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Klimaudfordringerne og bæredygtig udvikling
Udledningen af CO2 og andre drivhusgasser ændrer klimaet for hele
kloden. For Vallensbæk betyder klimaændringer højere vandstand i
.¡JH%XJWPHUHQHGE¡URPYLQWHUHQRJÀHUHYROGVRPPHVN\EUXGRP
sommeren.
Udfordringer for kommunens planlægning er delt i to:
y
hvordan kan CO2-udledningen reduceres
y
og hvordan kan værdier i infrastruktur og bygninger mv. sikres.

Mulighed for CO2-reduktion
Hver enkelt grundejer skal kunne etablere anlæg der kan give CO2reduktion for sin ejendom. Men samtidig skal disse anlæg ikke være til
Y VHQWOLJJHQHIRUQDERHUYHGIHNVVW¡MJHQHUHQGHUHÀHNVLRQHUHOOHU
O\VÀLPPHU$QO JVNDOWLOSDVVHVWLOE\JQLQJHQVDUNLWHNWXU
De generelle rammebestemmelser vil derfor fastlægge vilkår for solfangere, solceller, solvægge, varmepumper og vindmøller der skal indarbejdes i kommende lokalplanlægning.
Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende – ikke blot det lokale
HQHUJLIRUEUXJLN:KRJGHQKHUDIDÀHGWH¡NRQRPLVNHEHVSDUHOVH)HNV
kan opsætningen af varmepumpe, i en bolig der opvarmes med fjernvarme, betyde en besparelse men samtidig en samlet forøget af CO2udledningen, da en stor del af strømmen til varmepumpen kommer fra
afbrænding af fossilt bændsel, mens fjernvarme i Vallensbæk generelt
er spildvarme fra elproduktionen.
Der kan etableres nulenergihuse og også gerne aktivhuse der i perioder
levere energi til andre ejendomme. Der vil være krav om lavenergibyggeri i alle nye lokalplaner.
3ODQO JQLQJHQVNDOVLNUHDWÀHVWPXOLJHEHQ\WWHUNROOHNWLYWUDQVSRUW
Vallensbæk Kommune vil derfor give nye muligheder i de stationsnære
EROLJRPUnGHUVnÀHUHEROLJHUNDQKXVHÀHUHSHUVRQHU±LNNHNXQL
VW¡UUHEROLJHUPHQRJVnLÀHUHEROLJHUYHGXGVW\NQLQJWLOGREEHOWRJ
rækkehuse i stationsnære villaområder. Bebyggelsesprocenten forhøjes
derfor fra 25 til 35 %.
Så mange som muligt skal kunne arbejde hjemme, og regler for
arbejdspladser i boligen skal give mulighed for liberalt arbejde i et omfang, der er foreneligt med lokalområdet. I stationsnære områder vil
der være mulighed for kundeorienteret erhverv.

Sikring af værdier
Vallensbæk ligger lavt. Tidligere har Køge Bugt oversvømmet store
dele af boligområdet syd for Gammel Køge Landevej. Diget i Strandparken ligger i en højde af 2,30 m og forhindre oversvømmelser. Diget
kan forhøjes i takt med stigningen i vandstanden i havene. En del af
9DOOHQVE N0RVHOLJJHULGDJXQGHUKDYHWVRYHUÀDGHRJKROGHVLVLQ
naturtilstand gennem pumper. Med tiden vil også Store Vejleå ligge
under havniveau, allerede nu sker det ved højvande i Køge Bugt. Kommunen planlægger større pumpe ved havnen, så vandet kan ledes op
over diget.
For at sikre investeringer i områder, der potentielt kan blive oversvømmet, fastlægges særlige krav til bebyggelse i de lavtliggende områder – dvs. syd for Gammel Køge Landevej og vest for Vejlegårdsvej.
Bebyggelsesprocenten fastholdes til 25 % også selv områderne ligger
inden for 1.000 meter fra Vallensbæk Station. Yderligere vil lokalplaner
fastlægge, at byggegrund skal opfyldes til niveau på mindst 2 meter
RYHUKDYRYHUÀDGHQ'HWWHVNDORJVnVNHSnKDYHDUHDOHWPLQGVWPHWHU
fra bygningernes facader.
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Dog må der ikke ske opfyldning 5 meter fra brinkskråning top langs
Bækrenden og Store Vejleå. Dette skal sikre vandgennemstrømningen
når vandløbende går over deres bredder ved skybrud. Endvidere er der
brug for arealer langs vandløbende til vedligeholdelsesarbejder af brinker og ved grødeskæring. Derfor vil lokalplaner have en byggelinie på 8
meter fra brinkskråning top langs Bækrenden og Store Vejleå.
Mest muligt regnvand skal nedsives lokalt. Ved skybrud giver overbeODVWHGHUHJQYDQGVNORDNHUGHÀHVWHVNDGHUSnLV UODYWOLJJHQGHE\Jninger. Den bæredygtige løsning er, at så meget regnvand som muligt
nedsives lokalt. Derfor vil rammebestemmelser begrænse den fremtidige afvanding fra private haver til maksimalt at omfatte det bebyggede
areal. Terrasser, indkørsler og andre befæstede havearealer skal ledes
til faskiner eller grøfter og lavninger på egen grund.
Grundejerforeninger kan også etablere mindre søer med rekreativ
kvalitet på fællesarealer, hvor regnvandet kan samles. Regnvand på
RYHUÀDGHPnLNNHOHGHVRYHUHMHQGRPVVNHOHOOHUWLO6WRUH9HMOHnHOOHU
Bækrenden.
Det er kommunens målsætning:
y
at hver grundejer har mulighed for at opsætte anlæg der reducere
CO2-udledningen fra ejendommen og opsætte anlæg der sikre ejendommen mod klimaforandringer,
y
at anlæg til reduktion af CO2-udledningen og sikring mod klimaforandringer udformes i overensstemmelse med omkringliggende arkitektur og bymiljø, samt med mindst mulige gener for naboer,
y
at der ved ny bebyggelse skal tages højde for klimaudfordringer i
lokalplanlægningen, så investering i infrastruktur og bygninger sikres,
y
at der på erhvervsejendomme kan produceres vedvarende energi
med samme gener for omgivelserne som anden lovlig produktion,
y
at der i lokalplanlægningen, så vidt muligt, skal stilles krav til at nybyggeri opføres som lavenergibyggeri,
y
at CO2-udledningen fra kommunens ejendomme reduceres med
mindst 30 % de næste 12 år.

Kommunen arbejder selv for at reducere CO2
Vallensbæk Kommune har indgået et energipartnerskab med Dansk
Energi Management A/S, med det formål at reducere energiforbruget
i kommunens ejendomme. Projektet kandes ESCO (Energy Service
COmpanies) - efter metoden hvor kommunen indgår et partnerskab
PHGHW(6&2¿UPDIRULI OOHVVNDEDWRSQnVW¡UVWPXOLJHUHGXNWLRQDI
energiforbruget i kommunens egne bygninger.
Hensigten med aftalen er, at både Dansk Energi Management A/S og
Vallensbæk Kommune får en gevinst ud af samarbejdet. Vallensbæk
Kommune får en udgift til energi på samme niveau som hidtil eller billigere, men opnår tilmed et ekstra udbytte i form af at få renoveret sin
bygningsmasse med tilhørende tekniske installationer.
Projektet omfatter samlet 48 opvarmede kommunale ejendomme, som
DOOHHUQ¡MHJHQQHPJnHWIRUDWLGHQWL¿FHUHPXOLJHHQHUJLVSDUHSURMHNWHU
Også brugeradfærd bliver kortlagt. Med de planlagte besparelser vil
Vallensbæk Kommune kunne opfylde de aftaler, som er indgået med
henholdsvis Elsparefonden (Kurveknækkeraftale) om at reducere det
samlede årlige elforbrug med 2 % om året til udgangen af 2013 og
med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af CO2-udledningen med 2 % om året frem til 2021 (Klimakommuneaftale). 2 % om
året svare til en samlet reduktion på 21,5 % over 12 år, men det er
kommunens forventning, at det samlede besparelse vil blive på over 30
%, når projektet er gennemført.
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Klimaforandringers i rammebestemmelserne
Afvandingsprocent for regnvand fastsættes til det bebyggede areal
for hver boligejendom. For erhverv gives et tillæg for oplagsplads og
parkering. For erhvervsområdet ved Jydekrogen fastholdes at mindst
1/3 af grundarealet skal anlægges som grønne beplantede arealer. Den
maksimale afvandingsprocent er fastlagt i rammebestemmelserne for
lokalplanlægning.
Lavtliggende arealer i byzone skal opfyldes til mindst kote 2,0 meter
(DVR90). Arealer inden for 5 meter fra brinkskråning top langs Store
Vejleå og Bækrenden må generelt ikke opfyldes. Lavtliggende arealer i
landzonen vest for Vejlegårdsvej må kun opfyldes inden for de eksisterende tofter til bebyggelse.
Bebyggelsesprocenten i lavtliggende områder inden for 1.000 meter fra
stationen fastholdes til 25 %, for at sikre mindst mulige nye investeringer i områder, der potentielt kan blive oversvømmet.
Diger i strandparken, der idag er ca. 2,3 m, kan forhøjes, når det bliver
nødvendigt.

Rammebestemmelser for CO2-reduktion
'HU¿QGHVHQODQJU NNHPHWRGHUWLO&2UHGXNWLRQLE\JQLQJHU1RJOH
har ingen indvirkning på lokalområdets planlægning som f.eks. sparepære, efterisolering og køb af el fra vedvarende energiproduktion. Vilkår for denne type af tiltag kan ikke optages i lokalplan. Andre betyder
HQPDUNDQWDQGHUOHGHVDUNLWHNWXUPHGVWRUHP¡UNHÀDGHUSnIDFDGHU
RJUHÀHNWHUHQGHWDJH/RNDOSODQHUVNDOVLNUHDWGHWYLOY UHPXOLJWDW
bygninger kan ombygges til at være helt CO2-neutrale, men samtidig
opretholde den høje arkitektoniske standard. Særligt i Landsbyen og i
ensartede bebyggelser bør nogle metoder vælges frem for andre.
I takt med, at CO2-reducerende anlæg bliver mere udbredt, skal planlægningen sikre, at det sker på en visuel forsvarlig måde.

Solenergi
Solens varme og lys kan bidrage væsentligt til sænkning af CO2-forureningen, da det kun er i produktions- og etableringsfasen der anvendes fossilt brændstof. Både solfangere og solceller har en levetid
på 20-25 år, og er CO2-neutrale efter blot 3-5 år på ejendomme der
opvarmes ved fossilt brændstof som olie og naturgas, og får leveret
strøm fra kraftvarme.
I alle erhvervsområdet kan der ubegrænset opsættes solenergianlæg,
også i et omfang, der giver mere energi end ejendommen selv har
behov for. Det er også i erhvervsområderne de enkelte ejendomme kan
opnå størst CO2-reduktion.
Ulemperne ved anlæg til opsamling af solenergi er primært generende
UHÀHNVLRQHUKRVQDERHURJPRGUHNUHDWLYHRPUnGHU(QGYLGHUHNDQ
anlæg have betydning for enkelte bygninger ved forringelse af det arkitektoniske og kulturhistorie udtryk. Dette gælder især på de bevaringsværdige bygninger i Landsbyen, hvor f.eks. jordvarmepumpe bedre kan
sikre det Landsbyens visuelle miljø i stedet for solpaneler på taget.

Solfanger til varme
I Vallensbæk er energien fra solindstråling omkring 1.000 kWh/m² pr.
nUPnOWSnHQYDQGUHWÀDGHXGHQVN\JJHRJFDN:KPPnOW
SnÀDGHUPHGHQRSWLPDOK OGQLQJSnNQDSJUDGHURJYHQGWPRG
syd. Der er altså kun 15 % gevinst ved at opsætte solfangeren optimalt i forhold til solen. Denne gevinst er ikke tilstrækkelig til at gå på
kompromis med bygningens arkitektoniske udtryk. Solfangere skal
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GHUIRUSODFHUHVLVDPPHYLQNHOVRPWDJHWRJLQWHJUHUHVLWDJÀDGHQVn
de fremstår som ovenlysvinduer.
En solfanger yder typisk 4-500 kWh/m² om året, For en bolig med 4
beboere, kan en solfanger på 6 m² dække varmtvandsforbrug i sommerhalvåret, og supplere om vinteren, så ca. 70 % af varmtvandsforbruget er CO2-neutralt.

Solceller til strøm
Solceller kan monteres på taget, og kan med fordel anvendes som
afskærmning for solen. F.eks. kan solceller indbygges mellem to lag
glas i vinduer. I takt med, at prisen på solceller falder, bliver det mere
fordelagtigt at anvende dem. Særligt som strømforsyning til pumper
og ventilationsanlæg på andre CO2-reducerende tiltag, så bygninger
samlet kan blive CO2-neutrale. Solceller virker bedst, når de ikke bliver
for varme, og kan med fordel placeres på facader og også nordvendte
WDJÀDGHU'HWHUGHUIRUPXOLJWLKYHUWHQNHOWWLOI OGHDWSODFHUHVROFHOlerne, så generende bivirkninger undgås.

Varmepumpe og jordvarme
En jordvarmepumpe er i princippet et omvendt køleskab. Det øverste jordlag afkøles, hvorved den solenergi, der er lagret i det øverste
jordlag overføres til varme i husets radiatorer. Afhængigt af henholdsvis jordens og varmeanlæggets temperaturniveau, kan varmepumpens
gennemsnitlige nyttevirkning ligge mellem 2,5 til 5 gange så meget
varme til husets varmeinstallation, som der tilføres elektricitet fra nettet.
Da varmepumper drives af elektricitet er reduktionen i CO2-forureningen begrænset ved almindelig El-forsyning, men kombineret med
solcelle til at levere elektricitet til anlægget, kan opvarmningen blive
CO2-neutral i løbet af 4-8 år.
Det er vigtigt, at huset er velisoleret, og at varmen fremføres til
radiatorerne med så lille fremløbstemperatur som muligt. Jo lavere
fremløbstemperatur, jo større nyttevirkning får varmepumpen. Især
gulvvarme er ideelt til varmepumpedrift. Det er også vigtigt, at varmepumpen ikke installeres større eller mindre end nødvendigt.
Ulemperne ved jordvarme er primært risiko for forurening af jorden
og grundvandet. Der kan derfor ikke gives tilladelse til etablering af et
jordvarmeanlæg nærmere end 300 meter fra et alment vandindvindingsanlæg og 50 meter fra andre vandindvindingsanlæg. Som væske
til at transportere varmen skal anvendes vand eller godkendt kølemiddel.
Ved etablering af jordvarmeanlæg skal ”Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg” (nr. 1203 af 20. november 2006) følges. Inden arbejdet
påbegyndes skal der søges om godkendelse af anlægget hos kommunen. Efter aftale om forpligtende samarbejde er det Ishøj der varetager
sagsbehandlingen i Vallensbæk.

Vindmøller
Vallensbæk Kommune er generelt ikke egnet til opsætning af vindmøller. Selv husstandsmøller ved boliger i landzonen vil betyde store gener
IRUQDERHURJYLJWLJHUHNUHDWLYHJU¡QQHRPUnGHULIRUPDIO\VÀLPPHU
og støj. Møller på 25 meter og derover skal overholde en minimumsafstand mellem mølle og nabobeboelse på 4 gange møllens totalhøjde
jf. ”Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling
af vindmøller” (nr. 9295 af 22/05 2009). Dette vil ikke være muligt i
Vallensbæk Kommune, da afstanden til støjfølsom arealanvendelse er
PLQGUHHQGPHWHUDOOHVWHGHU6W¡MI¡OVRPDUHDODQYHQGHOVHHUGH¿neret som matrikler, der anvendes til eller er udlagt til bolig-, institutions-, eller kolonihaveformål eller som rekreative område.
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Det eneste område hvor der eventuelt kan gives tilladelse til mindre
vindmøller er i erhvervsområdet ved Jydekrogen. Her er der i forvejen
langt til beboelse og derfor mulighed for let støjende erhverv. Såfremt
møller kan overholde samme støjniveau, kan de betragtes som erhverv
på linie med den øvrige produktion i området. Når møllerne har en totalhøjde på maksimalt 25 meter svarende til regler for husstandsmøller
og placeres mindst 100 meter fra beboelse, vil de væsentlige visuelle
JHQHUVRPVW¡MO\VÀLPPHURJVN\JJHNDVWWLOEROLJRPUnGHUQHL1RUGmarken være begrænset.

Sikring af værdier i infrastruktur og bygninger
I 2006 gennemførte Vallensbæk en beregning af opstuvningsproblemer
i regnvandssystemet ved kraftigt regnvejr. Den viser, at der ved kraftig regn der statistisk kommer hvert 5 år er en generel opstuvning i
regnvandsledningerne fra Gammel Køge Landevej og til Køge Bugt, fra
Vejlegårdsvej og til Store Vejleå samt langs Søndre Ringvej. Systemet
udnyttes her tæt på den maksimale kapacitet, og enkelte steder vil
regnvandet stå tæt under terræn.
,JHQQHPGHVHQHVWHnUKDUÀHUHKDYHHMHUHEHODJWVW¡UUHDUHDOHULGHres haver, og nye veje er blevet anlagt i de nye boligområder. Selvom
Kommunen løbende forbedre kapaciteten i regnvandssystemet, kan der
ikke gives garanti for, at der ikke opstår oversvømmelser i de lavtliggende områder.
Planlægningen skal derfor sikre, at der ledes så lidt regnvand som
muligt til regnvandssystemet. Derfor fastsætter rammebestemmelser
maksimale afvandingsprocenter for samtlige områder i Vallensbæk
Kommune. Generelt må kun vand fra tage ledes til regnvandssystemet,
PHQVRYHUÀDGHYDQGIUDEHO JQLQJHUVNDOOHGHVLIDVNLQHUHOOHUODYQLQger på egen grund til senere nedsivning. Muligheden for regnvandsgrøfter langs stier og mindre veje i landzone undersøges også.
Fingerplan 2007 fastlægger, at der skal ske en fortætning i bystrukturen i de stationsnære områder. Men for de lavtliggende arealer vil
en højere udnyttelse betyde større værdier i infrastruktur og bygninger der potentielt kan gå tabt ved oversvømmelse. Derfor fastholdes
bebyggelsesprocenten på 25 for de lavtliggende boligområder inden for
de stationsnære område.
Når der bygges nyt i de lavtliggende områder skal også krav om opfyldning på byggegrunde sikre, at så få bygninger som muligt berøres
af oversvømmelse.
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