitjenesten, de private lodsejere m.ﬂ. væsentlige
samarbejdspartnere, der alle på forskellig vis bidrager
til at få klimabølgen til for alvor at rulle i Køge Kommune.
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Klima og energi
PROJEKT 1

MÅLSÆTNING
• Reducere udledningen af drivhusgasser

Strategisk energiplan for København Syd

• Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og
synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne
drager nytte af hinandens rest- eller biprodukter

Formål
At udarbejde en robust, helhedsorienteret, langsigtet
og bæredygtig energiplan, der baserer sig på vedvarende energikilder og går på tværs af København Sydkommunernes grænser – og som gør kommunerne
uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Illustration: Colorbox
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Hvordan
Den strategiske energiplanlægning er et nyt bidrag til
at sikre en langsigtet og robust planlægning, hvor der
som minimum indgår tre elementer:
• For det første en langsigtet og helhedsorienteret
udvikling – hvordan skal den langsigtede omstilling
til 100% vedvarende energi tilrettelægges, så der
opnås en robust udvikling uden blindgyder.
• For det andet er der behov for samarbejde på tværs
af kommunerne. Da der ikke er rigelighed på bioressourcer, handler det om gennem samarbejde at
sikre den mest optimale udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.
• Det tredje tema i den strategiske energiplanlægning er privat-offentligt samarbejde. Ideen med den
strategiske energiplanlægning er at udvikle dette
samarbejde, således at der opnås den størst mulige
erhvervspolitiske fordel ved gennemførelsen af den
omfattende omstilling af energisystemet.
København Syd-kommunerne har i fællesskab med

projektpartnerne etableret et ph.d-stipendiat. Ultimo
2012 blev Niels-Peter Nimb ansat som ph.d-studerende
på proejktet.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med RUC,
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (- herefter VEKS)
og de tre andre København Syd-kommuner.
Succeskriterier
Succeskriterier for 2013 er, at der foretages dybdegående kortlægninger og potentialeopgørelser samt at
dialogen om mulige indsatsområder påbegyndes.

Klima og energi
MÅLSÆTNING

PROJEKT 2

• Reducere udledningen af drivhusgasser

Ny energi og varmeplan

• Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og
synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne drager
nytte af hinandens rest- eller biprodukter

Formål
At fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning
og forsyning af varmt vand.
Hvordan
En samlet strategisk energi- og varmeplan er under
udarbejdelse for Køge Kommune som geograﬁsk
område. Denne skal sikre en fremadrettet effektiv og
mest mulig klimavenlig varme- og energiforsyning. I
planen arbejdes der med alternative energikilder og
konvertering af naturgasområder til mere bæredygtige
energikilder.

Planen skal være et styringsværktøj, der understøtter myndighedsgodkendelse samt udarbejdelsen af
lokalplaner.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med de
lokale forsyningsselskaber, VEKS og København Sydsamarbejdet.
Succeskriterie
At Køge Kommune kan leve op til de kommende
energipolitiske målsætninger – eksempelvis fastsat af
Klimakommissionen samt at planen medvirker til opfyldelse af de CO2 -aftaler, Køge Kommune har indgået.
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Klima og energi
MÅLSÆTNING

PROJEKT 3

• Reducere udledningen af drivhusgasser

Etablering af fjernvarme i Køge by og omegn

• Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og
synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne drager
nytte af hinandens rest- eller biprodukter

Formål
At etablere en mere bæredygtig varmeforsyning i
Køge Kommune.
Hvordan
Den vedtagne fjernvarmeplan udrulles i disse år i Køge
Kommune. Gravearbejdet startede sidste år. Der er
planlagt mulighed for tilslutning af næsten 2000 bygninger med et samlet etageareal på 1,81 mio m2. Når
fjernvarmen er fuldt udbygget dvs. omkring år 2025
forventes det fjernvarmeopvarmede areal at være
2,46 mio. m2 grundet den forventede byudvikling.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med VEKS.

FAKTA
Fjernvarmen i Køge Kommune kommer fra det
CO2 -neutrale kraftvarmeværk ved Junckers på Køge
Havn. Kraftværket fyres med biomasse fra produktionen af trægulve fra Junckers Industrier. Det er
overskudsvarme, der i dag ledes ud i Køge Bugt,
der fremover vil blive anvendt til varme, således at
naturgasopvarmning erstattes. Når nettet er fuldt
udbygget vil det reducere udslippet af CO2 med ca.
40.000 tons om året.
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Succeskriterie
At de første fjernvarmekunder bliver tilsluttet til varmesæsonen 2013.

Klima og energi
MÅLSÆTNING
• Reducere udledningen af drivhusgasser

PROJEKT 4

Vindmøller på Køge Havn
Formål
At bidrage til overgangen til vedvarende energikilder
inden år 2050.

Hvordan
Køge Kommune har sammen med Energiforsyningen
undersøgt mulighederne for at rejse ﬁre 150 meter
høje vindmøller på de planlagte ydre moleanlæg ud for
Køge Jorddepot. En VVM-redegørelse, der kortlægger
virkningerne på miljøet udarbejdes her i 2013.
De ﬁre store vindmøller kan producere 42.000 MWh
CO2 -fri energi pr år, hvilket svarer til 10 procent af
kommunens samlede elforbrug og dermed til størstedelen af Køge Bymidtes elforbrug.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Køge
Vind A/S og Det Grønne Hus.
Succeskriterie
At der i år træffes beslutning om rejsning af vindmøllerne.
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Klima og energi
MÅLSÆTNING
• Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale
og private virksomheder

PROJEKT 5

Energispareprojektet
Formål
At bidrage til klimaindsatsen og samtidig opnå forbedringer i kommunens bygningers drift og indeklima.
Hvordan
Planen er at energirenovere kommunens bygninger for
20 millioner kr. årligt. Dette skal ske ved en kombination af lokale projekter og fælles kommunale udbud via
REEEZ-samarbejdet.
Af aktuelle projekter, der gennemføres her i 2013 kan
nævnes:
• På skoleområdet er et rådgiverﬁrma i gang med
udarbejdelse af et projekt til en gennemgribende
energirenovering af Kirstinedalsskolen, hvor selve
entreprenørarbejdet udføres i efteråret.
• På Hastrupskolen, der sidste år ﬁk ny komfort- og
energirigtig ventilation i de ﬁre klasseﬂøje, fortsættes der i år med fagﬂøjen.

• I de selvejende haller er der fokus på energioptimering. I fællesskab med Ejendomscentret gennemføres en række rentable tiltag blandt andet på belysningen, som også bliver komfortmæssigt bedre.
• Det sidste store projekt er konverteringen fra damp
til kondenserende gaskedler i det Gl. Sygehus i Køge
Midtby. I den forbindelse renoveres alle teknikrum,
så varmesystemerne er i top og kan opnå stor afkøling på centralvarmevandet, hvilket er et krav når
fjernvarmen kommer til området.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen.
Succeskriterie
At Teknik- og Miljøforvaltningen når at gennemføre
energibesparende projekter for 20 millioner kr. i år.

FAKTA
REEEZ – Renewable Energy and Energy Efﬁciency in
Zealand – er et samarbejde, hvor Region Sjælland
og 12 kommuner over 3 år vil energirenovere for
tilsammen 465 mio. kr.
REEEZ har modtaget EU-støtte til ekstern rådgivningsbistand.
Køge Rådhus
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Klima og energi
MÅLSÆTNING
• Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale
og private virksomheder

Delprojekt

Delprojekt

Renovering og udbygning af Rådhuset

Solceller på kommunale tage

Formål
At skabe et bedre arbejdsklima for de ansatte og samtidig nedsætte det høje forbrug af el og gas.

Formål
At bidrage til overgangen til vedvarende energikilder
inden år 2050.

Hvordan
Renoveringsprojektet sker i store dele af det gamle
”røde rådhus” og inkluderer nye ventilationsanlæg med
lavt elforbrug, hvor vekslerdelen genvinder op til 90%
af varmen i udsugningsluften. For at opnå god individuel regulering af temperaturen monteres radiatorer
og kølebaﬂer i alle rum. Desuden efterisoleres facadebrystninger og en del af vinduerne skiftes. Til sidst
skal nævnes, at der bliver opsat nye lyse lofter med
energi-og lysmæssigt optimerede belysningsarmaturer.

Hvordan
Energispareprojektet har hidtil kun arbejdet med energirenovering af installationer og klimaskærm, men i år
etableres de første vedvarende energiprojekter i form
af store solcelleanlæg på udvalgte af kommunens bygninger. I sommerferien monteres der således solceller
på Ejby Skole, Ellemarkskolen og Holmebækskolen, og
til efteråret følges op med yderligere 3-5 lokaliteter.

Udover renoveringen udbygges rådhuset samtidigt
med 2.856 m2 for fremadrettet at kunne rumme alle
rådhusets medarbejdere i den samme bygning.

Succeskriterie
At der etableres solcelleanlæg på 5 kommunale bygninger inden udgangen af 2013.

Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen.

Foto: Colorbox

Succeskriterier
At de ansatte oplever et bedre indeklima og at der
opnås en besparelse på energiforbruget på minimum
30% på strømforbruget og 50% på varmeforbruget.
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Klima og energi
MÅLSÆTNING

PROJEKT 6

• Reducere udledningen af drivhusgasser

Klimatilpasningsplan

• Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og
synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne
drager nytte af hinandens rest- eller biprodukter

Formål
At forberede Køge Kommune til fremtidens klima,
som forudsiges at blive både varmere, vådere og med
højere havvandsspejl.
Hvordan
Handlingsplanen skal udarbejdes så den dels giver
kommunen oplysninger om, hvor der er størst risiko
for skader på samfundsværdier overordnet. Dels så
den opstiller en række prioriterede projekter til løsning
af udfordringerne – incl. økonomi og tidsplan. I handlingsplanen kortlægges kommunen ud fra, hvor der
kan ske oversvømmelser pga. intensiv regn og skybrud. Arealerne kortlægges også ud fra deres værdier
overordnet set – dvs. i forhold til deres anvendelse. På
baggrund af denne kortlægning genereres et sandsynlighedskort, der ganges med værdikortet. Dette
skal danne grundlag for den generelle prioritering af
indsatsen.

Foto: Dagbladet
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I de kloakerede områder vil kapaciteten af kloakrørene
blive beregnet og her vil det også blive kortlagt, hvor
der kan opstå problemer fremover.
Kystzonen er af kystdirektoratet udpeget til at være et
risikoområde i forhold til stormﬂod. Området vil sandsynligvis også indgå i klimatilpasningsplanen. Tiltag
som f. eks. etablering af diger langs kysten og højvandsluser i vandløbene kan indgå og blive prioriteret i
klimatilpasningsplanen.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med
Energiforsyningen.
Succeskriterie
At Klimatilpasningsplanen vedtages i 1. kvartal af
2014. Helt praktisk – at planen bliver operationel med
forslag, der imødegår mulige skader fra klimaforandringerne og at der kommer bred offentlig debat om
planen.

Klima og energi
MÅLSÆTNING

PROJEKT 7

• Reducere udledningen af drivhusgasser

Ressourceplan

• Arbejde for at fremme netværkssamarbejde og
synergi mellem en række industrier, affaldsselskaber og forsyningsselskaber, hvor parterne
drager nytte af hinandens rest- eller biprodukter

Formål
At udarbejde en ressourceplan for kommunens affaldshåndtering, der kan bruges aktivt i kommunens
hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj.
Det skal være et redskab, der understøtter regeringens og Køge Kommunes målsætning om at dirigere
affaldshåndteringen i en retning, hvor ressourcerne
fra affaldet genbruges, genvindes eller affaldsproduktionen forebygges gennem initiativer vedtaget i den
kommende planperiode.
Hvordan
I Køge Kommune er der fokus på at reducere affaldsmængderne i samarbejde med borgere, og vi ser
det affald, der generes, som en værdifuld ressource.
Der er et stigende forbrug i samfundet, som naturligt
medfører en stigende mængde affald – medmindre at
vi vælger at gøre tingene anderledes! Med den nuværende håndtering af affald bliver en væsentlig del af
ressourcerne i affaldet udelukkende udnyttet til produktion af energi i form af el og varme. Med det stigende pres på jordens ressourcer er affaldet i højere
grad ved at blive en værdifuld ressource, der skal

bringes til størst mulig nytte – ikke kun for borgerne,
men også for samfundet.
Ud fra det perspektiv ønsker Køge Kommune at fokusere på tre overordnede tiltag i planperioden; fastholdelse af affaldets ressourcer, udsortering af problemstoffer fra affaldet samt udarbejdelse af information,
der sikrer, at holdning bliver til handling.
For at ressourcesplanen skal blive borgernes plan
og ikke en plan for planens skyld, vil borgerne blive
inddraget tidligt i tilblivelsesprocessen. Dette sker
via vores webbaserede ressourceplanmodul, hvor
borgerne får mulighed for at komme med input og
bemærkninger til de initiativer, kommunen ønsker
at iværksætte og de initiativer, regeringen pålægger
kommunen at iværksætte. Der bliver også mulighed
for at prioritere de opstillede initiativer.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen.
Succeskriterie
At der vedtages en ressourceplan, der dækker over
perioden år 2014 til 2025 med fokus på perioden år
2014-2018.

Borgermøde om ressourceplan
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Viden og Cleantech
MÅLSÆTNING
• Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale
og private virksomheder
• Reducere udledningen af drivhusgasser

PROJEKT 8

Energirenover din bolig – Spar20
Formål
At give Køge Kommunes boligejere viden og handlemuligheder til at kunne træffe beslutninger omkring
energirenovering af deres bolig.
Hvordan
Kampagnen Energirenover din bolig startede i 2012 i
et samarbejde mellem de ﬁre København Syd kommuner; Greve, Solrød, Køge og Stevns. Her i 2013 er Faxe
Kommune endvidere kommet med.
Projektet udgøres af en vifte af tiltag og kampagner
rettet mod hhv. håndværkere, borgere (boligejere) og
kommunens byggesagsbehandlere.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med
København Syd kommunerne samt Faxe Kommune,
Det Grønne Hus og Energitjenesten Sjælland.
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Succeskriterier
Gennemførelse af mindst
• 25 energitjek
• to ”For enden af vejen-arrangementer”
• en ”Rådgivningscafe”
• et ”Spar 20-kursus”
• en temadag for sagsbehandlere og planlæggere fra
de ﬁre København Syd-kommuner samt Faxe Kommune,
• samt afholdelse af mindst to energirenoveringskurser
for håndværkere lokalt i København Syd-området.

Viden og cleantech

MÅLSÆTNING

PROJEKT 9

• Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale
og private virksomheder
• Reducere udledningen af drivhusgasser

Klimafestival 2013
Formål
At formidle viden og handlemuligheder til borgerne i
Køge Kommune omkring bæredygtig udvikling.
Hvordan
Afholdelse af klimafestivallen er en af forpligtelserne i
EU’s Borgmesterpagt om klima. Festivallen foregår fra
lørdag den 14. september til lørdag den 28. september.
Fokus vil igen i år være på de private boligejere – herunder særligt på energirenovering og klimasikring.
Festivallen åbnes med ”Miljø og Sundhedsdag” på Køge

Klimafestival Sjælland 2011
Sjælland, Møn og Lolland - Falster
17. september til 2. oktober

Torv lørdag den 14. september. Her udover vil der
være forskellige arrangementer i løbet af de to uger
festivallen varer, man som borger kan deltage i.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Region
Sjælland og Det Grønne Hus.
Succeskriterie
At formidle viden om løsninger samt om kommunens
konkrete tilbud indenfor energirenovering og klimasikring til borgerne.

Miljø- og sundhedsdagen 2012
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Viden og cleantech
MÅLSÆTNING
• Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale
og private virksomheder
• Reducere udledningen af drivhusgasser

PROJEKT 10

Energi Dag
Formål
At skabe synlighed, dialog, samarbejde og innovation
med mere bæredygtig vækst og udvikling som overskrift og pejlemærke.
Hvordan
Køge Kommune afholder en energidag på Køge Torv
fredag den 20. september som del af TourSustainableEurope. Arrangementet er planlagt, så det bliver årets
hovedarrangement i Klimafestival 2013.
Arrangementet skal sætte fokus på, at vækst og
udvikling ikke er hinandens modsætninger – men
derimod forudsætninger. Vi skal udvikle os OG det
skal være mere bæredygtigt. Arrangementet skal vise,
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hvad Køges udviklingsprojekter og virksomheder kan
og hvad de allerede gør og skabe grobund for endnu
ﬂere synergier og innovation i området.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med bl.a.
Køge Kommunes Erhvervsservice team.
Succeskriterier
At skabe synlighed for de virksomheder i Køge Kommune, der er på forkant med energibesparelser mm.
At der skabes nye dialoger, samarbejder og netværk
deltagerne imellem.
At give kommunens borgere et billede af, hvad Køges
virksomheder kan og gør på klimaområdet.

Formål
Viden
og cleantech

At skabe mere fokus på at lære eleverne i kommunens skoler om udfordringerne på miljøområdet og
hvordan de kan takles – herunder forholdet melMÅLSÆTNING
PROJEKT 11
lem energiforbrug og klima.
• Fremme børnenes miljø- og ressourcebevidsthed
i kommunens institutioner

Grønt Flag – Grøn Skole
Formål

Hvordan
At skabe mere fokus på at lære eleverne i kommunens
om udfordringerne på miljøområdet og inspirere
Vi arbejder på at så mange skoler
af
skolerne
som muligt
dem til hvordan de kan takles – herunder forholdet
mellem energiforbrug og klima.
over en årrække kan hejse det
grønne ag.
Hvordan
Projektet har kørt de seneste år i samarbejde med Det
Grønne Hus. To skoler ﬁk det grønne ﬂag sidste år.

Fakta
Grønt Flag – Grøn Skole er et tilbud til de danske
grundskoler om at deltage i et samlet, fremadrettet
miljøundervisningsprogram. Konceptet er udformet
så det opmuntrer eleverne til aktivt at bidrage til at
gøre deres skole mere miljøvenlig ved at kombinere
teori og praksis i miljøundervisningen. Grønt Flag
arbejder med ﬁre grundlæggende temaer: vand,
energi, affald og natur.

Hvem
Det Grønne Hus i samarbejde
Hvemmed Børne- og UngeTeknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Det
forvaltningen samt Teknik- og
Miljøforvaltningen.
Grønne
Hus.

Succeskriterie
At halvdelen af Køge Kommunes skoler er involveret i
arbejdet med Grønt Flag- kampagnen i skoleåret 20132014 og at mindst 6 skoler får hejst det grønne ﬂag.

Succeskriterier
At en eller to skoler som pilotprojekt går i gang
med Grønt Flag – Grøn Skole i skoleåret 2010/2011.
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Grønt Flag – Grøn Skole er et tilbud til de
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Viden og cleantech
MÅLSÆTNING
• Understøtte miljøvenlige initiativer i kommunale
og private virksomheder

PROJEKT 12

Grøn Butik
Formål
At få dannet en ny handlekraftig styregruppe for Grøn
Butik i Køge og få boostet projektet.
Hvordan
Grøn Butik er en landsdækkende kampagne der omfatter 350 butikker på landsplan og 12 butikker i Køge.
Butikkerne modtager som del af ordningen vejledning
i energi- og miljøtiltag fra en konsulent fra Det Grønne
Hus. På baggrund af et årligt kontrolbesøg modtager butikkerne et diplom, der viser, at butikken har
”drift med miljøhensyn”. Udover diplomet arrangeres
en årlig kampagne med fokus på et udvalgt område.
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Kampagnen i 2013 har fokus på at formidle resultaterne af de grønne butikkers arbejde med miljø i deres
drift samt at udnævne en favorit Grøn Butik i Køge.
Hvem
Det Grønne Hus i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Erhvervslivet og Turistforeningen.
Succeskriterier
• At få etableret en ny styregruppe.
• At fastholde de eksisterende Grønne Butikker og
gerne få nye butikker med i 2013.
• Løbende at proﬁlere de grønne butikker gennem
bl.a. diplomoverrækkelse og andre arrangementer.

Traﬁk og transport
MÅLSÆTNING
• Fremme kollektive transportvaner og forbedre
den Øst-vestgående kollektive transport i kommunen

PROJEKT 13

Ny Traﬁk og Miljøplan
Formål
At fremme traﬁksikkerheden, trygheden, mobiliteten
og traﬁkmiljøet på kommunens veje og stier.
Hvordan
Der er i 2013 givet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til
(delvis) etablering af cykelsti langs Billesborgvej mel-

lem Egøje by og Strandvejen, samt etablering af en
række projekter fra den nye revision af traﬁk- og miljøplanen, som forventes vedtaget i juni 2013.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen.
Succeskriterie
At de planlagte projekter udføres i 2013.
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Traﬁk og transport
MÅLSÆTNING

PROJEKT 14

• Sikre gode forhold for de bløde traﬁkanter og
fremme sunde transportvaner

Handleplan for fremtidig cykeltransport
Formål
At styrke fysisk aktivitet ved at sikre gode rammer
for aktiv transport, øge muligheden for at være aktiv
i naturen ved at sikre let adgang til denne samt sikre
fokus på borgernes sundhed.
Hvordan
Handleplanen skal fremme aktiv transport via en
samlet strategi, der sætter fokus på, hvordan cyklisme

Køge Station
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udbredes i Køge Kommune. Effekten forventes at være
ﬂere gode leveår, fordi ﬂere borgere tager cyklen som
transportmiddel.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Socialog Sundhedsforvaltningen.
Succeskriterie
At ﬂere borgere benytter cyklen gennem målrettede
indsatser og oplysning

Traﬁk og transport
MÅLSÆTNING
• Sikre gode forhold for de bløde traﬁkanter og
fremme sunde transportvaner

PROJEKT 15

Traﬁkpolitik for den enkelte skole
Formål
At inspirere og assistere skolerne i Køge Kommune til
at udarbejde en traﬁkpolitik for deres skole for at gøre
elever, lærere og forældre mere bevidste om, hvordan
de ønsker, at elevernes transport til og fra skole skal
være.
Hvordan
Ideen med at udarbejde en traﬁkpolitik på den enkelte
skole er en naturlig fortsættelse af kampagnen ”Bilfri
Skole”, der kørte i tre år på 11 forskellige skoler i kommunen. Resultaterne fra kampagnen kan bidrage til
udarbejdelsen af en traﬁkpolitik for den enkelte skole.
Der er gennemført en skolevejsanalyse for alle kommunens skoler her i starten af 2013. Resultaterne fra
denne analyse kan bidrage med væsentlige input til
udarbejdelsen af en traﬁkpolitik.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Det Grønne Hus.
Succeskriterie
At der udarbejdes en traﬁkpolitik på to skoler i år.
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Traﬁk og transport
MÅLSÆTNING
• Sikre gode forhold for de bløde traﬁkanter og
fremme sunde transportvaner

PROJEKT 16

Flere elcykler i hjemmeplejen
Formål
At bidrage til klimaindsatsen ved at undgå en udvidelse af bilparken ved at få ﬂere medarbejdere til at
cykle – også lidt længere distancer.
Hvordan
Social- og Sundhedsteamets Rehab-teamet har indkøbt nye elcykler, som skal anvendes til transport
fra A til B. Teamet dækker pt. plejedistrikterne fra
Herfølge til Ølby, men udvides gradvist til drift i hele
kommunen.
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Udvidelsen sker på baggrund af, at Social- og Sundhedsforvaltningen allerede har gode erfaringer med
elcykler fra et andet udkørende team.
Hvem
Social- og Sundhedsforvaltningen i Køge Kommune.
Succeskriterier
• At cyklerne bruges og dermed bevirker, at bilparken
ikke behøver at bliver udvidet.
• At medarbejderne er glade for den nye udvidede
mulighed for at cykle.

Traﬁk og transport
MÅLSÆTNING
• Fremme kollektive transportvaner og forbedre
den Øst-vestgående kollektive transport i kommunen

PROJEKT 17

Flere og bedre busser
Formål
At give borgerne bedre muligheder for at transportere
sig fra A til B uden egen bil.
At medvirke til at nedbringe CO2 -udslippet fra traﬁkken
i Køge Kommune.
Hvordan
Et af de væsentlige elementer i arbejdet for at fremme
den kollektive traﬁk er forbedringen af busdriften i
Køge Kommune. Et af de indsatsområder, der har

været og stadig er i fokus i dette arbejde, er forbedring af kommunens øst-vestgående busdækning.
Køge Kommune har de seneste år via udbygning og
justering af busdriften haft held til at få stadigt ﬂere
passagerer i busserne. Dette har givet øgede billetindtægter.
For at fortsætte den positive udvikling, anvendes de
øgede billetindtægter i år til at køre ﬂere busafgange
på en række linjer i hele kommunen. Derudover
udskiftes alle bus-læskærme og der indføres natbuskørsel i weekenden.
Hvem
Teknik- og Miljøudvalget i et samarbejde mellem
bus-borgergruppen, Teknik- og Miljøforvaltningen og
Traﬁkselskabet Movia.
Succeskriterier
At årets aktuelle arbejde på området vil føre til yderligere fremgang i passagertallet. OG at borgerne vil
opleve en bedre service ved, at der er ﬂere busser, der
kører hyppigere og med ruter, der passer ﬂere.

Busholdepladsen ved Køge station
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Byområder, bysamfund og landsbyer
MÅLSÆTNING
• Beskytte grundvandsressourcerne
• Forebygge risiko for skader som følge af
klimatiske ændringer

PROJEKT 18

MÅLSÆTNING
det. Herudover bidrager de til, at regnvandet bevares
så rent som muligt ved at stille krav til de materialer,
vandet gennemløber inden, at det når grundvandsmagasinerne.
Det forventes, at kommunens kommende klimatilpasningsplan, der er under udarbejdelse, vil indeholde retningslinjer for LAR-løsninger, der vil blive indarbejdet
som krav i kommende lokalplaner.

• Skabe rammer for levende landsbyer
og bysamfund

PROJEKT 19

Energilandsby

Fremme af lokal aﬂedning af regnvand

Hvordan
Der sker i dag en stor oppumpning af grundvand
i Køge Kommune, bl.a. fordi at Køge Kommune er
stor-leverandør af drikkevand til hovedstadsområdet.
Derfor er der et stort pres på kommunens grundvandsressurse.
For at kunne i mødekomme dette store behov for
oppumpning af grundvand, er det vigtigt bl.a. i planlægningen at have øje for løsninger, der sikrer en så
stor gendannelse af grundvand som muligt – såkaldte
Lokal Aﬂedning af Regnvand-løsninger (-herefter LAR).
Af positive sideeffekt ved sådanne LAR-løsninger er, at
de ikke giver anledning til samme behov for etablering
af regnvandsbassiner til tilbageholdelse af regnvan-
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Succeskriterier
At der udarbejdes et kort over de områder, hvor LAR
er mulig og ønsket samt, at der opstilles en række
kriterier for, hvornår det kan lade sig gøre.

Foto: Colorbox

Formål
At fremtidssikre rigelig dannelse af rent grundvand
og samtidig tilbageholde regnvand med henblik på
klimasikring.

Formål
At der som pilotprojekt igangsættes arbejdet med realisering af en energilandsby i 2013.

Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Energiforsyningen og lokale vandværker.

Hvordan
At igangsætte et samarbejde med en landsby, som er
interesseret i at lave f.eks. et ”nærvarmeprojekt” og
dermed arbejde hen imod at blive en ”energilandsby”.
Det kan være en landsby, hvor de eksisterende oliefyr
kan udskiftes med lokalproduceret fjernvarme, baseret på energi fra en form for biomasse. I samme projekt arbejdes der med energirenovering af bygningsmassen, f.eks. efterisolering og udskiftning af vinduer.
Hvem
Teknik- og Miljøforvaltningen f.eks. i samarbejde med
Borup Varmeværk.
Succeskriterie
At der igangsættes et samarbejde med en landsby i
2013.

Det åbne land
MÅLSÆTNING
• Værne om den biologiske mangfoldighed ved at
beskytte den eksisterende natur samt sikre naturens vilde dyr og planters spredningsmuligheder
• Udbygge adgangen til at færdes i det åbne land og
skabe rammer for rekreation og bevægelse

PROJEKT 20

Sundhed, bevægelse, information
og naturoplevelser
Formål
At inspirere borgerne til bedre sundhed gennem mere
bevægelse og glæder over de lokale natur- og kulturværdier – ved at fremme deres muligheder for at
udnytte kommunens mange natur- og kulturværdier.
Hvordan
Køge Kommune har sat en række initiativer i gang
for at fremme borgernes muligheder for at udnytte
kommunens mange natur- og kulturværdier. Det er
initiativer, der bidrager til at øge adgangen til værdierne og eller giver information om disse. Af væsentlige
initiativer kan fremhæves:
• En ny kulturrute ved Ølbyvej og Køge Ås
Ruten er en krølle på Køge Å-stien. Langs en kulturrute, der handler om bronzealderen ved Ølbyvej og
Køge Ås fortæller infotavler sammen med de synlige
spor i landskabet historier om f.eks. gravhøje, ritualpladser og kosmologi. Ruten vil blive afmærket og ca.
3,5 km lang.

Udsigtspunktet ”Havhøj” ved Køge Marina, Jorddepotet

• Ny løberute på Søndre Havn og Søndre Strand
En skiltet løberute på 2,5 km skal guide motionister
gennem Søndre Havns byudviklingsområde, natur og
strandengen ved Søndre Strand og ud på aktivitets-

pladsen `Udsigten`. Projektet gennemføres i samarbejde med Køge Kyst, Køge Atletik og Køge Kommune.
Ruten afmærkes og kan benyttes af alle.
• Udsigtspunktet ”Havhøj” ved Køge Marina og
Køge Jorddepot
På udsigthøjen ”Havhøj” ved Køge Marina og Jordepotet opsættes bænke og informationstavler. Herved
kan borgere og besøgende komme op på højen og
nyde udsigten og samtidig blive klogere på Køge By
og Havns historie. Med en 360°-udsigt informeres
gæsterne på højen om Køge By, byens udvikling og
industri, havnens udvikling og områdets aktivitetsmuligheder. Projektet er udført i samarbejde med Aarslef,
Køge Arkiverne, Køge Marina, Det Grønne Hus og Køge
Kommune.
• Fugletårn ved lagunen nord for Nordstranden
På kanten af lagunen nord for Nordstranden opsættes
et fugletårn, hvorfra det er muligt at overskue fuglelivet i lagunen og på stranden. Tårnet bliver placeret
i naturskønne omgivelser og vil kunne bruges som
udﬂugtsmål fra Nordstranden eller Ølsemagle Revle.
Tårnet placeres i samarbejde med Dansk Ornitologisk
Forening.
• Disc-golf bane ved Karlemoseparken
Disc-golf banen ved Karlemoseparken renoveres og
der opsættes vejledning på ﬂere sprog i hvordan man
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Det åbne land

bruger banen. Der bliver mulighed for at kunne låne
udstyr på Ølby Bibliotek til legen. Banen strækker sig
over Karlemoseparken og naturområdet, der ligger
over mod Bellinge Parken.
• Løbegård til hunde
På det grønne areal ved Fuglebæk Allé og Egedesvej
etableres en løbegård til hunde, så det bliver muligt at
lufte sin hund uden snor på et hegnet område. Løbegården kan bruges af de mange hundeejere fra de
tilstødende boligområder og samtidig fungere som et
mødested for lokale hundeinteresserede.
• Anlæg til outdoor ﬁtness – Borup
På et grønt område centralt i Borup by understøttes et
lokalt initiativ, hvor der planlægges opsat træningsredskaber til udendørs træning af en aktiv borgergruppe.
Hvem
Nævnes under de enkelte projekter.
Succeskriterie
At de nævnte initiativer udføres i år og vil blive taget
i brug, så Køges borgere og andre besøgende kan
opleve nye sider og lokaliteter af Køges Kommunes
natur- og kulturværdier.

Udsigtspunktet ”Havhøj” ved Køge Marina, Jorddepotet
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Det åbne land
MÅLSÆTNING
• Værne om den biologiske mangfoldighed ved at
beskytte den eksisterende natur samt sikre naturens vilde dyr og planters spredningsmuligheder
• Udbygge adgangen til at færdes i det åbne land og
skabe rammer for rekreation og bevægelse

PROJEKT 21

Grønt Partnerskab - Ejby Mose
Formål
At samle ejere og interessenter i et Grønt Partnerskab,
der i fællesskab kan sikre både naturpleje og muligheder for offentlig adgang.
Hvordan
Der er etableret en lokal arbejdsgruppe, der arbejder
på at få etableret et lokalt Grønt Partnerskab omkring
Ejby Mose. Tanken med partnerskabet er, at det skal
arbejde på at fremme naturplejeprojekter samt sikre
offentlig adgang til mosen og videre til Køge Å stien.
Derudover skal partnerskabet arbejde for både pleje
og formidling af mosens natur og landskabsværdier,
samt sikre beskyttelse af grundvandsreserverne i
området.
Hvem
Danmarks Naturfredningsforening, Det Grønne Hus i
samarbejde med Teknik- og Miljøfor valtningen – samt
interessenter i og omkring mosen.
Succeskriterie
At der bliver lavet en projektbeskrivelse og fremsendt
en ansøgning til Naturstyrelsen vedrørende etablering
af et Grønt Partnerskabsprojekt.
Ejby Mose - Henrik Lerdorf
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