
STATUS FOR KLIMA & ENERGI På baggrund af Stevns Kommunes klimahandleplan for perioden 2012-15 udarbejdes der årligt en status for arbejdet med klima og energi i det 

forgangende år. Til denne status tilhører et CO2-regnskab ligeledes for det forgangende år.
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KLIMA & ENERGI

Den samlede udledning af CO2 for hele Stevns Kommune 

udgør derved kun 1,5 % af kommunens samlede udledning 

på 262.679 tons CO2. 

Resultatet af Stevns Kommunes samlede CO2-udledning 

for 2014, har betydet et fald på 1,41 % i forhold til året 2013. 

Det forholdvis begrænsede fald skyldes at CO2-udledning 

fra varmeforbruget ikke står mål med det lave antal grad-

dage i 2014. Der er brugt næste tilsvarende mængde var-

me som i 2013, men vejret har været mildere og varmere. 

Forbruget burde have været lavere. 

INDLEDNING 

Stevns Kommune udarbejdede i 2009 en klimastrategi, 

der bygger på en vision om, at Stevns Kommune i 2050 

skal være en CO2-neutral kommune. For at nå dette mål 

kræves inddragelse fra alle områder i kommunen for at 

sikre, at bevidstheden om CO2-reduktion er med som en 

del af de overvejelser, kommunen gør sig i enhver hen-

seende. 

Formålet i Stevns Kommunes vedtagne klimastrategi fra 

2009 er at fremlægge virkemidler for energibesparende 

foranstaltninger til at nedbringe udledningen af CO2 

(forebyggelse) samt tiltag der mindsker effekten af kli-

maforandringerne (tilpasning). 

Stevns Kommune arbejder aktivt på at nedbringe CO2-

udledningen for derved at begrænse klimaændringerne 

og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. I 

dette arbejde udgør CO2-regnskabet et vigtigt og nødv-

endigt værktøj, der dels anskueliggør, hvor det kan være 

hensigtsmæssigt at sætte ind, dels viser resultaterne af 

klimaarbejdet. 

Stevns Kommune indgik i 2012 en ny fire-årig aftale med 

Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen lyder på en 

årlig CO2-reduktion på 2%. 

CO2-regnskabet for 2014 viser, at Stevns Kommune som 

institution i 2014 havde en samlet udledning af CO2 på 

3.926 tons (faste emissionstal og graddagskorrigeret). 

CO2-udledning
(bl.a. afbrænding af fossile brændsler

Klimaforandringer
(I kraft af f.eks. øget nedbør) 

Forebyggelse
(af klimaforandringer) 

Tilpasning
(til klimaforandringer) 

Konsekvens
(f.eks. oversvømmelse af 
bebyggede arealer) 
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Stevns Kommune & klimaet
•	 Stevns	initiativ	1:	DN-Klimakommune
•	 Stevns	initiativ	2:	CO2-kortlægning og opfølgning
•	 Stevns	initiativ	3:	Udarbejdelse	af	klimahandleplan
•	 Stevns	initiativ	4:	Årlig	statusrapport	på	kommunens	klimaarbejde
•	 Stevns	initiativ	5:	Regionalt	klimasamarbejde
•	 Stevns	initiativ	6:	Formidling	og	samarbejde
•	 Stevns	initiativ	7:	Etablere	et	korps	af	klima-agenter

Byggeri og renovering af bygninger
•	 Bygningsinitiativ	1:	Energistyring	og	miljørigtig	drift	af	de	kommunale	bygninger
•	 Bygningsinitiativ	2:	Energirenoveringsprojekter,	kommunale	ejendomme
•	 Bygningsinitiativ	3:	Hybridbelysning,	projekt
•	 Bygningsinitiativ	4:	Energirenovering,	private	boligerBy
•	 Bygningsinitiativ	5:	Energirenovering	af	kridtstenshuse

Energiforsyning
•	 Energiinitiativ	1:	Vindmølleplan
•	 Energiinitiativ	2:	Strategisk	Energiplan,	København	Syd
•	 Energiinitiativ	3:	Biogas
•	 Energiinitiativ	4:	Solenergi
•	 Energiinitiativ	5:	Energilandsby
•	 Energiinitiativ	6:	Tinghuset	i	Store	Heddinge
•	 Energiinitiativ	7:	STEPS	-	NYT 2013

Tilpasning til fremtidens vejr
•	 Klimatilpasningsinitiativ	1:	Lokal	afledning	af	regnvand,	LAR
•	 Klimatilpasningsinitiativ	2:	Spildevandsplan
•	 Klimatilpasningsinitiativ	3:	Bluespot-analyse
•	 Klimatilpasningsinitiativ	4:	Klimatilpasningsplan

Transport
•	 Transportinitiativ	1:	Cyklister
•	 Transportinitiativ	2:	Ladestander	til	elbiler
•	 Transportinitiativ	3:	Gadebelysning
•	 Transportinitiativ	4:	Flådeanalyse	-	NYT 2014

INDSATSOMRÅDER 
For at Stevns Kommune kan indfri sine ønsker om 

CO2-reduktion, kræver det en målrettet indsats hvert år, 

og derfor er klimahandleplanen en handleplan, der tager 

afsæt i konkrete initiativer. Initiativerne hænger sammen 

på kryds og tværs, er såvel forebyggelse som tilpasning, 

og de er samlet under fem ikke prioriterede tematiske 

indsatsområder. 

I Klimahandleplanen for 2012-15 beskrives 25 ambitiøse 

initiativer, der skal igangsættes i den omhandlende pe-

riode.	Undervejs	er	der	indtil	nu	kommer	yderlig	2	initia-

tiver til listen. 
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Stevns Kommune som institution havde i 

2014 en samlet udledning af CO2 på 3.926 

tons (faste emissionstal og

graddagskorrigeret). 

Den samlede udledning af CO2 for hele 

Stevns Kommune er opgjort til 262.679 tons 

(faste emissionstal og graddagskorrigeret). 

fra varmeforbruget ikke står mål med det lave antal grad-

dage i 2014. Der er brugt næste tilsvarende mængde var-

me som i 2013, men vejret har været mildere og varmere. 

Forbruget burde have været lavere. 

Transport

CO2-regnskabet for transport er medtaget transport for 

kørsel i kommunens biler samt arbejdskørsel i privatbiler. 

Med i regnskabet er taget gravemaskiner og lignende 

fra Materielgården. I regnskabet indgår ikke transport 

med fly, tog mv., da det ikke har været muligt at adskille 

disse tal nøjagtigt fra andre poster. Opgørelsen viser, at 

CO2-udledningen i 2014 er uforandret i forhold til opgørel-

sen for 2013. 

STEVNS INITIATIV NR 1: 
DN-KLIMAKOMMUNE
Mandag den 16. januar 2012 underskrev Stevns Kommu-

ne en ny klimaaftale med Danmarks Naturfredningsfor-

ening.

STEVNS INITIATIV NR 2: 
CO2-KORTLÆGNING OG OPFØLGNING
Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af 

CO2-udledningen for derved at være med til at begrænse 

klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile 

brændstoffer. I dette arbejde er CO2-regnskabet et vig-

tigt og nødvendigt værktøj.

Stevns Kommune indgik i 2011 en aftale med studerende

Tue	Damsø	fra	RUC	om	kortlægning	af	CO2-udledning for 

Stevns Kommune som samlet enhed.

Ifølge	beregningerne	fra	RUC	var	der	i	2014	for	Stevns	

Kommune som samlet enhed en CO2-udledning på  

262.679 tons CO2.

CO2-udledning for Stevns Kommune som institution

Der er udarbejdet et CO2-regnskab for Stevns Kom-

munes ejendomme og transport  i 2014. Resultatet af 

Stevns Kommunes samlede CO2-udledning for 2014 har 

betydet et fald på 1,41 % i forhold til året 2013. 

Det forholdvis begrænsede fald skyldes at CO2-udledning 

1,5%
af kommunens CO2-udledning kom-
mer fra Stevns Kommune som institu-
tion - 98,5 % kommer fra Stevns Kom-
mune som samlet enhed.

STEVNS	KOMMUNE	&	KLIMAET
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I skemaet ovenfor vises den samlede CO2-udledning for 

Stevns Kommune som virksomhed gældende for året 

2014.	Der	er	følgende	bemærkninger	til	regnskabet:	

Ændringer i bygningsmassen

Nye	ejendomme,	i	forhold	til	kategori:

Materielgårde

•	 Beredskabet	er	flyttet	til	ny	bygning	i	starten	af	

2014. Den gamle bygning benyttes stadig.

Solgte ejendomme

Skole, fritids- og ungdomsklubber

•	 Store	Heddinge	skole,	Boestofte	afd.	blev	solgt	i	

starten af 2014.

Begrundelse	for	større	afvigelser	i	2014-udledningen	–	

ift. kategori

Skole, fritids- og ungdomsklubber

•	 St.	Heddinge	skole	–	supplering	af	gaskedel	med	

pillefyr har betydet et betydligt fald i CO2-udledningen

•	 Hotherskolen	–	supplering	af	gaskedel	med	pillefyr	

har betydet et betydligt faldt i CO2-udledningen

•	 Salg	af	Store	Heddinge	skole,	Boestofte-afdelingen	

fra den 1. februar 2014 gør, at skolens forbrug kun figur-

erer i regnskabet en måned.

Behandlingscentre

•	 Magnoliegården	har	fået	udskiftet	oliefyr	til	træpil-

ler (Oliefyret var stadig i brug i dele af året 2014)

Kulturinstitutioner

•	 Østsjællands	Museum	har	en	stigning	i	graddags-

korrigeret elforbrug til opvarmning

Tekniske anlæg

•	 Beredskabet	er	flyttet	til	ny	bygning	i	starten	af	

2014. Den gamle bygning benyttes nu af vejteamet.
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STEVNS INITIATIV NR 3: 
UDARBEJDELSE AF EN KLIMAHANDLEPLAN
Der blev i 2012 udarbejdet en klimahandleplan 

gældende for årene 2012-2015. Den blev efterføl-

gende politisk godkendt. Klimahandleplan 2012-15 

er	tilgængelig	via	kommunens	hjemmeside:	“bolig	&	

byggeri - .  Klima & Energi”.  Ved	udgangen	af	2015	vil	

der blive fremlagt en ny klimahandleplan gældende for 

en	ny	periode.	Handleplanen	vil	indeholde	en	række	nye	

tiltag og mål. 

STEVNS INITIATIV NR 4: 
ÅRLIG STATUSRAPPORT PÅ 
KOMMUNENS KLIMAARBEJDE
Som led i aftalen med Danmarks Naturfredningsforen-

ing skal der årligt udarbejdes en status for klimaarbejdet 

i Stevns Kommune. Status består dels af et årligt CO2-

regnskab dels af en status og gennemgang af projekter, 

der har været igangsat i kommunen. Den årlige status 

har afsæt i de indsatsområder, der beskrives i klimahan-

dleplanen.

STEVNS INITIATIV NR 5: 
REGIONALT SAMARBEJDE 
Stevns Kommune deltager på flere fronter i det re-

gionale klimasamarbejde, og dette giver rig mulighed 

for inspirations-, sparrings- og vidensløft. Kommunen 

deltager i Region Sjællands Erfa-gruppe for klimakoordi-

natorer, og dette har blandt andet resulteret i afholdelse 

af den fælles klimafestival, der beskrives i det følgende 

afsnit vedrørende formidling. Desuden deltager kom-

munen	i	samarbejdet	med	Energiklyngecenter	Sjæl-

land. Centret er finansieret via KKR Sjælland, og alle 

17 kommuner i regionen deltager. Intentionerne med 

Energiklyngecenter	Sjælland	er	at	styrke	koordineringen	

mellem kommunernes indsats på energi- og klimaområ-

det	og	koordinere	energiplanlægning.	Centret	faciliterer	

kommunale myndighedsopgaver på energi og miljø-

området og varetager projektlederrolle på flere projekter, 

som	Stevns	Kommune	er	med	i,	fx	STEPS	og	Bioenergi	

Sjælland.

STEVNS INITIATIV NR 6: FORMIDLING

Hjemmesiden

Via	kommunes	hjemmeside	www.stevns.dk	giver	ener-

giteamet gode råd og vejledning om klima- og energi-

tiltag, der er lette og enkle at håndtere for kommunens 

borgere, ligesom de her kan finde præsentationer af 

kommunale energi- og klimatiltag.

Erfaringsudveksling

Energiteamet deltager i følgende Erfa-grupper for at 

opnå	videndeling:

Klimanetværk for Region Sjælland 

Erfagruppe	via	Det	Grønne	Hus	i	Køge

Elforsk forum 

Videnscenter	for	Energibesparelser	i	bygninger	

Borgerdrevet	energi-	og	klimatiltag,	sammen	med	

Greve, Solrød, Køge og Faxe kommune.
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2014	deltog	Stevns	Kommune	med	ét	arrangement:

Stevns Kommune inviterede til rundvisning på gartneriet 

Østervang	den	20.	september	2014.	Gartneriet	Øs-

tervang	har	gennemført	en	stribe	tiltag	for	at	reducere	

deres energiforbrug, og derfor blev der inviteret på 

rundvisning i anledning af den årlige Regionale Klima-

festival. Gartneriet indgår som en vigtig del af planerne 

for	etableringen	af	VE-park	Varpelev.	Gartneriejer	Peter	

Krage viste gartneriet frem og fortalte om, hvordan han 

energioptimerer sin virksomhed. Der var omkring 20-25 

deltagere i arrangementet samt repræsentanter fra 

pressen. 

Grøn Energi Stevns 

Lørdag	den	27.	september	i	Stevns	Hallen	i	Store	Hed-

dinge holdt Stevns Kommune i samarbejde med Stevns 

Erhvervsråd igen klima- & energimesse. Messen blev 

holdt for at sætte fokus på klima og bæredygtighed 

og for at understøtte den grønne omstilling. Der var 

49 stande på messen, der fik besøg af mere end 1000 

deltagere. 

Sig farvel til dit oliefyr

100 borgere deltog i et infomationsmøde om alterna-

tiver til oliefyret. Der blev udsendt invitation til de 3166 

boliger,	der	ifølge	BBR	benytter	oliefyr	som	opvarmning.	

I	den	anledning	modtog	vi	knap	300	rettelser	til	BBR.

STEVNS INITIATIV NR 7: 
ETABLERE ET KORPS AF KLIMA-AGENTER
En klima-agent i Stevns Kommune er en lokal borger, der 

er optaget af klima og energi-spørgsmål, og som igen-

nem en årrække har søgt viden og indsigt på området, 

bl.a. via diverse tiltag i hjemmet. Denne borger har via 

hvervet som klima-agent påtaget sig at stille sin viden 

og erfaringer til rådighed for interesserede medborgere. 

I deres hjem vil man fx i praksis kunne se, hvordan et 

solcelleanlæg,	et	pillefyr	eller	et	jordvarmeanlæg	fun-

gerer og høre om de glæder og udfordringer, anlæggene 

har medført. Der var i 2014 tre klimaagenter på Stevns.

Rundvisning	på	gartneriet	Østervang	den	20.	september	2014	 Grøn	Energi	Stevns	27.	september	2014	i	Stevns	Hallen	 Borgermøde	om	alternativer	til	brugen	af	oliefyr	25.	november	2014	i	

Hårlev

Stevns Kommunes Lokal Agenda 21

LA 21 omfatter omkring 32 mål med tilhørende aktiv-

iteter. De dækker over indsatsen for en bæredygtig ud-

vikling	og	er	opdelt	efter	miljømæssig,	social	og	økono-

misk	bæredygtighed.	Vedtaget	i	KB	den	26.	maj	2011.	

Finde	Lokal	Agenda	21	på	kommunens	hjemmeside	via:	

“Om	kommunen		-	Planer	&	Politikker	-	Lokal	Agenda	21”.

Klimafestival

Festivalen er blevet skabt på baggrund af et ønske fra 

de	kommuner,	der	har	tiltrådt	den	såkaldte	Borgmester-

pagt (Covenant of Mayors). Et af elementerne i 

Borgmesterpagten	er	afholdelse	af	energidage	for	

kommunens borgere. Selv om Stevns ikke har tilsluttet 

sig	Borgmesterpagten,	blev	det	vurderet,	at	det	ville	

være gavnligt at deltage, da der er lagt stor vægt på 

formidlingen af viden til borgerne om energibesparelser, 

klimatilpasning og omstilling til vedvarende energikilder. 

Stevns Kommune har siden 2012 deltaget aktivt i styre-

gruppen for festivalen. I forbindelse med festivalen i 
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BYGGERI	OG	RENOVERING	AF	BYGNINGER

BYGNINGSINITIATIV 1: 
ENERGISTYRING OG MILJØRIGTIG DRIFT AF
DE KOMMUNALE BYGNINGER
Der er i 2014 i forhold til 2013 kun sket mindre ændring i 

de kommunale ejendommes bestand. 

Beredskabet	er	flyttet	til	en	ny	bygning	i	starten	af	2014,	

og	den	gamle	bygning	benyttes	nu	af	Vejteamet	og	

Falck.	

Store	Heddinge	skole,	Boestofte-afdeligen	blev	solgt	i	

starten af 2014. 

Ændring i brug

Vi	har	i	forbindelse	med	udarbejdelsen	af	CO2-regnska-

bet for 2014 kunnet konstatere, at skolereformen, og den 

derved ændrede brug af skolerne, har givet en forøgelse 

på	ca.	7	%	i	CO2-udledningen. Forøgelsen er som sådan 

ikke synlig i det store regnestykke, hvor diverse energi-

besparelser,	salg	af	Boestofte-afdeligen	mv.	ligeledes	

medregnes og giver en samlet reduktion. 

CO2-udledning for m2



KLIMA & ENERGI - STATUS FOR 2014 9

BYGNINGSINITIATIV 2:
ENERGIRENOVERINGSPROJEKTER, 
KOMMUNENS EJENDOMME
På oversigten ovenfor ses samtlige anlæg og vedlige-

holdelsestiltag i relation til energireduktion, der blev 

udført i kommunale ejendomme i 2014. 

Det er investeringer inden for belysning, ventilation, 

automatikstyringer, udskiftning af oliefyr, pumper & mo-

torer samt ”adfærdsregulering”. Der er fokus på tiltag, 

som	kan	reducere	energiforbruget,	CO2-udledningen og 

driftsudgifter for Stevns Kommune.

Beregningen	af	besparelsen	er	hentet	fra	Energimærkn-

ingsordningen	(også	kaldet	EMO).		Rapporterne	er	et	EU	

Energitiltag i de kommunale ejendomme 2014

tiltag, der har til hensigt at synliggøre de enkelte byg-

ningers energimæssige ydeevne og har som åbenlyst 

mål	at	reducere	bygningernes	energiforbrug.	Beregnin-

gen af besparelsen er hentet fra de EMO-rapporter der 

blev udarbejdet på de kommunale ejendomme i 2012. 
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Det såkaldte Stevns-armatur ”Fossilet - fiskeben” blev oprindeligt 
specieludviklet	i	forbindelse	med	lys-projektet	på	Hotherskolen.	

BYGNINGSINITIATIV 3:
HYBRIDBELYSNING, PROJEKT 
Projekt	på	Hotherskolen	blev	afsluttet	i	2013.	For	mere	

information om projektet se status for 2013 på kom-

munens	hjemmeside,	via:	“bolig	&	byggeri	-	.		Klima	&	

Energi - CO2-regnskab”. 

Med afsæt i projektet blev der i 2013-14 lavet et ud-

viklingsprojekt	på	Store	Heddinge	Skole,	hvor	2	områder	

fik etableret hybrid-belysning. Solen fanges ind på taget 

af	skolen	via	solceller	og	strømmmen	sendes	til	”batte-

rier”/LED-lysarmaturer	inde	i	klaselokalerne	–	dette	

kaldes	”Ø-Drift”,	fordi	der	er	intet	forbrug	af	el	fra	nettet.	

Der er sammenlagt ophængt 111 lyskilder, hvoraf de 9 er 

tavlelys,	og	76	er	armaturet	“Fossilet - fiskeben” som 

vist ovenfor. 

BYGNINGSINITIATIV 4:
PROJEKT ”ENERGIRENOVER DIN BOLIG” 
Greve, Solrød, Faxe, Køge og Stevns har etableret et 

samarbejde på tværs af kommunegrænserne, fordi det 

giver mulighed for at tilgå emnet energirenovering i en 

hel ”værdi-kæde”, lige fra boligejerne til håndværkerne 

og kommunen.

Kampagne rettet mod håndværkere: 

I 2014 blev der forsøgt afholdt et kursusforløb i sa-

marbejde	med	EUC	Sjælland	i	Køge	.	Da	der	var	for	få	

tilmeldte, blev kurset aflyst. 

Kampagne rettet mod boligejere:

Energistyrelsen	lancerede	i	2014	kampagnen	

“BedreBolig”.	Intentionerne	var,	at	boligejere	kunne	få	

udarbejdet en plan for fremtidige tiltag i deres bolig med 

hjælp	fra	en	BedreBolig-rådgiver.	Via	breve,	informa-

tionsmøder, lokalpressen og information i bl.a. erhvervs-

rådets nyhedsbrev har kommunen informeret de lokale 

håndværkere og andre om mulighed for uddannelse til 

BedreBolig-rådgiver.	Der	er	pt.	ingen	på	Stevns,	som	har	

ladet	sig	uddanne.	Højerup,	der	i	2012-2014	var	energi-

landsby	på	Stevns,	fik	i	efteråret	2014	udført	19	Bedre	

Bolig-tjek	af	energikonsulenter	fra	Energitjenesten	i	

Køge. 

Armaturet er efterfølgende blevet ophænger i et større områder på Store 
Heddinge	Skole,	hvor	9	klasselokaler	har	fået	etableret	hybridbelysning.	

Aramaturet	leverer	LED-belysning,	der	drives	af	solceller	på	skolens	tag.	

BYGNINGSINITIATIV 5:
ENERGIRENOVERING AF KRIDTSTENSHUSE
Natur-, Fritids- og Kulturudvalget gav i 2014 midler til 

udarbejdelse af materiale i samarbejde med Raadvad 

Centret	og	Østsjællands	Museum.

Formålet med materialet var at samle og udvikle viden 

om, hvordan kridtstenshuse kan energiforbedres, 

uden at bevaringsværdien forringes. Materialet er i dag 

tilgængeligt	via	bibliotekterne,	borgerservice	og	kom-

munens	hjemmeside,	via:	“bolig	&	byggeri	-	Min	bolig	-	

Jeg bor i kridtstenshus”. 

Der blev i 2014 afholdt to velbesøgte arrangementer, 

hvor borgere og lokale håndværkere fik mulighed for at 

høre	oplæg	og	stille	spørgsmål	til	Søren	Vadstrup	fra	

Raadvad Centret med afsæt i det udarbejdede materi-

ale. 
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ENERGIINITIATIV 4: SOLCELLER
Der er de seneste år sket en rivende udvikling på området, 

som forvaltningen løbende har holdt øje med, og marke-

det har ved flere lejligheder været undersøgt i forbindelse 

med	specifikke	projekter.	Der	er	anvendt	solceller	i	forbin-

delse	med	etalbering	af	hybridbelysninger	på	Hothersko-

len	 og	 Store	 Heddinge	 Skole.	 Solceller	 indgår	 løbende	 i	

overvejelser omkring drift og vedligehold af de kommuna-

le bygninger, og de anvendes som supplement, hvor det 

er rentabelt.

ENERGIINITIATIV 5: ENERGILANDSBYER
Holtug	og	Højerup	blev	i	april	2013	udvalgt	som	de	to	ener-

gilandsbyer på Stevns. Projektet løb over en toårig indkø-

ringsperiode i 2013-14 og blev finansieret via en anlægs-

ENERGIINITIATIV 1: VINDMØLLEPLAN
Det blev i 2013 besluttet politisk at opgive arbejdet med 

at finde nye egnede opstillingssteder på Stevns.

ENERGIINITIATIV 2: 
STRATEGISK ENERGIPLAN, KBH-SYD
I 2012 blev der indgået et samarbejde mellem Greve, 

Køge,	Solrød	og	Stevns	Kommune	og	VEKS	(Vestegnens	

Kraftvarmeselskab) om at udarbejde en fælles strategisk 

energiplan. Projektet blev igangsat sommeren 2012, hvor 

der blev ansat en Ph.d.-studerende, der i midten af 2013 

valgte at forlade sin Ph.d. Dette afstedkom, at Greve for-

lod projektet. Solrød, Køge og Stevns fortsatte projektet, 

og der blev indgået aftale med en ny Ph.d-studerende, 

der i 2014 blev langtidssygemeldt. Det blev derefter be-

sluttet af stoppe projektet, og det udarbejdede materiale 

overgik til det parallele forløb i STEPS-projektet, se be-

skrivelse	under	punktet	”Energiinitiativ	7:	STEPS”.	

ENERGIINITIATIV 3: BIOENERGI SJÆLLAND
30. september 2014 blev der holdt afsluttende semiar for 

projektet.	Projektet	resulterede	i	18	cases,	og	det	vurde-

res, at de kan danne et vurderingsgrundlag for op mod 

40	nye	anlæg	i	regionen.	Ét	af	de	18	cases	er	tomatgart-

neriet	ved	Varpelev	på	Stevns.	De	18	projekter	modtog	 i	

2014 økonomisk støtte fra Region Sjælland til det videre 

arbejde. På Stevns har det resulteret i arbejdet med en 

EU-ansøgning	til	Horizon	2020	for	støtte	til	mellemfasen	

i	VE-park	Varpelev.	Ansøgningen	forventes	afsendt	til	EU	

i juni 2015. 

ENERGIFORSYNING

Gartneriet	Østervang Holtug	Energilandsby,	logoLogo til Grøn Energi Stevns messen den 27. september 2014 
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bevilling	på	200.000	kr.	Ved	overgangen	til	2015	blev	der	

udarbejdet en status, der beskriver de tiltag og resultatet, 

der er kommet ud af arbejdet i energilandsbyerne. Denne 

er	 tilgængelig	 på	 kommunens	hjemmeside	 via:	 “bolig	&	

byggeri	-	.		Klima	&	Energi	-	Holtug	Energilandsby”.	

Holtug	 Energilandsby	 søgte	 i	 2014	 Kommunalbestyrel-

sen om midler til at kunne fortsætte som energilandsby i 

2015-16, hvilket blev bevilliget. 

Samsøtur

Fredag den 3. til lørdag den 4. oktober tog en delegation 

til Samsø for at besøge Samsø Energi Akademi. Delega-

tionen bestod af repræsentanter fra de to Energilandsby-

er, Stevns klima- og Energigruppe samt kommunes loka-

lplanlægger og klimakoordinator. Formålet med besøget 

var at møde Samsø Energi Akademi, et samlingssted 

for viden om energibesparelse og vedvarende energi.  

Samsø er i dag er 100 % selvforsynende med vedvarende 

energi	–	en	proces	der	har	taget	10	år.	Delegationen	var	

rundt på Samsø og se på fælles energiforsyninger, som 

fx halmvarmeværker, vindmøller og solfangere. 

Besøget	 resulterede	bl.a.	 i,	at	Holtug	energilandsby	har	

igangsat	en	proces	omkring	etablering	af	fælles	varme.

ENERGIINITIATIV 6: 
TINGHUSET I STORE HEDDINGE
Lørdag	den	7.	december	2013	var	der	indvielse	af	det	ny-

renoverede	Tinghus.	Tinghuset	huser	VillaWatt	med	deres	

demonstrationer af nye smarte løsninger omkring ener-

girenovering,	 SEAS-NVE’s	 interaktive	 installation;	 Smart	

Energi, der formidler viden om SmartGrid, energiforbrug 

og	 forsyning,	 konferencelokale	 med	 det	 nyeste	 digitale	

udstyr og fibernet, Stevns Erhvervsråd, medieværksted 

og vidensrum. 

ENERGIINITIATIV 7: STEPS
I september 2013 gav Energistyrelsen tilsagn til et fælles 

regionalt projekt om strategisk energiplanlægning. Ener-

giklyngecenter	Sjælland	står	for	projektledelsen,	der	er	et	

samarbejde mellem 39 partnere. Det er de 17 kommuner

i	 regionen,	Region	Sjælland,	 19	 energiselskaber,	RUC	og	

DTU.	Målet	er	at	fremme	en	omstilling	til	et	mere	fleksibelt	

energisystem med mindre energiforbrug og mere vedva-

rende energi. Den strategiske energiplanlægning skal give 

kommunerne mulighed for at planlægge de lokale ener-

giforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energi-

system på en måde, så potentialet for gennemførelse af 

energibesparelser og omstillingen til mere vedvarende 

energi udnyttes på den samfundsmæssigt mest energi-

effektive måde. Projektet forventes afsluttet til efteråret 

2015.

3.-4. oktober tog en gruppe borgere fra Stevns på besøg hos Samsø 

Energi Akademi. Den efterfølgende evaluering af turen var, at deltagere 

at det har været intenst, inspirerende og at meget kan omsættes til 

Stevnske forhold. Det har givet nye tankebaner og energi til at arbejde 

for grønne løsninger på Stevns. 
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TILPASNING	TIL	FREMTIDENS	VEJR

KLIMATILPASNINGSINITIATIV 3: 
SKYBRUDSKORT 
Der blev i 2012 udarbejdet et skybrudskort, der visualise-

rer de oversvømmelsesproblemer, der kan forekomme i 

kommunen, som fx ved store nedbørsmængder

eller	snesmeltning.	Med	afsæt	i	”Blue	Spot-”	og	Flowkort,

der blev udarbejdet i 2011, skal skybrudskortet indgå i 

udarbejdelse af klimatilpasningsplanen.

KLIMATILPASNINGSINITIATIV 4: 
KLIMATILPASNINGSPLAN
I april 2014 godkendte en enig kommunalbestyrelse 

kommunens første  klimatilpasningsplan, der indeholder 

en kortlægning af risiko for oversvømmelser og skaber 

overblik samt prioriterer indsatsen for at klimasikre kom-

munen. 

KLIMATILPASNINGSINITIATIV 1: 
LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND, LAR
Håndtering	af	regnvand	så	tæt	på	kilden	som	muligt	kal-

des	i	daglig	tale	for	LAR	–	Lokal	Afledning	af	Regnvand,	

eller Lokal Anvendelse af Regnvand. En af de måder 

Stevns Kommune klimasikrer på, er ved at håndtere så 

meget regnvand som muligt lokalt. 

KLIMATILPASNINGSINITIATIV 2: 
REKREATIVE, GRØNNE OMRÅDER

Store Heddinge

Et eksempel på en sådan løsning er området bag Store 

Heddinge	skole,	hvor	der	i	2012	blev	lavet	et	bassin,	som	

skal håndtere en del af det overfladevand, der kommer 

fra byen. Samtidig kommer bassinet til at virke som en 

fin sø, der kommer til at indeholde et godt dyreliv, som 

børnene fra skolen kan bruge i undervisningen fremover. 

Der var indvielse af den ny udeskole  20. november 2014. 

Solgårdsparken

Et	andet	eksempel	er	placeringen	af	et	egnvandsbassin		

i Solgårdsparken. Et samarbejde mellem Støtteforening i 

Strøby Egede, Stevns Forsyning og kommunens Mate-

rielgård	gjorde	det	muligt	at	placere	bassinet,	så	det	til-

fører	området	en	rekreativ	værdi.	Bassinet	er	en	udløber	

af den omfattende plan om separatkloakering i Strøby 

Egede,	som	udføres	af	Stevns	Forsyning.	Bassinet	stod	

færdigt i efteråret 2014.

KLIMATILPASNINGSINITIATIV 3: 
SPILDEVANDSPLAN
Spildevandsplan 2012-2020 blev politisk godkendt i 

efteråret 2012. 

I	efteråret	2014	var	der	ved	Store	Heddinge	Skole	indvielse	en	ny	

udeskole, der ligger på det grønne areal mellem skolen og jernbanen. 

Udeskolen	skal	danne	rammerne	for	læring	på	nye	måder	og	bliver	brugt	

til udendørs undervisning. Området er ligeledes åbent for borgere, hvor 

det	får	mere	karakter	af	at	være	et	rekreativt	område.	Udeskolen	er	eta-

bleret omkring et regnvandsbassin, der er etableret af Stevns Forsyning
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TRANSPORT

Beregninger	som	RUC	foretog	i	forbindelse	med	udreg-

ningen af CO2-regnskabet for Stevns Kommune som 

samlet enhed, viser en kontinuerlig stigning i CO2-

udledningen inden for transport. Det er derfor af stor 

betydning, at der foretages konkrete tiltag på området i 

et forsøg på at vende udviklingen.

TRANSPORTINITIATIV 1: CYKLISTER

For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for 

cyklisterne	i	Stevns	Kommune	pågår	der	p.t.	et	arbejde	

med	at	etablere	en	kommunal	cykelrute	på	tværs	af	

Stevns. Stevns Kommune består af en kombination af 

mindre	bysamfund	og	strækninger	i	åbent	land.	Ved	at	

etablere	cykelstier	imellem	kommunens	by-	og	land-

områder samt nabokommunen Køge, bliver det mere 

attraktivt	at	vælge	cyklen	frem	for	bilen.	

Det	er	for	længst	videnskabeligt	bevist,	at	cyklende	

borgere er sundere, har færre sygedage, færre livss-

tilssygdomme	og	flere	raske	leveår.	Børn,	der	cykler	til	

skole, får større frihed og selvstændighed, og de kon-

centrerer	sig	og	lærer	bedre	i	løbet	af	skoledagen.	Både	

danske og udenlandske turister drømmer om aktive 

ferier i den danske natur, og det giver et kæmpe vækst-

potentiale	for	cykelturismen.	Med	andre	ord	er	der	god,	

sund	og	fornuftig	økonomi	i	at	investere	i	øget	cyklisme	i	

kommunen.	For	ikke	at	tale	om	cyklismens	mange	posi-

tive gevinster for miljøet og kommunens CO2-udledning.

TRANSPORTINITIATIV 2: 

LADESTANDER TIL ELBILER

For at være med til at fremme elbilens udbredelse er 

det planen, at der etableres ladestander for elbiler rundt 

omkrig	i	kommunen:	På	p-pladsen	ved	det	kommende	

sundhedscenter	i	Hårlev,	den	kommende	multihal	i	Rød-

vig og i Strøby Egede. Standerne forventes opsat i 2015.

TRANSPORTINITIATIV 3:

GADEBELYSNING

De sidste få år er der sket en enorm udvikling indenfor 

netop dette område sammenlignet med de seneste 40 

år.	Vi	kan	derfor	med	fordel	påregne	at	kunne	nedbringe	

både el-udgiften og driftsudgifterne i form af udskift-

ning af de gl. kviksølvpærer til LED og en overordnet 

styringsstrategi for vores Gadebelysning.

TRANSPORTINITIATIV 4: FLÅDEANALYSE

Sammen med en række andre kommuner, heriblandt 

Ringkøbing-Skjern,	Thisted,	Skive,	Syddjurs,	Hedensted,	

Holbæk,	Sønderborg,	Høje-Tåstrup,	København,	Køge	har	

Stevns i 2014 været med i et projekt, der havde til formål 

at demonstrere storskalapotentiale for implementer-

ing	af	el-delebilskoncepter.	Projektets	formål	var	at	

optimere	udnyttelsen	af	vores	bilressourcer	og	derved	

udgifter til biler samt at øge antallet af kilometer som 

kommunen kører i el-biler. 

Analysen bestod i at skabe et samlet overblik over alle 

biler i kommunen, hvor de hører til, og hvor meget de 

kører. I maj/juni måned 2014 kørte 50 af de 87 kommun-

alt ejede biler rundt med en GPS, der noterede, hvornår 

bilen blev brugt, samt hvor langt den kørte.

Analysen viste, at 1/3 af flåden problemfrit kan omlæg-

ges til elbiler. I forbindlese med etablering af sundhed-

scenter	i	Hårlev	sommeren	2015,	er	der	i	forlængelse	af	

flådeanalysen indkøbt én el-bil til hjemmeplejen med 

tilhørende ladestation. 


