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Fredensborg Kommunes klimaplan (DK2020) indeholder 
67 konkrete klimatiltag fordelt på 8 indsatsområder.  
I indsatskataloget er hvert klimatiltag beskrevet nærmere 
– med oplysninger om indhold og rammer, hovedansvarlig, 
samarbejdspartnere, investeringsbehov og finansiering, 
merværdier og måltal/KPI’er. Oplysningerne vil blive brugt 
til løbende at følge op på fremdriften i den lokale klima-
indsats. 

Positive klimaeffekter og ressourcebehov
En oversigt over de klimatiltag, der handler om CO2-reduk-
tion, er vist i figuren nedenfor. Her fremgår vurderinger af 
den forventede positive klimaeffekt og ressourceforbruget 
til realisering af de enkelte tiltag. Metoden er også benyt- 
tet til vurdering af de borgerforslag, der er modtaget i løbet
af tilblivelsen af klimaplanen, som beskrevet i Bilag 5 til 
klimaplanen. 

Negative klimaeffekter
Kommunen har også foretaget en vurdering af den øgede 
klimabelastning, som realiseringen af klimaplanens tiltag 
vil medføre. Resultater og metode er beskrevet i klima-
planens Bilag 6. 

Klimaeffekt
(C02-reduktionspotentiale)

Ressource
forbrug

Meget
høj

Høj

Middel

Lav

Lav Middel Høj

Grøn mobilitet til og i Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland
Fossilfri transport for kommunen
Energioptimeret gadebelysning
Samarbejde med landbruget om klima
Klima og bæredygtighed i undervisningen 
Klimainitiativer i kommunens køkkener
Genanvendelse af overskudsjord 

 1.2:
 

1.16:
 3.5:
 4.5:
 6.8:
 6.9:
 7.2:

Forbedringer af forhold for cyklister
Grøn varetransport

 1.4-1.7 :
 1.15 :
 

Nivå som cirkulær by 7.1 :

Fremme af grønne transportvaner
Partnerskaber for reduktion af biltra�k
Fossilfri kommunal vognpark
Informationsindsats om grøn varme 
og energirenoveringer 
Genbrug fra genbrugspladsen
Affaldssortering i kommunale institutioner 
 

 1.1:
1.3:

 1.14:
 2.5:
 

6.5:
 6.10:

Forbedringer af kollektiv tra�k
CO2-neutral spildevandshåndtering 
og kulsto�agring
Ny indsats om bæredygtigt forbrug 
Grønne kommunale indkøb

 1.8-1.11 :
 4.4 :

6.1-6.2 :
6.7 :

 

Kommunale bygge- og anlægsprojekter
Anlægsprojekter med mindre 
klimabelastning

 7.3 :
7.4 :

Grøn varme og energioptimering 
i kommunale bygninger 
Solenergianlæg på private 
og kommunale tage
Affaldssorteringsordninger

2.6-2.7 :
 

3.2-3.4 :

6.3-6.4 :
 

Fællesvarme i boligområder 
uden fjernvarme
Kommuneplantillæg om 
vedvarende energi
Nivå Engfjord
Mere skov

2.4 :

3.1 :

4.1-4.2 :
4.3 :

 Ladestandere1.12-1.13  :
 

Udbygning af grøn fjernvarme2.1-2.3  :
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Indsatsområder og klimatiltag
Klimaplanen indeholder følgende indsatsområder og klimatiltag, der er beskrevet i indsatskataloget: 

1.  TRANSPORT .......................................................4
 Grøn mobilitet .....................................................4
1.1  Fremme af grønne transportvaner ....................... 4
1.2  Grøn mobilitet til og i Nationalpark  

Kongernes Nordsjælland ....................................... 5
1.3  Partnerskaber for reduktion af biltrafik ................6

 Cyklisme ............................................................... 7
1.4  Pulje til mindre cykeltiltag ..................................... 7
1.5  Nye cykelforbindelser ............................................8
1.6  Cykelstrategi og planlægning af fremtidigt 
 cykelstinet .............................................................9
1.7  Kombinationsrejser (cykel og kollektiv trafik) ..... 10

 Kollektiv trafik .................................................. 11
1.8  Fossilfri busdrift.................................................... 11
1.9  Forbedring af busstoppesteder ............................12
1.10  Prioriteret buslinje til DTU og Nørreport ..............13
1.11  Kortere rejsetid til ungdomsuddannelser ............14

 Elbiler og ladestandere .................................... 15
1.12  Offentligt tilgængelige ladestandere 
 på privat areal ......................................................15
1.13  Ladestandere ved kommunale bygninger ........... 16
1.14  Lynladepark ..........................................................17
1.15  Fossilfri kommunal vognpark .............................. 18

 Kørsel for kommunen ......................................19
1.16  Grøn varetransport .............................................. 19
1.17  Fossilfri transport for kommunen ....................... 20

2.  VARME ...............................................................22
 Grøn fjernvarme ............................................... 22
2.1  Samarbejde om varmeforsyningen ..................... 22
2.2  Flere fjernvarmeområder og -kunder .................. 23
2.3  Fossilfri og effektiv fjernvarme ........................... 24

 Andre grønne varmeløsninger ........................ 25
2.4  Fællesvarme i boligområder uden fjernvarme ..... 25
2.5 Informationsindsats om grønne 
 varmeløsninger og energirenoveringer ............... 26

 Energiprojekter i kommunale bygninger .......28
2.6  Grøn varme i kommunale bygninger ................... 28
2.7  Energioptimering af kommunale bygninger ........ 29

3.  ELEKTRICITET ................................................. 30
3.1  Kommuneplantillæg om vedvarende energi ........ 30
3.2  Kortlægning af tagarealer til vedvarende 
 energiproduktion .................................................31
3.3  Dialog om solenergianlæg på private tage ........... 32
3.4  Solenergianlæg på kommunale tage ................... 33
3.5  Energioptimeret gadebelysning .......................... 34

4.  NATUR OG LANDBRUG ..................................35
4.1  Nivå Engfjord ....................................................... 35
4.2  Genslyngning af Langstrup Å .............................. 36
4.3  Mere skov ............................................................ 37
4.4  CO2-neutral spildevandshåndtering,  

kulstoflagring og energiudnyttelse af lokale  
ressourcer  .......................................................... 39

4.5  Samarbejde med landbruget om  
grøn omstilling ......................................................40

4.6  Drift af kommunens arealer .................................41

5.  NYE VEJRFORHOLD .......................................42
 Havvandsstigning og stormfloder ................. 42
5.1  Kystbeskyttelsesprojekter ved Strandvejen 
 og Gl. Strandvej .................................................. 42
5.2  Retningslinjer for kystbeskyttelse ...................... 43
5.3  Opdateret beredskab i forhold til områder
 vest for Strandvejen ........................................... 44
5.4  Lukning af underføringer under Strandvejen ..... 45

 Oversvømmelse langs vandløb ......................46
5.5  Volde ved Nivåens udløb .................................... 46

 Kraftig regn ...................................................... 47
5.6  Klimatilpasning af kloaksystemet, 
 herunder separatkloakering i Humlebæk ........... 47
5.7  Skybrudssikring ved klimatilpasning  

af kloakker ............................................................ 48
5.8  Plan for skybrudsveje ......................................... 49
5.9  Undersøgelse af behovet for at sætte særlige 
 beskyttelsesniveauer mod oversvømmelse 
 (differentieret serviceniveau)............................. 50

 Stigende grundvand .......................................... 51
5.10  Tætning af kloaksystemet ...................................51

 Tørke og hedebølge ......................................... 52
5.11  Kortlægning af risici og handlemuligheder 
 vedrørende tørke og hedebølge ........................ 52
5.12  Undersøgelse af sommerudtørring af 
 vandløb og vådområder ..................................... 53

 Beredskab ......................................................... 54
5.13 Nyt målersystem i Usserød Å ............................. 54
5.14  Klar kommunikation i beredskabssituationer .....55

6.  FORBRUG OG RESSOURCER ........................56
6.1  Kampagner om bæredygtigt forbrug  

og vaner ............................................................. 56
6.2  Kommunen som facilitator ..................................57
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6.5  Genbrug fra genbrugspladsen ............................60
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7.3  Kommunale bygge- og anlægsprojekter ............ 70
7.4  Værktøjer til at begrænse klimabelastningen 
 af anlægsprojekter ..............................................71

8.  FORMIDLING OG SAMARBEJDE ..................72
8.1  Formidling og dialog om klima og 
 bæredygtighed  ...................................................72
8.2  Virksomhedsdialog om klima ..............................73
8.3  Klimahensyn i alle relevante beslutninger ..........74
8.4  Klimakompetencer og -netværk i
 forvaltningen .......................................................75



4  I  Fredensborg Kommune

4 Klimamål og status

7 En fælles indsats

8 Indsatsområde 1: 
 Transport 

15 Indsatsområde 2: 
 Varme

20 Indsatsområde 3: 
 Elektricitet

23 Indsatsområde 4: 
 Natur og landbrug 

27 Indsatsområde 5: 
 Nye vejrforhold

32 Indsatsområde 6: 
 Byggeri og ressourcer

35 Indsatsområde 7: 
 Forbrug og nye vaner 

37 Indsatsområde 8: 
 Tværgående klimatiltag

38 Finansiering 

39 E�ekter af klimaplanen

40 Sådan følger vi op 

41 Bilag

1. TRANSPORT Grøn mobilitet
1.1 Fremme af grønne transportvaner
Beskrivelse Fredensborg Kommune gennemfører kampagner og arrangementer, der skal fremme grønne 

transportvaner for borgere, medarbejdere og hos virksomheder. Transportvaner er en del af 
et komplekst hverdagsliv, og når vi skal ændre dem, skal vi ofte også ændre andre dele af 
vores liv. Det kræver øvelse. Indsatserne fokuserer derfor på, at borgere og medarbejdere 
opbygger nye erfaringer med grønne transportmidler. 

Fredensborg Kommune deltager fx i 2020-2022 i det dansk-svenske projekt ”Mobilitet på 
Tværs”, hvor en mobilitetsrådgivningsordning til familier er blevet udviklet og testet. I samspil 
hermed tilbyder kommunen udlån af almindelige elcykler og ladcykler. Ifølge evalueringen af 
ordningen er 71 pct. af deltagerne nu mere bevidste om deres transportvalg, og 55 pct. har 
fået grønnere transportvaner. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025 
Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022

Tidsplan 2020-2025

Hovedansvarlig aktør Team Klima og Team Trafik (Center for By og Land)

Øvrige 
samarbejdspartnere

Copenhagen Electric, Cyklistforbundet samt netværk, samarbejdsfora og tværkommunale 
projekter såsom Mobilitet på Tværs, Moving People, Energi på Tværs, Trafiknetværk 
Nordsjælland, Supercykelstisamarbejdet og VisitNordsjælland.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner 
(tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3. Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at inspirere borgere til 
mindre klimabelastende transportvaner vil transportbehovet på sigt blive dækket mindre 
af diesel- og benzinbiler og mere af elbiler, offentlig transport, cykler og ture på gåben. 
Dette vil mindske luft- og støjforureningen samt reducere CO2-udledningerne fra trans-
portområdet. En mere aktiv livsstil med øget brug af cykler og flere gåture vil desuden 
bidrage positivt til sundhed og trivsel.

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Vaneændringer på transportområdet  
kan potentielt inspirere til en mere bæredygtig adfærd.

Investeringsbehov 200.000 kr. årligt, dog 150.000 kr. i 2022

Finansiering Med Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025 (nov. 2021) er der afsat 
100.000 kr. årligt i 2022-2025. De resterende midler dækkes af driftsmidler afsat til 
kommunens klimaindsats.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Halvdelen af deltagerne i rådgivning, testforløb eller andre former for mobilitetsfremme 
ændrer transportadfærd under forløbet, og 1/3 opnår varige grønne adfærdsændringer.
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Grøn mobilitet
1.2 Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Beskrivelse Fredensborg Kommune deltager i projektet ”Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland”. Det handler om at skabe nem og grøn adgang til oplevelser i nationalpar-
ken. Det skal ske via etablering af en række mobilitetshubs, hvorfra gæster får nem adgang 
til cykler, der også giver mulighed for hub til hub-ture. En hub kan fx være placeret ved en 
indgang/et formidlingssted til nationalparken, i nærheden af en tog-/busstation eller ved en 
privat aktør. 
Der arbejdes på at koble bagagetransport på som en service. Derudover udvikles tematise-
rede turforslag for cyklister og vandrere for at understøtte den oplevelsesudvikling, der alle-
rede sker i nationalparken. Endelig tages det første skridt til at udvikle fremtidens rekreative 
signaturoplevelse.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

-

Tidsplan 2021-2024

Hovedansvarlig aktør Team Klima og Team Trafik (Center for By og Land)

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Byg og Erhverv, Center for By og Land i rollen som projektdeltager med særligt ansvar 
for områder indenfor Fredensborg Kommune.
Helsingør Kommune, Gribskov Kommune, Hillerød Kommune og Halsnæs Kommune.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel: Cykelfremme giver en mere aktiv livsstil, og bedre kendskab  
til stisystemer forbedrer muligheden for at komme ud i naturen. 

8.  Anstændige jobs og økonomisk vækst: Forbedring af adgangen til nationalparken,  
samt til grønne transportmidler, kan tiltrække flere besøgende og dermed bidrage  
til bæredygtig turisme. 

11.  Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget forbedrer adgangen til grønne,  
offentlige rum. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Projektet kan generelt inspirere til en mere  
bæredygtig livsstil. 

Investeringsbehov 3 mio. kr. over perioden 2021-2024

Finansiering Finansieret af VisitNordsjælland gennem fondsmidler.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Cykel- og vandreturismen stiger. 
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1.3 Partnerskaber for reduktion af biltrafik
Beskrivelse Fredensborg Kommune deltager i en række samarbejder, der handler om at finde løsninger, 

der begrænser biltrafikken: 

Greater Copenhagen
Fredensborg Kommune samarbejder i Greater Copenhagen med Region Sjælland, Region Ho-
vedstaden, Region Skåne og alle 79 kommuner i regionerne om et fælles trafikcharter for at 
koordinere den overordnede infrastruktur og dialogen med nationale regeringer og myndig-
heder. Målet er en sammenhængende kollektiv trafik i Greater Copenhagen, hvor det mak-
simalt må tage én time fra alle dele af Greater Copenhagen at komme til enten København 
eller Malmø med toget. Derudover arbejdes der for overflytning af gods- og persontransport 
til klimavenlige transportformer. El-ladestationer skal fx etableres langs det overordnede 
vejnet.

Regionalt
Fredensborg Kommune er med i det tværregionale supercykelsti-samarbejde. Samarbejdet 
har til formål at forbedre cykelinfrastrukturen i Region Hovedstaden, så regionens pendlere 
har et alternativ til bilen. Samarbejdet arbejder politisk for at fremme cykling, bl.a. ved at 
sikre statslig støtte til infrastruktur. Samarbejdet har en ambition om at etablere cykelstier 
på tværs af regionen for 1 mia. kr. inden 2030.
Fredensborg Kommune er aktiv partner i KKR Hovedstadens VIP-samarbejde om 100 pct. 
grønne drivmidler i 2030, og at 50 pct. af kommunalt finansieret transport i regionen er dre-
vet af grønne drivmidler i 2025. Fredensborg Kommune sidder også i Copenhagen Electrics 
advisory board, som rådgiver om omstilling til grønne drivmidler. 

Nordsjælland
Fredensborg Kommune samarbejder med andre nordsjællandske kommuner i det formelle 
”6-kommune-samarbejde” for bl.a. at sikre forbedringer på Kystbanen. Formålet med samar-
bejdet er at forbedre mobiliteten i Nordsjælland og stå stærkere i forhold til at tiltrække de 
nødvendige statslige investeringer.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Greater Copenhagen trafikcharter 2020-2050
Visionsplan 2021-2045 – Supercykelstier (2021) 

Tidsplan 2009 > 

Hovedansvarlig aktør Team Klima og Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Nævnt ovenfor.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  
Ved at forbedre mulighederne for mere bæredygtige transportformer som  
cykel og offentlig transport og dermed mindske bilkørslen.

8.  Anstændige jobs og økonomisk vækst: Med fokus på fremme af mere  
miljøvenlige transportteknologier og drivmidler.

Investeringsbehov Kræver personaleressourcer.

Finansiering -

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Kommunen indgår aktivt i regionale partnerskaber om løsninger til reduktion af biltrafikken.

Grøn mobilitet

https://supercykelstier.dk/wp-content/uploads/2022/01/Ruteoversigt-Visionsplan-2021-Endelig.pdf
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1.4 Pulje til mindre cykeltiltag 
Beskrivelse I 2023 er afsat 1 mio. kr. til en pulje, der skal forbedre cyklisters komfort, fremkommelighed 

og sikkerhed via mindre forbedringer af det kommunale vej- og stisystem. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025
Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022

Tidsplan 2023

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Cyklistforbundets lokalafdeling, Center for Økonomi og Indkøb.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel: Cykelfremme giver en mere aktiv livsstil, og bedre  
kendskab til stisystemer forbedrer muligheden for at komme ud i naturen.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Hvis bilture erstattes, bidrager tiltaget  
til at begrænse klimaaftrykket fra transport i byer og lokalsamfund. 

12. Ansvarlig produktion og forbrug: Cykelfremme kan inspirere til en  
generel mere bæredygtig livsstil. 

Investeringsbehov 1 mio. kr. i 2023

Finansiering Midlerne er bevilget ved godkendelsen af Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur  
2022-2025 (nov. 2021).

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer

Måltal/KPI Der gennemføres i 2023 tiltag, der bidrager til cyklisters fremkommelighed,  
tryghed og sikkerhed.

Cyklisme
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1.5 Nye cykelforbindelser
Beskrivelse Fredensborg Kommune planlægger i perioden 2022-2025 

at anlægge følgende cykelforbindelser: 

• Sti mellem Nivå og Humlebæk 
Den nye sti løber fortrinsvis gennem det åbne land, mellem Lergravsstien og Langebjerg-
skolen i Humlebæk. Stien udføres med belægning i grus og en del uden belysning, da den 
løber gennem et naturområde ejet af Naturstyrelsen.

• Cykelsti på Avderødvej 
Der skal etableres en dobbeltrettet cykelsti på Avderødvej mellem Avderød og Karlebo 
Skole. Avderød er en lille landsby med ca. 100 indbyggere, hvor der mangler en forbindel-
se til Karlebo Skole, der har ca. 50 elever fra 0.-5. årgang. Derudover kan stien indgå i en 
fremtidig cykelforbindelse mellem Kokkedal/Nivå og Hillerød.

•Sammenhæng mellem Nivå by og Nivå havn 
Indsatsen omfatter bedre og mere sikker forbindelse for cyklister mellem Nivå by og Nivå 
havn. Strækningen bliver en del af den fremtidige supercykelsti Espergærde-Holte ruten.

• Cykelsti på Nivåvej, deletape 
Udarbejdelse af skitseforslag til sti langs Nivåvej på strækning mellem Nivå bymidte og 
Niverød Kongevej. Der anlægges cykelsti og eventuelt fortov på en delstrækning. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025 
Budgetforlig for 2022-2025 

Tidsplan 2022-2025 

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Nordsjællands Park og Vej, Naturstyrelsen samt de involverede i projekter om udvikling af 
Nivå Bymidte, herunder Realdania og KFI, Center for Økonomi og Indkøb. 

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel: Cykelfremme giver en mere aktiv livsstil. Forbedrede  
stisystemer og bedre kendskab til dem øger muligheden for at komme  
ud i naturen.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Hvis bilture erstattes, bidrager tiltaget  
til at begrænse klimaaftrykket fra transport i byer og lokalsamfund.

12. Ansvarlig produktion og forbrug: Cykelfremme kan inspirere til en generel  
mere bæredygtig livsstil.

Investeringsbehov I alt 19,3 mio. kr. for perioden 2022-2026 

Finansiering Midlerne er bevilget ved godkendelsen af Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 
2022-2025 (nov. 2021). Som en del af budgetforliget for 2022-2025 er der afsat 2 mio. kr. til 
cykelstier i 2026. Prioriteringen af anlægsmidler fra 2026 fastlægges i næste handlingsplan 
for mobilitet og infrastruktur. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer

Måltal/KPI De fire planlagte cykelforbindelser etableres inden udgangen af 2025.

Grøn mobilitet
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1.6 Cykelstrategi og planlægning af fremtidigt cykelstinet 
Beskrivelse I Fredensborg Kommune vil i 2023-2024 udarbejde en cykelstrategi, der skal pege på, hvordan 

investeringer i udbygningen af cykelstinettet skal prioriteres frem til 2045. Strategien skal også 
udlægge principper for vedligehold, drift og anlæg af en fremtidig cykelinfrastruktur, således at 
nye stier fx har plads til ladcykler, og der er gode cykelforhold ved stationerne. Udover fysiske 
kvalitetskrav til infrastrukturen vil strategien fokusere på indsatser, som kan få flere til at cykle 
mere, fx ved at undersøge potentialet for delecykler i bymidterne samt kampagneindsatser, hvor 
bl.a. sundhedseffekter italesættes, og information om stinettet. Strategien vil både fokusere på 
gode cykelforhold i byerne og på indsatser i landområdet, som kan øge trygheden for cyklister.

Forbedrede cykelforbindelser i kommunen
I Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025 er der afsat 300.000 kr. i 2025 til skitse-
projektering af cykelsti langs Kongevejen, rute 229. En cykelsti langs Kongevejen mellem Kokkedal 
og Humlebæk har længe været et ønske, men er et omkostningstungt projekt. Derfor søger Fre-
densborg Kommune statslige cykelpuljer om medfinansiering til cykelinfrastruktur.

Supercykelstier
I Fredensborg Kommune arbejdes der for at realisere fire supercykelstier inden 2045:
- Espergærde-Holteruten: 9,7 km i kommunen, primært langs kystbanestien,  

men også langs Strandvejen
- Helsingørmotorvejsruten: 10,2 km i kommunen, hele strækningen er langs  

statsvej og følger en mulig udvidelse af Helsingørmotorvejen
- Hillerød-Helsingør-ruten: 8 km i kommunen, hele strækningen er  

langs statsvejen A6
- Hillerød-Hørsholmruten: 3,8 km i kommunen, langs Isterødvejen

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ, men relaterer sig til: 
Mobilitets- og Infrastrukturstrategi 2018-2029
Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025
Visionsplan 2021-2045 – Supercykelstier (2021)

Tidsplan 2023-2024: Udarbejdelse af cykelstrategi 
2025 >: Implementering
Arbejdet med forbedring af cykelinfrastrukturen i Fredensborg Kommune sker  
derudover løbende i takt med implementering af Handlingsplan for Mobilitet og  
Infrastruktur og eventuelt positivt tilsagn fra statslige puljer.

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Sekretariatet for Supercykelstier

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel: Cykling er en del af en mere aktiv livsstil. Forbedrede  
stisystemer og bedre kendskab til dem øger muligheden for at komme  
ud i naturen og i gang med at cykle. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Hvis bilture erstattes, bidrager tiltaget  
til at begrænse klimaaftrykket fra transport i byer og lokalsamfund.

12. Ansvarlig produktion og forbrug: Cykelfremme kan inspirere til en generel  
mere bæredygtig livsstil. 

Investeringsbehov Udarbejdelsen af cykelstrategien forventes alene at kræve personaleressourcer.  
Cykelstrategien vil beskrive fremtidige projekter, herunder investeringsbehov.  

Finansiering Finansiering af elementerne i den kommende cykelstrategi afklares i forbindelse med 
udarbejdelse og godkendelse af strategien. Kommunen søger desuden støtte fra statslige 
cykelpuljer. 

Personaleressourcer Udarbejdelse af cykelstrategi afholdes inden for allerede afsatte personaleressourcer. Imple-
mentering af strategien forventes at kræve, at der afsættes ekstra personaleressourcer.  

Måltal/KPI Et sammenhængende cykelstinet skal få flere til at vælge cyklen. I 2030 skal andelen af ture 
på cykel til arbejde og i fritiden være steget til 17 pct. Tilfredsheden med omfanget af cykel-
stinettet skal være steget til 81 pct. i 2025.

Cyklisme

https://supercykelstier.dk/wp-content/uploads/2022/01/Ruteoversigt-Visionsplan-2021-Endelig.pdf
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1.7 Kombinationsrejser (cykel og kollektiv trafik)
Beskrivelse Ved at etablere gode forhold for cykling til bussen eller toget kan kollektiv trafik  

i højere grad konkurrere med bilen. Dør-til-dør-transport bliver nemlig betydeligt  
hurtigere, når cyklen benyttes til og fra stationen.  

For at understøtte cykel-tog-kombinationsrejser er der planlagt opgraderinger af  
cykelparkeringen på Fredensborg Station i 2022-2023. Anlægget er en del af et fælles 
projekt, støttet af staten og regionen, som skal løfte cykelparkeringsforholdene langs  
lokalbanestrækningen Lille Nord. Her skal bl.a. laves mere overdækket parkering,  
parkering, hvor man kan låse sin cykel fast, og hvor man kan parkere sin ladcykel.  
I alt etableres knap 200 nye og forbedrede cykelparkeringspladser fordelt langs  
strækningen. Projektet skal generere 5-15 pct. flere passagerer i den kollektive trafik. 

I 2022-2024 planlægges det at søge fondsstøtte til opgraderingen af cykelforholdene  
på stationerne i Humlebæk, Kokkedal og Nivå i forbindelse med byudviklingsprojekterne 
omkring stationerne.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022 

Tidsplan 2020-2025 

Hovedansvarlig aktør Team Klima og Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Lokaltog, Movia, Region Hovedstaden, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune,  
Supercykelstisamarbejdet, DSB Ejendomme, Banedanmark, Center for Økonomi og Indkøb.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund:  
Ved at forbedre cykelforholdene ved stationer, forbedres muligheden  
for at bruge cyklen ved kombinationsrejser, og offentlig trafik kan blive  
mere attraktivt, med et større opland. Hvis kombinationsrejser erstatter  
bilture mindskes klimaftrykket samt støj- og luftforurening forbundet  
med biler. Derudover giver cyklen anledning til en mere aktiv hverdag.

Investeringsbehov 800.000 kr. i 2022
Forventede udgifter for Fredensborg Kommune til cykelparkering på Fredensborg Station: 
563.500 kr. (50 pct. statslig støtte, 25 pct. regional støtte, 25 pct. kommunal finansiering).

Finansiering Der er afsat 800.000 kr. til indsatsen. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer

Måltal/KPI I 2025 benytter 30 pct. af togpassagerne cyklen til de større stationer i  
Fredensborg Kommune, og 80 pct. af borgerne i kommunen er tilfredse  
med muligheden for at kombinere cyklen med kollektiv transport.

Cyklisme
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1.8 Fossilfri busdrift
Beskrivelse Fredensborg Kommune har et mål om CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud 

af lokale og tværkommunale busser fra 2021. Det handler om 2 buslinjer inden for kommu-
nen og 5 buslinjer, der kører på tværs af kommunegrænsen. Der er også 2 regionale linjer, 
som går igennem kommunen (375R og 150S). 

Driften af linje 354, som er en tværkommunal linje, er i 2021 gået over til drift med biodiesel. 
De øvrige kommunale og tværkommunale linjer vil i tiden frem til 2028 overgå til CO2-neutral 
drift enten med el eller andre grønne drivmidler. Udskiftningen sker i takt med, at buslinjer-
nes kontrakter udløber, og driften skal udbydes på ny. 

Målet er, at alle busser, der udbydes af Movia, fra 2030 skal være CO2-neutrale. Kommu-
nen forventer dog, at busdriften allerede er fossilfri fra 2028, hvor den sidste buslinje skal i 
udbud.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022 
Klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet 
Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025
Movias mobilitetsplan 2020

Tidsplan 2021-2030
Udbud sker løbende de kommende år, jf. tabellen her:

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Movia, Region Hovedstaden og nabokommuner, Center for Økonomi og Indkøb.

CO2-reduktion i 2030 700 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Nulemissionsbusser bidrager 
til mindre luftforurening i byerne samt lavere klimaaftryk.

Investeringsbehov De hidtidige udbud, hvor der er stillet krav om CO2-neutrale busser i Region Hovedstaden, 
har ikke givet væsentligt højere driftsomkostninger end i de kontrakter, de erstattede. Derfor 
forventes det ikke, at priserne vil ændre sig væsentligt. 

Finansiering -

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Alle lokale buslinjer er CO2-neutrale senest i 2030. Det forventes, at der er to CO2-neutrale 
buslinjer i 2025, fem i 2026 og syv i 2028.

Kollektiv trafik

Buslinje Forventet udbudsår

354 2021

388 2025

353 2026

365R 2026

383 2026

370R 2028

374 2028

https://www.moviatrafik.dk/media/j2sg5hvs/movias-mobilitesplan_sept2020.pdf
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1.9 Forbedring af busstoppesteder
Beskrivelse Siden 2017 har Fredensborg Kommune brugt ca. 1 mio. kr. om året på projektet Forbedring af 

busstoppesteders serviceniveau. Indsatsen omfatter forbedring af forholdene på de enkelte 
busstoppesteder med bl.a. buslæskærm, bænke, faste belægninger, taktilfelter og cykelpar-
kering. Det skal være til gavn for almindelige passagerer, pendlere, skolebørn og ikke mindst 
personer med syns- eller bevægelseshandicap.  

De mest benyttede stoppesteder skal have det højeste serviceniveau og de mindre benytte-
de stoppesteder et lavere serviceniveau. Hovedparten af stoppestederne med mere end 10 
påstigere om dagen vil ved udgangen af 2022 være forbedret i overensstemmelse med kom-
munens vedtagne koncept for stoppesteders serviceniveau. Der er kun lavet få forbedringer 
på stoppestederne med under 10 påstigere (som udgør 70 pct. af alle stop i kommunen, og 
hvoraf mange ligger på landet). 

I samarbejde med Movia tester Fredensborg Kommune i 2021-2022 løsninger ved stop med 
under 10 påstigere for at se, hvilke forbedringer (om nogen) der kan få flere til at rejse med 
kollektiv trafik på landet. Projektet skal hjælpe med at prioritere, hvilke forbedringer og hvilke 
busstop med under 10 påstigere det vil have den største effekt at prioritere fremover. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025
Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022 

Tidsplan 2017-2025

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Center for Økonomi og Indkøb.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.   Sundhed og trivsel. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at forbedre stoppesteder 
og gøre det mere attraktivt at bruge offentlig transport, kan busser (evt. i kombination 
med cykel) forhåbentlig erstatte bilture - især på landet. Det mindsker klimaaftrykket og 
forurening forbundet med bilkørsel. 

Investeringsbehov Mindst 1 mio. kr. i perioden 2022-2025

Finansiering Der er afsat 550.000 kr. for 2022 og 150.000 kr. årligt i perioden 2023-2025 gennem Hand-
lingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025. Derudover modtages støtte på 300.000 
kr. fra Movia og Region Sjælland til pilotprojektet med forbedringer på landstoppesteder. 
Afhængig af resultatet af pilotprojektet i 2022 ansøges om flere midler ved regionale eller 
statslige puljer.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer. 

Måltal/KPI I 2023 er det undersøgt, hvordan de ca. 175 busstoppesteder med færrest påstigere kan 
prioriteres i forhold til en opgradering af serviceniveauet.

Kollektiv trafik
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1.10 Prioriteret buslinje til DTU og Nørreport 
Beskrivelse For at gøre det mere attraktivt at pendle med bus på strækninger mellem Fredensborg 

Kommune og København undersøges det, hvordan den regionale buslinje 150S, der kører 
mellem Kokkedal og Nørreport, kan optimeres. Movia og Region Hovedstaden har i sam-
arbejde med kommunerne langs buslinje 150S fået foretaget en analyse af mulighederne 
for at etablere særlige kørebaner eller lignende, der kan sikre, at busser kan komme 
hurtigere frem.

Det overvejes at etablere +Way på buslinjen. +Way er et koncept, hvor busserne på det 
meste af strækningen kører i busbaner, og hvor signaler optimeres til bussernes frem-
kommelighed. Konceptet giver væsentlige rejsetidsforbedringer, særligt i byområder, hvor 
vejsystemerne er plaget af trængsel. En analyse har vist, at der kan opnås en rejsetidsfor-
bedring på 4-6 minutter mellem Nørreport og Kokkedal. Dette vurderes at kunne give en 
passagerfremgang på 15-18 pct. Tallet er dog behæftet med en del usikkerhed. 

Fredensborg Kommune kan bidrage til realiseringen ved at ombygge de veje i kommunen, 
som betjener linje 150S, til +Way-konceptet, og ved at sikre, at konceptet indtænkes i eventuel 
fremtidig udvikling i områderne i og omkring Fredensborg Rådhus og Kokkedal Industripark. 
Kommunen har skitseret et projekt, der vil blive søgt statslig støtte til. Projektet vil også 
forbedre fremkommeligheden for busserne på tre øvrige buslinjer i kommunen.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt tiltag

Tidsplan 2022 >

Hovedansvarlig aktør Region Hovedstaden

Øvrige 
samarbejdspartnere

Movia, Team Trafik (Center for By og Land), Center for Økonomi og Indkøb. 
Kommunens rolle er at undersøge muligheder for etablering af de nødvendige anlæg inden-
for Fredensborg Kommunes område og afsøge finansieringsmuligheder herfor. 

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Forbedring af rejsetiden 
mellem Nørreport og Kokkedal kan gøre det mere attraktivt at bruge offentlig transport, 
hvilket kan få flere til at bruge bussen i stedet for bilen. Det mindsker klimaaftrykket og 
forurening forbundet med bilkørsel. 

Investeringsbehov Ca. 12 mio. kr. for den del, der skal etableres i Fredensborg Kommune. 

Finansiering Realisering af projektet vil kræve finansiering fra statslige puljemidler. Det er i august 2022 
politisk besluttet, at kommunen søger om 50 pct. medfinansiering af projektet gennem Tra-
fikstyrelsens Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.  

Måltal/KPI Der opnås 50 pct. reduktion i forsinkelse på buslinje 150S igennem Fredensborg Kommune i 
myldretiden.

Kollektiv trafik
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1.11 Kortere rejsetid til ungdomsuddannelser 
Beskrivelse Fredensborg Kommune er med i et partnerskab med Movia og Region Hovedstaden om 

unges transport til uddannelse. Fredensborg Kommune er særlig udvalgt, fordi der ikke 
er en ungdomsuddannelse i kommunen. Unge, der er bosat i kommunen, pendler derfor 
til ungdomsuddannelse. Medianrejsetiden er mere end 30 min. 

Projektet skal resultere i en-til-en-forsøg af konkrete løsninger af transportudfordringerne 
hos unge. Succeskriteriet er, at flere unge får en mindre besværlig rejse til uddannelse. 
På den lange bane er det et mål, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025

Tidsplan 2022-2023

Hovedansvarlig aktør Movia og Region Hovedstaden 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Trafik (Center for By og Land). Kommunen er partner i projektet og bidrager bl.a. 
med information om forholdene og mulighederne i Fredensborg Kommune.
I projektet er der 6 partnerskaber, med bl.a. 9 uddannelsesinstitutioner i Hillerød, 
6 uddannelsesinstitutioner i Næstved, Odsherred Gymnasium,  Frederiksværk Gymnasium 
og HF samt CELF - Nykøbing Falster.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om ændrede transportvaner (tiltag 1.1-1.7 og 1.9-1.11): 
1.900 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at gøre det nemmere og hurtigere at  
komme til ungdomsuddannelse fra kommunen med offentlig transport mindskes  
klimabelastning, partikelforurening, støj mv. forbundet med bilkørsel. 

4.  Kvalitetsuddannelse: Initiativet kan potentielt forbedre adgangen for alle  
til uddannelse, herunder på den lange bane øge andelen af unge, der  
gennemfører en ungdomsuddannelse.

Investeringsbehov 2 mio. kr. 

Finansiering Hele projektet er finansieret af Movia og Region Hovedstaden. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Medianrejsetiden reduceres, så unge, der er bosat i kommunen, har mindre end 
30 minutters rejsetid til ungdomsuddannelse.

Kollektiv trafik
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1.12 Offentligt tilgængelige ladestandere på privat areal (rådgivningsordning)
Beskrivelse Fredensborg Kommune har per 1. januar 2022 i alt 13 offentligt tilgængelige ladepunkter, som 

er opsat og drives af private operatører. De er fordelt på fire lokationer. Fredensborg Kom-
mune har i marts 2022 givet tilladelse til, at yderligere 32 ladepunkter etableres på offentlig 
vej i kommunen i 2023, hvoraf 4 punkter er godkendt til lynladning.

I november 2021 afholdte Fredensborg Kommune et vidensarrangement om ladestandere for 
kommunens bolig- og grundejerforeninger. 40 foreninger og 6 ladestanderoperatører deltog 
i arrangementet, hvor især konkret hjælp til at gennemskue tilbud og ladeløsninger blev 
efterlyst. 

Omkring 32 pct. af kommunens borgere har fællesparkering ved deres ejendom. Beboere i 
boligforeninger med delte parkeringsarealer, som ønsker at købe en elbil, skal igennem en 
ofte kompleks teknisk og beboerdemokratisk proces for at få opsat en ladestander. 

Fredensborg Kommune hjælper i 2022-2023 virksomheder samt bolig- og grundejerforenin-
ger med fælles parkeringsarealer i gang med at få opsat ladestandere til deres beboere 
og medarbejdere. En rådgiver besøger interesserede virksomheder og boligforeninger og 
hjælper dem gennem processen med at opsætte ladestandere. Virksomheder, der deltager i 
rådgivningsforløbet, forpligter sig til, at ladestanderne, som opsættes på deres areal, bliver 
offentligt tilgængelige. 

Formålet med indsatsen er todelt: 
1) at hjælpe virksomheder og boligforeninger med at opsætte ladestandere  

til gavn for medarbejdere og beboere, som kører elbil.
2) at understøtte opsætningen af offentlige ladestandere, så der på sigt  

kommer flere offentligt tilgængelige ladepunkter i kommunen til gavn  
for både borgere, pendlere og turister. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025
Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022

Tidsplan 2021-2023

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Private virksomheder, boligsammenslutninger, rådgivere

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om elbiler og elvarebiler (tiltag 1.12-1.17): 
19.300 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at øge muligheden  
for opladning bliver elbiler mere attraktive. Derved mindskes støj- og luftforurening 
forbundet med benzin- og dieselbiler, samt klimabelastningen reduceres. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Rådgivning i forhold til ladestandere og  
elbiler kan inspirere borgere og virksomheder til at agere mere bæredygtigt. 

Investeringsbehov 350.000 kr. til en rådgivningsordning i 2022-2023

Finansiering Finansieret af pulje til klimasikringstiltag (300.000 kr. i 2022 og 50.000 kr. i 2023) 

Personaleressourcer Rådgivning om ladestandere til virksomheder og boligforeninger varetages af  
ekstern rådgiver. Kontraktstyring og andre administrative opgaver varetages  
af kommunal medarbejder inden for den nuværende ramme (ca. 60 timer årligt). 

Måltal/KPI Antallet af offentligt tilgængelige ladestandere i kommunen stiger, og i 2025 har alle borgere 
i de fire bysamfund maksimalt 500 meter til en offentligt tilgængelig ladestander.

Elbiler og ladestandere



16  I  Fredensborg Kommune

4 Klimamål og status

7 En fælles indsats

8 Indsatsområde 1: 
 Transport 

15 Indsatsområde 2: 
 Varme

20 Indsatsområde 3: 
 Elektricitet

23 Indsatsområde 4: 
 Natur og landbrug 

27 Indsatsområde 5: 
 Nye vejrforhold

32 Indsatsområde 6: 
 Byggeri og ressourcer

35 Indsatsområde 7: 
 Forbrug og nye vaner 

37 Indsatsområde 8: 
 Tværgående klimatiltag

38 Finansiering 

39 E�ekter af klimaplanen

40 Sådan følger vi op 

41 Bilag

1.13 Ladestandere ved kommunale bygninger 
Beskrivelse Ca. 9 pct. af borgerne i Fredensborg Kommune parkerer på gadeplan og er afhængig af 

offentlig opladning, hvis de vil køre i elbil. Hvis det nationale mål om 1 mio. elbiler i 2030 op-
nås, så kan der forventes 7320 elbiler i kommunen. I 2030 vil der som minimum være behov 
for 38 offentligt tilgængelige 22 kW-ladepunkter i Fredensborg Kommune til de borgere, der 
ikke kan lade op hjemme. 

Kommunen skal etablere mindst 34 ladepunkter ved eksisterende kommunale bygninger  
inden 2025 som følge af de krav, der stilles i ladestanderbekendtgørelsen. Det er Fredensborg 
Kommunes mål, at de 34 ladepunkter ved kommunale bygninger bliver offentligt tilgængelige.
Dermed får 65 % af alle borgere i kommunens fire byer Kokkedal, Humlebæk, Nivå og Fredens-
borg maksimalt 500 meter til en offentlig ladestander. Derudover får kommunale ansatte 
mulighed for at lade egne elbiler op i arbejdstiden. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025
Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022

Tidsplan 2022-2024

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Center for Økonomi og Indkøb, Center for Ejendomme og it, Radius, ladeoperatører

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om elbiler og elvarebiler (tiltag 1.12-1.17): 
19.300 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund:  
Ved at forbedre muligheden for opladning bliver elbiler mere attraktive.  
På sigt vil det mindske støj- og luftforurening forbundet med benzin-  
og dieselbiler, samt reducere klimabelastningen. 

Investeringsbehov Omkring 1,4 mio. kr.

Finansiering 1,4 mio. kr. er finansieret gennem Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025.

Personaleressourcer 140.000 kr. afsat til projektledelse over tre år af de 1,4 mio. kr. afsat i 
forbindelse med Handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2022-2025.

Måltal/KPI Der er etableret offentligt tilgængelige ladestandere ved alle kommunale bygninger, hvor 
dette er lovpligtigt, inden 2025 (omkring 34 ladepunkter).

Elbiler og ladestandere
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1.14 Lynladepark
Beskrivelse Staten og Vejdirektoratet er i gang med at etablere lynladeparker i hele landet. Det forventes 

ikke, at der oprettes lynladeparker i Nordsjælland i den nærmeste fremtid. Vejdirektoratet 
har dog indstillet en mulig placering af 1 lynladepark i Helsingør med 8 ladepunkter inden
2030. Fredensborg Kommune vil derfor undersøge muligheden for at lave et udbud af lyn-
ladepladser på 250 kW på kommunalt areal. En lynladepark i Fredensborg Kommune kan 
være et vigtigt stop for erhvervsdrivende og langdistancebilister, der eksempelvis er på vej 
til Sverige via Helsingør. Derfor skal parken ligge et sted tæt på motorvejen, hvor der er 
adgang til toiletter og handlemuligheder, mens bilen bliver ladet. Indsatsen skal være med 
til at reducere klimabelastningen af den gennemkørende trafik på Helsingørmotorvejen og 
binde Nordsjælland bedre sammen for elbilister.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ

Tidsplan 2022-2024

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Center for Økonomi og Indkøb, Center for Ejendomme og it, Radius, ladeoperatører

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om elbiler og elvarebiler (tiltag 1.12-1.17):
19.300 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at forbedre muligheden 
for opladning bliver elbiler mere attraktive. På sigt vil det mindske støj- og luftforurening 
forbundet med benzin- og dieselbiler, og reducere klimabelastningen.

Investeringsbehov Omkring 9 mio. kr. 

Finansiering Anlægs- og driftsudgifter dækkes af operatøren.

Personaleressourcer 300.000 kr. afsat til kontraktstyring og udbudsproces på lynladestation i eksisterende  
driftsbudgetter  

Måltal/KPI Der etableres en lynladepark i kommunen inden udgangen af 2024.

Elbiler og ladestandere
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1.15 Fossilfri kommunal vognpark
Beskrivelse Fredensborg Kommune ønsker at omstille hele den kommunale bilpark, så den bliver fossilfri. 

Derfor er det besluttet, at ny-indkøb og ny-leasing af kommunale person- og varebiler samt 
minibusser skal være nulemission fra 2021. Kommunens mål er, at 50 pct. af bilparken er 
drevet af grønne drivmidler i 2025, og at alle kommunale køretøjer er fossilfrie i 2035. 

Senest i 2024 forventes kommunen at råde over 44 elbiler ud af en samlet bilpark på 97 
person- og varebiler, herunder 26 elbiler i hjemmeplejen. Over halvdelen af kommunens 
køretøjer er indkøbt før 2016 og bør stå overfor snarlig udskiftning. Derfor forventes målet
om 50 pct. nulemissionskøretøjer i 2025 at kunne nås ved naturlig udskiftning, hvis der er 
opmærksomhed på, at bilerne skal udskiftes til elbiler.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022 
Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022
Klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet
Indkøbsstrategien ”Indkøb gør en forskel”, herunder Retningslinjer og vejledning ved indkøb 
og salg af motorkøretøjer i Fredensborg Kommune

Tidsplan 2022-2035

Hovedansvarlig aktør Center for Økonomi og Indkøb

Øvrige 
samarbejdspartnere

De respektive centre i kommunen, kommunale netværk, herunder KKR VIP-projektet 100 % 
grønne drivmidler, sparring i Advisory Board for Copenhagen Electric

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om elbiler og elvarebiler (tiltag 1.12-1.17): 
19.300 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at omstille kommunens 
flåde til nulemissionsbiler mindskes luftforurening forbundet med benzin- og dieselbiler, 
og klimabelastningen reduceres. Ved elbiler reduceres støjforureningen også. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Indsatsen indebærer bæredygtige offentlige indkøb  
og kan inspirere kommunens medarbejdere til at agere mere bæredygtigt uden for  
arbejdstiden også (ved at få mulighed for at prøve en elbil).

Investeringsbehov Når alle biler er udskiftet til el forventes Fredensborg Kommune at spare 1,2 mio. kr. i 
ejerskabsomkostninger over en 6-årig driftsperiode. Det skyldes hovedsageligt den store 
økonomiske fordel, der er ved at skifte til el-minibusser. 

Finansiering I dag dækkes udgifterne til biler af det enkelte budgetområde indenfor nuværende drifts-
budgetter. Hjemmeplejen fik dog bevilget 575.000 kr. i 2022 til anlæg af ladestandere og 
620.000. kr. ekstra i 2022-2024 til drift ved udskiftningen af 26 biler til elbiler.
Personale ressourcer ved en centralisering af bilflåden er ikke finansieret. 

Personaleressourcer Der arbejdes for at etablere en central flådekoordination i Fredensborg Kommune, hvilket  
vil kræve 1 årsværk (600.000 kr.) årligt fra 2023. 
For at sikre fremdrift og en bedre økonomi i forbindelse med udskiftningen til elbiler vil  
kommunen i 2023 centralisere indkøbene af kommunens biler og ladestandere, således  
at hver børnehave, skole og hvert plejehjem ikke skal stå med opgaven på egen hånd.  

Måltal/KPI Andelen af biler i den kommunale bilpark (personbiler, varebiler og minibusser), der er drevet 
af grønne drivmidler, stiger og udgør mindst 50 pct. i 2025 og 100 pct. i 2035.

Elbiler og ladestandere
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1.16 Grøn varetransport
Beskrivelse Det er Fredensborg Kommunes mål, at 50 pct. af den kommunalt finansierede transport er 

drevet af grønne drivmidler i 2025, og at 90 pct. er fossilfri i 2035. For at nå denne mål-
sætning er det nødvendigt at arbejde med den transport, som kommunens mange indkøb 
genererer.

Fredensborg Kommune har indført et grønt vareleverancesystem, hvor varer til kommunale 
arbejdspladser bliver leveret i eldrevne køretøjer. Indsatsen skal bane vejen for en fossilfri 
erhvervstransport og skal erstatte både dieselvarebiler og lastbiler på vejene i kommunens 
bysamfund. Systemet har været i drift siden 1. juli 2021 på Fredensborg Rådhus. I 2022 er alle 
kommunale institutioner kommet med i ordningen.

Med et grønt vareleverancesystem samles varer til kommunale arbejdspladser på et centralt 
lager opereret af én logistikvirksomhed. Varerne fordeles derefter i én elvarevogn eller ellast-
bil. Dermed reduceres såvel antallet af daglige leverancer, som klima- og miljøbelastningen 
fra hver leveret vare. Det er alle varetyper, udover fødevarer og ombytning af tekstiler, der 
bliver bestilt til fjernlageret. 

Siden Fredensborg Kommunes indtrædelse i logistiksamarbejdet, med bl.a. Hørsholm Kom-
mune og Lyngby-Taarbæk Kommune, er også Helsingør Kommune blevet tilknyttet ordnin-
gen, og en række andre kommuner har vist interesse for systemet. Systemet skal styrke 
markedsudviklingen indenfor grøn varetransport. I september 2021 blev en af Danmarks 
første el-lastbiler fx indført i flåden af biler, som kører til Fredensborg Rådhus.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022 
Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022

Tidsplan 2020-2025

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Center for Økonomi og Indkøb
Logistiknetværk i Nordsjælland (Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Helsingør 
Kommune m.fl.), logistikvirksomhed

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om elbiler og elvarebiler (tiltag 1.12-1.17): 
19.300 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Indsatsen reducerer  
støj- og luftforureningen ved at mindske antallet af leveringer og udføre dem i elbiler. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Da indsatsen er en del af en bæredygtig  
offentligindkøbsstrategi.

Investeringsbehov 1.440.000 kr.

Finansiering I budgetforliget for 2021-2024 er der afsat 1.440.000 kr. til at implementere et grønt varele-
verancesystem i kommunen.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Senest i 2024 er antallet af non-food-leverancer til de kommunale institutioner reduceret til 
1-2 gange om ugen, og varerne leveres med elkøretøjer.

Grøn kørsel for kommunen
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1.17 Fossilfri transport for kommunen
Beskrivelse Fredensborg Kommune er i gang med at kortlægge den kommunalt finansierede transport 

samt potentialerne for at omstille til grønne drivmidler og reducere kørslen. Kortlægningen 
omfatter ikke kollektiv transport, varetransport og kommunale biler, der er dækket i separate 
indsatser. 

Listen over kommunalt finansieret transport omfatter bl.a.: 
• Kommunens direkte køb af kørsel, fx: 
    - Skolekørsel
    -  Visiteret kørsel til fysisk udfordrede borgere
    - Flextur/Flextrafik
    - Medarbejderes kørsel i arbejdstiden, der ikke foregår med kommunens køretøjer
    - Kørsel i kommunalt ejede selskaber 

• Kommunens indirekte køb af kørsel, fx: 
    - Medarbejderes pendling
    - Kørsel fra entreprenører og private, der leverer en serviceydelser til kommunen

Kommunen vil påvirke kørsel gennem samarbejde og rådgivning samt ved at stille  
krav i forbindelse med udbud.

Kommunen har været i dialog med Fredensborg Forsyning, Nordsjællands Park og Vej og 
Nordsjællands Brandvæsen om kørsel. Fredensborg Forsyning har investeret i eldrevne per-
son- og varebiler og er i gang med at overgå til at bruge biobrændsler i renovationsbilerne. 
Biobrændsler er valgt, da det endnu er for dyrt at investere i eldrevne renovationsbiler.  
Nordsjællands Park og Vej vil gerne skifte til eldrevne køretøjer, hvor det er muligt, og ser 
også på mulighederne for i stigende grad at bruge eldrevet værktøj. Nordsjællands Brand- 
væsen overvejer også at overgå til el, især på de biler, der kører lokalt med hjælpemidler.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Grøn mobilitet i Fredensborg Kommune - Handlingsplan 2020-2022
Handlingsplan for Fredensborg Kommune – en grøn virksomhed 2019-2022

Tidsplan 2022-2035

Hovedansvarlig aktør Center for Økonomi og Indkøb

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Klima (Center for By og Land), Center for Ejendomme og it;  
kommunalt ejede selskaber samt §60-selskab

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om elbiler og elvarebiler (tiltag 1.12-1.17): 
19.300 ton CO2 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at omstille  
og opfordre til fossilfri transport, mindskes støj- og luftforurening forbundet  
med benzin- og dieselbiler, og klimabelastningen reduceres. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Indsatsen indebærer bæredygtige offentlige  
indkøb og kan inspirere kommunens medarbejdere til at agere mere bæredygtigt  
uden for arbejdstiden.

Investeringsbehov 50.000 kr. årligt i 2023-2024 til kortlægning/analyse af mulige potentialer og indsatser. Her 
vil investeringsbehovet til implementering af konkrete indsatser blive afdækket. 

Finansiering Analyser i 2023-2024 finansieres af eksisterende driftsmidler på trafik- og klimaområdet 

Personaleressourcer Analyser afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer, men med konsulentbistand 
(de 50.000 kr. årligt).

Måltal/KPI I 2025 er 50 pct. af den kommunalt finansierede transport drevet af grønne drivmidler, og i 
2035 er 90 pct. fossilfri.

Grøn kørsel for kommunen
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2.1 Samarbejde om varmeforsyningen
Beskrivelse Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner har sammen med forsy-

ningsselskaberne Norfors, Forsyning Helsingør og Holte Fjernvarme udarbejdet Grøn Varme 
- Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035. Planen er den strategiske ramme 
for samarbejdet om at sikre en fossilfri varmeforsyning i de fem kommuner. 

Kommunerne er knyttet tæt sammen på varmeområdet. De er medejere af og leverer affald 
til Norfors, og fjernvarmesystemerne er sammenhængende. Derfor er der brug for et øget 
samarbejde både i forhold til den langsigtede strategi på varmeområdet og den daglige be-
handling af varmesager. 

De fem kommuner vil i samarbejde øge fokus på kommunernes aktive ejerskab af forsy-
ningsselskaberne. Derfor overvejes det at udarbejde en fælles ejerstrategi for Norfors. 
Derudover har kommunerne i forbindelse med Grøn Varme-projektet udarbejdet fælles 
administrationsgrundlag for sagsbehandling på varmeområdet, der bl.a. skal sikre ensartet 
behandling af sager om godkendelser af fjernvarmeprojektforslag og dispensationer for fx 
naturgasforsyning. En tværkommunal varmeplanlæggergruppe forventes nedsat inden ud-
gangen af 2022, så den løbende koordinering kan fortsætte.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Grøn Varme - Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 (juni 2022) 
Handlingsplan for energi og varme 2020-2022 

Tidsplan 2020-2035 

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Allerød Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune, 
Norfors, Forsyning Helsingør og Holte Fjernvarme.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om fjernvarmeudbygning (tiltag 2.1-2.2): 
6.500 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.  Bæredygtig energi: Ved at sikre fossilfri varmeforsyning i 2035.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at reducere kommunens klimabelastning. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Fjernvarmen bliver produceret fossilfrit.

Investeringsbehov Kommunens forventede investeringsbehov for klimatiltag 2.1-2.3: 200.000 kr. i 2022, 
150.000 kr. om året i 2023 og 2024, 100.000 kr. om året i 2025 og 2026 

Finansiering Ud over løn til personale, evt. budget 2023, oktober 2022 

Personaleressourcer 1/2 årsværk ekstra til klimatiltag 2.1-2.4.

Måltal/KPI Der etableres en varmeforsyningsprojektgruppe i kommunen, og Norfors-
ejerkommunerne er løbende i dialog om omstilling af varmeforsyningen, 
bl.a. via en fælles kommunal koordineringsgruppe. 

Der er taget stilling til udarbejdelse af en fælles ejerstrategi for Norfors senest i 2023.

2. VARME Grøn fjernvarme
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2.2 Flere fjernvarmeområder og -kunder 
Beskrivelse Udbredelse af fjernvarme er helt centralt i omstillingen til fossilfri varmeforsyning. I takt 

med, at naturgas og oliefyr udfases, bør fjernvarmen udbygges, hvor det giver mening. Om-
kring 8.300 husstande i kommunen har i dag fjernvarme. Der er imidlertid både potentiale 
for at udbrede varmeforsyningen fra Usserødværket og etablere nye selvstændige fjernvar-
meområder, fx med varmeforsyning fra store varmepumper.  

Norfors har i forbindelse med Grøn Varme-projektet udarbejdet en udbygningsplan for fjern-
varmen (maj 2022). Udbygningsplanen viser, hvor Norfors forventer at kunne tilbyde fjernvar-
me. Prioriteringen af de enkelte områder bygger på en individuel evaluering af bl.a. det reelle 
varmebehov i området, muligheden for at etablere den nødvendige infrastruktur, interessen 
blandt mulige aftagere osv. 

I 2022 får Fredensborg Kommune en ny varmeplan. Planen tager udgangspunkt i den fælles 
strategi for fossilfri varmeforsyning og Norfors’ udbygningsplan for fjernvarme. Varmeplanen 
vil sætte rammen for det videre arbejde med at godkende projektforslag for fjernvarmeud-
bygning i naturgasområderne samt opsætning af ny produktionskapacitet til fjernvarme. 
Kommunen er i gang med at udpege og reservere de nødvendige arealer til nye vedvarende 
energianlæg til fjernvarmen.

Kommunen og Norfors samarbejder om at informere bredt om fjernvarmeplanerne. Det sker 
gennem informationsmøder, kampagner, målrettet kontakt, tilbud om energitjek mv. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Grøn Varme - Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 (juni 2022)
Norfors’ udrulning af fjernvarme for Allerød Fjernvarme, Fredensborg Fjernvarme, Holte 
Fjernvarme, Nivå Fjernvarme og Norfors Fjernvarme (maj 2022) 
Handlingsplan for energi og varme 2020-2022

Tidsplan 2020-2028 

Hovedansvarlig aktør Norfors

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Klima, Center for By og Land. 
Allerød Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune, 
Forsyning Helsingør og Holte Fjernvarme
Kommunen kan som selskabsejer sætte retning og sikre fremdrift for tiltaget samt 
sikre, at de nødvendige arealer mv. udpeges til fjernvarmeanlæg i de relevante områder. 

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om fjernvarmeudbygning (tiltag 2.1-2.2): 
6.500 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.   Bæredygtig energi: Ved at øge andelen af fjernvarme, der er en  
mere effektiv og mindre miljøbelastende varmekilde.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at reducere  
kommunens klimabelastning.

Investeringsbehov Norfors estimerer, at fjernvarmeudbygningen i Fredensborg Kommune vil kræve investeringer 
på 770-850 mio. kr. (2021-tal).
For kommunens andel, se klimatiltag 2.1.

Finansiering Etablering af nye fjernvarmeområder finansieres via varmeaftagernes betalinger i det pågæl-
dende område (hvile-i-sig-selv-princip).

Personaleressourcer 1/2 årsværk ekstra til klimatiltag 2.1-2.4.

Måltal/KPI Fjernvarme dækker mindst 60 pct. af det samlede varmebehov i kommunen i 2028. 
Alle oliefyr i fjernvarmeområder erstattes med fjernvarme senest i 2025, og oliefyrede boliger 
i områder, der er udlagt til fjernvarme, tilsluttes fjernvarme, når fjernvarmen etableres.

Grøn fjernvarme
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2.3 Fossilfri og effektiv fjernvarme
Beskrivelse Fjernvarmeforsyningen skal i fremtiden dækkes af flere vedvarende energikilder, og de fossile 

brændsler skal gradvist og helt udfases fra fjernvarmeproduktionen senest i 2035. 

En stor del af fjernvarmeproduktionen er i dag baseret på affaldsforbrænding, og en stor del af 
affaldet er fortsat fossilt affald. Ifølge den nationale klimaplan for en grøn affaldssektor og cir-
kulær økonomi (juni 2020) skal der udsorteres mindst 80 pct. plast fra forbrændingen i 2030, og 
affaldsforbrændingskapaciteten skal være reduceret med 30 pct. i 2030 i forhold til i 2020.

Overgangen til fossilfri fjernvarme kræver: 
• at mængden af fossilt affald reduceres, ikke mindst gennem udsortering af  

plastik, og med tiden udfases helt 
• at der etableres nye vedvarende energianlæg til varmeproduktion
• at fjernvarmesystemet effektiviseres
• at nye teknologier tages i brug på sigt, fx i forhold til varmelagre og CO2-fangst

Herudover skal det bemærkes, at biomasse også indgår i fjernvarmeproduktionen. Selvom bio-
masse i dag betragtes som et CO2-neutralt brændsel, knytter der sig den problematik til brugen af 
biomasse, at det skal sikres, at biomassen, der anvendes, er bæredygtig. Det kan desuden være 
hensigtsmæssigt at anvende biomassen til andre formål i forbindelse med overgangen til et fossil-
frit samfund. Derfor anses biomasse typisk som en overgangsløsning i forhold til varmeforsyning. 

I forhold til etablering af nye ve CO2 dvarende energianlæg er der i Grøn Varme-projektet ud-
arbejdet et katalog over relevante teknologier til fossilfri fjernvarmeproduktion. Derudover vil 
kommunerne understøtte udbygningen ved at kortlægge og udpege egnede arealer til vedvarende 
energianlæg, eksempelvis store varmepumper. 

Norfors vil foretage investeringer, der effektiviserer fjernvarmeforsyningen, bl.a. i form af løbende 
vedligeholdelse af fjernvarmenettet, sænkning af fremløbstemperatur, fortætning i form af tilslut-
ning af flere kunder i eksisterende fjernvarmeområder mv. Endvidere arbejder Norfors med generel 
effektivisering, der også skal bidrage til lavere takster hos fjernvarmekunderne.

Grøn Varme-kommunerne opfordrer Norfors til at udarbejde en plan for, hvordan varmen fra Us-
serødværket skal produceres frem mod 2035. Det er tidligere blevet undersøgt, om geotermi kan 
benyttes på sigt, og det overvejes fortsat. Nye løsninger til varmelagre undersøges, og Norfors 
deltager i energiudviklingsprojektet RockStore, hvor den lokale virksomhed Heliacs nye teknologi 
til lagring af varme i sten afprøves. På længere sigt kan det være relevant at implementere fangst 
og lagring/benyttelse af CO2 (CCS/CCU).

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Grøn Varme - Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 (juni 2022)
Norfors’ udrulning af fjernvarme for Allerød Fjernvarme, Fredensborg Fjernvarme, Holte 
Fjernvarme, Nivå Fjernvarme og Norfors Fjernvarme (juni 2022) 
Handlingsplan for energi og varme 2020-2022

Tidsplan 2020-2035 

Hovedansvarlig aktør Norfors (fsva. effektivisering af driften samt planlægning og etablering af vedvarende ener-
gianlæg til fjernvarmeforsyning) 
Team Klima, Center for By og Land (fsva. udpegning og reservering af arealer)

Øvrige 
samarbejdspartnere

Allerød Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune samt 
Forsyning Helsingør. 

CO2-reduktion i 2030 3.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7. Bæredygtig energi: Ved at fremme fossilfri fjernvarme. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at reducere kommunens klimabelastning. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion: I form af produktion af fossilfri fjernvarme.

Investeringsbehov For kommunens andel, se klimatiltag 2.1.

Finansiering Etablering af anlæg finansieres via varmeaftagernes betalinger i det pågældende område 
(hvile-i-sig-selv-princip). 

Personaleressourcer 1/2 årsværk ekstra til klimatiltag 2.1-2.4.

Måltal/KPI De nødvendige arealer til fossilfri fjernvarmeproduktion er udpeget og reserveret senest i 
2025. Udledningerne fra fjernvarmeforbruget i Fredensborg Kommune er faldende og når nul 
senest i 2035.

Grøn fjernvarme
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2.4 Fællesvarme i boligområder uden fjernvarme
Beskrivelse Fredensborg Kommune ønsker at gøre en indsats for, at der etableres fælles, grøn varme-

forsyning i boligområder, der ikke har adgang til fjernvarme og ikke er omfattet af Norfors’ 
udbygningsplaner for fjernvarme. Det er særligt i boligområder med tæt, lav bebyggelse, at 
det kan være en økonomisk og miljømæssig fordel at etablere fællesvarme.

Kommunen har i 2021 indledt en rådgivningsindsats om mulighederne for fælles varmeløs-
ninger i konkrete boligområder. Rådgivningen varetages af eksterne energikonsulenter og 
kommunens energicenter. 

Indsatsen er baseret på en analyse, som kommunen af fået foretaget, af potentialet for 
omstilling af naturgasforsyningen i den tætte, lave bebyggelse i Fredensborg Kommune (maj 
2021) samt detaljerede beregninger af varmeforsyningsomkostninger for forskellige alterna-
tive varmeløsninger for 10 rækkehus- og parcelhuskvarterer.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for energi og varme 2020-2022: ”Naturgas- og olieområder  
kortlægges og potentialer analyseres som grundlag for vejledning om alternative  
opvarmningsmuligheder i de specifikke områder.”
Naturgasanalyse – EA Energianalyse ” Analyse og anbefalinger for alternativ  
varmeforsyning” maj 2021

Tidsplan 2021-2024 

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land 
Der er indgået aftale med en ekstern konsulent om rådgivning af boligområder.  
Fredensborg Kommune er ansvarlig for de overordnede analyser, for etablering af  
kontakt til boligejere og lokale sammenslutninger samt styring af lokal rådgivning.

Øvrige 
samarbejdspartnere

Norfors, EA Energianalyse, boligforeninger/kontaktpersoner i relevante boligområder, Evida

CO2-reduktion i 2030 9.800 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.  Bæredygtig energi: Ved at udbrede fælles, bæredygtige varmeløsninger.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at reducere kommunens klimabelastning. 

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Ved at inspirere til fællesskab om den  
grønne omstilling, og inspirere borgere til at agere bæredygtigt på andre område

Investeringsbehov 224.000 kr. om året i perioden 2022-2024

Finansiering Finansieret via driftsbudgettet til klimaindsatsen.

Personaleressourcer 1/2 årsværk ekstra til klimatiltag 2.1-2.4.

Måltal/KPI Hvert år frem til 2025 modtager 5 boligområder rådgivning om muligheder  
for fællesvarme, og der vil være flere energifællesskaber under etablering.

Andre grønne varmeløsninger
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2.5 Informationsindsats om grønne varmeløsninger og energirenoveringer
Beskrivelse Der er brug for informationsindsatser for at nå kommunens mål om, at varmeforsyningen  

er fossilfri senest i 2035. Informationsindsatserne skal så vidt muligt sikre, at investeringer  
i fjernvarme, varmepumper og øvrige alternativer til olie og naturgas sker på en samfunds-  
og privatøkonomisk hensigtsmæssig måde. 

Det bedste grundlag for informationsindsatsen er en klar plan for den samlede  
varmeforsyning i kommunen. Det grundlag er skabt ved, at kommunen har:
a) kortlagt kommunens olie-, fjernvarme- og gasforsyning
b) deltaget i Grøn Varme-projektet, som sammen med Norfors har  

fastlagt udbygningsplaner for fjernvarme 
c) fået foretaget analyser af optimale alternative forsyningsmodeller  

for boligområder uden fjernvarmeforsyning 

Det har givet et solidt grundlag for en effektiv og målrettet indsats, 
blandt andet ved at give et tydeligt billede af tre hovedgrupper: 
1. Områder, som har, eller vil blive tilbudt, fjernvarme de kommende år
2. Boligkvarterer, hvor traditionel fjernvarme ikke er realistisk, men en  

anden fælles varmeforsyning bør overvejes
3. Boliger og andre bygninger hvor individuel varmeforsyning er den oplagte løsning

Brev til alle bygningsejere i kommunen
Fredensborg Kommune har planlagt at orientere alle bygningsejere om den nye samlede  
varmeplan og Norfors’ udbygningsplan, når planerne er offentliggjort og vedtaget. Det  
matcher med regeringens ønske om at orientere alle om udsigterne til fjernvarme via et  
brev. Den skriftlige orientering suppleres med et fælles møde for boligejere i september  
2022 og forventes fulgt op med møder i samarbejde med bibliotekerne i lokalområderne.  
Denne informationsindsats vil samtidig synliggøre, hvilke muligheder den enkelte bygnings- 
ejer har, og hvordan de eventuelt kan forholde sig, hvis fjernvarme ikke er en mulighed i  
de lagte planer.

Fokus på bygningsejere uden for fælles forsyningsområder
Informationsindsatsen til de to første grupper ovenfor håndteres grundlæggende som  
en del af klimatiltag 2.1-2.4. Indsatsen i forhold til den individuelle varmeforsyning beskrives  
mere detaljeret her. 

Kommunens energicenter tilbyder gratis energitjek til ejere af individuelle parcelhuse,  
grundejerforeninger, almene boligforeninger og ejerforeninger samt virksomheder.  
Ved udgangen af 2021 har det resulteret i: 
• Over 1.000 huse har via grundejerforeninger adgang til anbefalinger  

om, hvordan energiforbruget kan effektiviseres.
• 10 almene boligforeninger har fået en energigennemgang.
• Ca. 150 virksomheder har fået et energitjek.
• Ca. 1.500 individuelle huse har fået et energitjek, og mindst  

50 % har fulgt nogle af anbefalingerne. 

I alt estimeres det, at indsatsen har medført energibesparelser på mindst 3 mio. kWh/år.
Kommunen har gennem de seneste år også gennemført en informationsindsats målrettet  
ejere af oliefyr. Ejerne inviteres bl.a. til orienteringsmøder om grøn varme og orienteres,  
når deres olietank skal skiftes.

Herudover vil kommunens informationsindsats om grøn varme foregå via: 
• Forbedret, tilgængelig information om muligheder for omstilling af varmeforsyning,  

via opdaterede GIS-kort og øvrigt information på kommunens hjemmeside
• Kampagner om varmeforsyning og energibesparelser
• Møder/webinarer for boligforeninger og øvrige interesserede
• Målrettet kontakt og rådgivning til borgere og virksomheder, der må forventes at  

have en interesse i ny varmeforsyning 
• Målrettet kontakt og rådgivning til borgere og virksomheder, der har interesse  

i at reducere klimaaftryk og fremme grøn omstilling 
• Dialog med borgere om, hvordan de aktivt kan deltage i og styrke den grønne omstilling
• Vejledning af borgere og bygherrer om energieffektive løsninger i forbindelse med  

byggesagsbehandling og dialog med virksomheder i forbindelse med miljøtilsyn
• Eventuelt dialog med installatører, kommunale håndværkere og andre lokale erhvervsnetværk 

Andre grønne varmeløsninger

Forstætter på side 25 >>>>
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2.5 Informationsindsats om grønne varmeløsninger og energirenoveringer    
Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Grøn Varme - Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 (juni 2022)
Handlingsplan for energi og varme 2020-2022 
Budgetforlig 2021-2024

Tidsplan 2017-2030 (2021-2025 for oliefyr)

Hovedansvarlig aktør Team Klima og Team Miljø, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Norfors, ekstern energirådgiver, Center for Økonomi og Indkøb 

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om varmebesparelser (tiltag 2.5. og 2.7): 
1.140 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.  Bæredygtig energi: Ved at udbrede information om mere bæredygtige  
varmeløsninger og energibesparelser.  

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at reducere kommunens klimabelastning.

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Ændrede energiforbrugsvaner.

Investeringsbehov Omkring 500.000 kr. årligt.

Finansiering Finansieret via driftsbudgettet til klimaindsatsen (42.000 kr. om året), midler afsat 
til energitjek (425.000 kr. i 2022 og 468.000 kr. årligt de efterfølgende år) samt midler 
afsat i budgetforlig 2021-2024 til fremme af private husstandes skift fra olie- og gasfyr 
til mere klimavenlige alternativer” (369.000 kr. i 2022). 

Personaleressourcer Afholdes indenfor eksisterende personale ressourcer.

Måltal/KPI I 2025 er der ingen oliefyr til opvarmning i Fredensborg Kommune.
I 2030 skal alle boligers energiforbrug svare til energimærke A, B eller C.

Andre grønne varmeløsninger
 >>>> Forsættelse fra side side 24
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2.6 Grøn varme i kommunale bygninger
Beskrivelse Det er Fredensborg Kommunes mål, at alle kommunens bygninger er forsynet med  

grøn varme i 2030. Der er i dag 40 kommunale bygninger, der er naturgasopvarmet.  
De skal så vidt muligt tilsluttes fjernvarmeforsyning og alternativt enten tilsluttes  
fælles varmeløsninger eller have etableret individuelle varmepumper eller lignende. 

Som grundlag for indsatsen har kommunen været i dialog med Norfors om udbygnings- 
planer for fjernvarmeforsyningen og gennemgået de enkelte kommunale bygningers  
varmeforsyning og muligheder for at skifte til hhv. fjernvarme eller andre grønne varme- 
løsninger. 

Kommunen lejer sig desuden ind i 4 bygninger, der har oliefyr. Her er kommunen i dialog 
med udlejer om mulighederne for at skifte varmeforsyning. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Beslutning i Byrådet den 28. februar 2022 om ny energimodel
Grøn Varme - Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 (juni 2022)
Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022
Ejendomsstrategi 2020

Tidsplan 2011-2030 

Hovedansvarlig aktør Team Ejendomme og Energi, Center for Ejendomme og it

Øvrige 
samarbejdspartnere

Kommunale institutioner, Norfors, bygningsejere, som kommunen lejer sig ind hos, Team 
Klima (Center for By og Land), Center for Økonomi og Indkøb

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om varmebesparelser (tiltag 2.6 og 2.7): 
1.140 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.  Bæredygtig energi: Ved at energieffektivisere bygninger 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at reducere kommunens klimabelastning.

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Derudover kan adfærdskampagner  
inspirere til at agere bæredygtigt på andre områder.

Investeringsbehov Samlet for 2.6 og 2.7: Ca. 6 mio. kr. årligt.

Finansiering Energiprojekter, der er rentable ifølge kommunens finansieringsmodel for energiprojekter 
(energimodellen), finansieres gennem driftsmidler til energioptimering eller lånoptagelse. 

Finansieringsmodellen, der benyttes ved beslutning om, hvorvidt konkrete kommunale ener-
giprojekter skal gennemføres, er revideret to gange indenfor to år: Rentabilitetskravet blev 
sænket fra 1,33 til 1,1 med virkning fra 1. januar 2021 iht. budgetforlig 2021-2024. I februar 
2022 har Byrådet godkendt, at energimodellen fremadrettet også tager CO2-reduktioner i 
betragtning ved at inddrage en CO2-skyggepris. Det betyder, at flere projekter vedrørende 
grøn varmeforsyning kan gennemføres. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Antallet af kommunale ejendomme, der er forsynet med naturgas og oliefyr, er faldende, og 
alle kommunens bygninger er forsynet med grøn varme i 2030.

Energiprojekter i kommunale bygninger
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2.7 Energioptimering af kommunale bygninger
Beskrivelse Fredensborg Kommune har siden 2011 haft fokus på at energioptimere de kommunale 

bygninger med henblik på at reducere el- og varmeforbruget. Kommunen identificerer  
og gennemfører løbende energiprojekter, herunder: 

• Klimaskærmsprojekter, som efterisolering og udskiftning af vinduer og døre
• Installationsprojekter, som belysning, ventilation, varmeanlæg, brugsvandsanlæg,  

teknisk isolering, automatik og hvidevarer
• Adfærdsprojekter, som kampagner, nudging, undervisning og efteruddannelse  

om energieffektiv bygningsdrift

Med de ændringer af finansieringsmodellen for energiprojekter, der for nyligt  
er besluttet, kan flere energiprojekter gennemføres (se klimatiltag 2.6). 

Kommunen benytter en decentral energimodel, der sikrer, at budget og ansvar for  
energiforbruget ligger så tæt som muligt på brugerne af bygningerne. Det vil sige,  
at den enkelte skole, institution mv. får tildelt et budget til el og varme, hvilket sikrer,  
at institutionen har et incitament til energieffektiviseringer og energirigtig adfærd.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Beslutning i Byrådet den 28. februar 2022 om ny CO2-energimodel
Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022
Ejendomsstrategi 2020: ”…i 2030 skal alle kommunens bygninger være bæredygtige.”

Tidsplan 2011-2030 

Hovedansvarlig aktør Team Ejendomme og Energi, Center for Ejendomme og it

Øvrige 
samarbejdspartnere

Kommunale institutioner, Center for Økonomi og Indkøb.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om varmebesparelser (tiltag 2.6. og 2.7): 
1.140 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.  Bæredygtig energi: Ved at energieffektivisere bygninger 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at reducere kommunens klimabelastning.

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Derudover kan adfærdskampagner  
inspirere til at agere bæredygtigt på andre områder.

Investeringsbehov Samlet for 2.6 og 2.7: Ca. 6 mio. kr. årligt.

Finansiering Energiprojekter, der er rentable ifølge den reviderede energimodel, finansieres gennem 
driftsmidler til energioptimering eller lånoptagelse. Herudover kan der eventuelt opnås  
tilskud fra nationale puljer: 
https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktojer/tilskud 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI CO2-udledningen fra energiforbruget i kommunale bygninger falder  
med mindst 2 pct. årligt og når 0 senest i 2030.

Energiprojekter i kommunale bygninger

https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktojer/tilskud
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3.1 Kommuneplantillæg om vedvarende energi
Beskrivelse I 2022 vil Fredensborg Kommune sætte nye undersøgelser i gang af mulige placeringer 

af vedvarende energianlæg i kommunen. Målet er at udarbejde et kommuneplantillæg 
om udlæg af arealer i det åbne land til vedvarende energianlæg.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Byrådsbeslutning i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2021 den 20. juni 2022

Tidsplan 2022-2023 

Hovedansvarlig aktør Team Plan, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Øvrige teams i Center for By og Land, lodsejere, miljøorganisationer mv.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om grøn strøm (tiltag 3.1-3.5): 
39.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.  Bæredygtig energi: Ved at skabe overblik over mulige arealer til vedvarende  
energiproduktion, samt følgende kommuneplantillæg, kan tiltaget på sigt  
bidrage til øget produktion af vedvarende energi. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at mindske kommunens klimabelastning. 

15. Livet på land: En afledt effekt kan være, at flere arealer kan prioriteres  
til eller fastholdes som natur.

Investeringsbehov Kræver personaleressourcer.

Finansiering Evt. finansiering ud over eksisterende ressourcer - afventer budgetforhandlingerne 2022 
(oktober)

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI I 2023 har kommunen et overblik over, hvilke arealer i det åbne land der egner sig til at blive 
benyttet til vedvarende energianlæg.

3. ELEKTRICITET  
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3.2 Kortlægning af tagarealer til vedvarende energiproduktion 
Beskrivelse Fredensborg Kommune vil øge sit bidrag til den grønne elproduktion. På grund af planmæs-

sige hensyn er der i praksis begrænsede muligheder for at etablere vedvarende energianlæg 
på terræn. Derfor har kommunen først og fremmest fokus på etablering af solenergianlæg 
på tagarealer. 

Kommunen kortlægger de tagarealer, der kan være særligt relevante for opsætning af  
solenergianlæg. Kortlægningen vil vise, hvor der er større, private og offentlige tagarealer, 
der har den rette orientering i forhold til solen, og dermed hvor stort potentialet er for  
at producere energi fra tagene. Kortlægningen skal fungere som grundlag for det videre 
arbejde med at gå i dialog med bygningsejere og -brugere (klimatiltag 3.3). 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Beslutning i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget (maj 2022)

Tidsplan 2022-2023

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Københavns Kommune (inspiration om analyse af tage), øvrige teams i Center for By og Land 
samt Team Ejendomme og Energi (Center for Ejendomme og it)

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om grøn strøm (tiltag 3.1-3.5): 
39.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.  Bæredygtig energi: Hvis kortlægningen af potentielle tagarealer til solenergi  
på sigt øger produktionen af vedvarende energi i kommunen. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at mindske kommunens klimabelastning. 

15. Livet på land: En afledt effekt kan være, at flere arealer kan prioriteres  
til eller fastholdes som natur.

Investeringsbehov 100.000 kr.

Finansiering Plan-, Trafik- og Klimaudvalget besluttede den 31. maj 2022, at midler  
fra puljen ”Investeringer i klimasikring” kan finansiere tiltaget. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Et overblik over tagarealer, der er egnet til solenergianlæg,  
er udarbejdet og offentliggjort senest i 1. halvår af 2023.

Elektricitet
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3.3 Dialog om solenergianlæg på private tage 
Beskrivelse Når Fredensborg Kommune har kortlagt de større tagarealer i kommunen, der kan være 

særligt relevante for opsætning af solenergianlæg, vil kommunen gå i dialog med ejere og 
brugere af bygningerne for at informere om mulighederne for etablering af solenergianlæg 
(økonomi, erfaringer med udlejning af tagarealer mv.). Målgruppen forventes at være virk-
somheder og foreninger, herunder boligforeninger. 

Kommunen vil også være opmærksom på områder med ens huse, hvor der kan være poten-
tiale for at benytte flere tage til et samlet anlæg. Kommunen er som eksempel i dialog med 
en boligforening, der skal have renoveret alle tage og derfor overvejer, om det kan kombine-
res med etablering af solpaneler på alle husene.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ 
Beslutning i Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, den 31. maj 2022 

Tidsplan 2023-2025 

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Radius, eventuelt ekstern energirådgiver, virksomheder, bolig- og grundejerforeninger

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om grøn strøm (tiltag 3.1-3.5): 
39.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.   Bæredygtig energi: Tiltaget kan øge produktionen af vedvarende energi  
på tagarealer i kommunen

15. Livet på land: En afledt effekt kan være, at flere arealer kan  
prioriteres til eller fastholdes som natur.

Investeringsbehov 50.000 kr. årligt i 2023-2025. 
For kommunen kræver indsatsen primært personaleressourcer. 

Finansiering De 50.000 kr. årligt dækkes af driftsbudgettet til klimaindsatsen.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Kommunen er hvert år i projektperioden i dialog med mindst 10 bygningsejere eller -brugere 
om solenergianlæg.

Elektricitet  
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3.4 Solenergianlæg på kommunale tage 
Beskrivelse Fredensborg Kommune arbejder målrettet på at få etableret flere solenergianlæg på kommu-

nale tage. Kommunen har i dag 9 solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 285 kW. 

En del kommunale bygninger har store, sammenhængende tagarealer, og kommunen vil 
gerne stille tagene til rådighed til etablering af såvel solceller som solvarmeanlæg, hvor det 
er muligt – og i det omfang, de lovgivningsmæssige rammer og økonomiske forhold giver 
mulighed herfor. 

Kommunen vil: 
1. Undersøge mulige løsninger i forhold til administration og drift af anlæggene,  

herunder om der kan etableres et kommunalt vedvarende energiselskab. 
2. Kortlægge egnede kommunale tagarealer, herunder vurdere tagenes tilstand,  

muligheder for at koordinere med renoveringsprojekter samt overvejelser om  
samspil med energiforbruget i den enkelte bygning. 

3. Planlægge og prioritere konkrete solenergiprojekter, der skal gennemføres  
over en årrække. 

Kommunen har desuden fokus på vedvarende energi ved etablering af nybyggeri. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Budgetforlig 2022-2025 
Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022
Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik 

Tidsplan 2022-2030
2022: Kortlægning af tekniske potentialer og muligheder for etablering af  
solenergianlæg på kommunale bygninger
2022-2023: Afklaring af juridiske og organisatoriske forhold vedr. administration og drift
2023-2030: Etablering af solenergianlæg

Hovedansvarlig aktør Team Ejendomme og Energi, Center for Ejendomme og it

Øvrige 
samarbejdspartnere

Kommunale institutioner, Nordsjællands Park og Vej, Team Klima (Center for By og Land), 
eventuelt Fredensborg Forsyning og Norfors, Center for Økonomi og Indkøb. 

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om grøn strøm (tiltag 3.1-3.5): 
39.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.  Bæredygtig energi: Ved at anlægge solenergi på kommunale tagarealer.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Ved at mindske kommunens klimabelastning.

Investeringsbehov 100.000 kr. i 2022 til kortlægning og herefter 500.000 kr. i 2023, 500.000 kr. i 2024 og 
400.000 kr. i 2025. 
Etableringsomkostninger for hvert projekt estimeres nærmere i forbindelse  
med kortlægningen og prioriteringen af projekter. 

Finansiering Indsatsen er finansieret via kommunens budget for 2022-2025. Der er afsat en pulje  
på 1,5 mio. kr. til tiltaget. Herudover er der mulighed for finansiering ved låntagning  
til energiforbedringer, der modsvares af energibesparelser.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Den samlede installerede effekt af kommunens solenergianlæg stiger  
fra 285 kW i 2021 til mindst 1 MW i 2030.

Elektricitet
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3.5 Energioptimeret gadebelysning
Beskrivelse I Fredensborg Kommune er der ca. 11.500 lyspunkter på offentlige arealer. En stor del af 

vejbelysningen er udskiftet for 15-20 år til den belysningsteknologi, der på det tidspunkt 
var den smarteste og mest energirigtige. I dag kan LED-belysning imidlertid levere samme 
lys med den halve energimængde og med en 2-3 gange så lang levetid. LED-belysning kan 
desuden dæmpes trinløst. 

I juni 2021 har kommunen lavet en aftale om udskiftning af armaturer til LED-armaturer med 
det formål at forbedre belysningen og opnå en betydelig energibesparelse. Nogle armaturer 
udskiftes helt, mens andre armaturer får udskiftet de dele, som muliggør brug af LED. Der 
monteres styring på alle nye armaturer, så de efterfølgende kan styres individuelt og kom-
munikere om driftstilstanden. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2022-2025 

Tidsplan 2022-2024 

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Installatør, Center for Økonomi og Indkøb

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om grøn strøm (tiltag 3.1-3.5): 
39.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  
Energioptimeret belysning mindsker energiforbruget.

Investeringsbehov 27 mio. kr. i alt 

Finansiering Der er afsat en særskilt anlægsbevilling til projektet på 27 mio. kr. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI I 2025 er al gadebelysning skiftet til LED, og energiforbruget til gadebelysning  
er faldet med mindst 25 pct. i forhold til energiforbruget i 2021.

Elektricitet  
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4.1 Nivå Engfjord
Beskrivelse Fredensborg Kommune ønsker at skabe store sammenhængende naturområder for at øge 

biodiversiteten, håndtere de stigende vandmængder, begrænse CO2-udledningen og generelt 
forbedre natur- og miljøforhold. Det handler Nivå Engfjord-projektet om.  

I forbindelse med den landsdækkende konkurrence ”Danmarks Vildeste Kommune” har Fredens-
borg Kommune meldt et område ind, der strækker sig fra Øresund, gennem Nivå Ådal med Lang-
strup Mose og Usserød Ådal til Græstedgård. Undersøgelsesområdet for projektet er 1.000 hektar. 

Den store vision er at tilbageføre ådalene og tilhørende højbundsjorde til mere naturlige tilstande, 
der kan kombinere interesserne for tilbageholdelse af vand, CO2-reduktion og øget biodiversi-
tet. Projektet bliver delt op i en lang række mindre projekter, som der søges tilskud til. De fleste 
projekter vil være kommunale, men kommunen vil også undersøge mulighederne for at indgå 
samarbejder med eksempelvis forsyningsselskaberne eller private lodsejere, der ønsker at bidrage 
eller kan se en fordel i at indgå i projektet.

Langstrup Mose er Nordsjællands største kulstofrige lavbundsområde. Projektet rummer derfor 
et stort potentiale i forhold til at reducere udledning af drivhusgasser. Et element i Nivå Eng-
fjord-projektet er at standse afvanding af Langstrup Mose for at genskabe naturlig hydrologi i 
mosen, således engene igen bliver fugtige og vender tilbage til den tilstand, de havde, før der 
blev drænet. Ophør af landbrugsdrift på lavbundsjorder, som er dyrkningssvage som følge af 
hyppige oversvømmelser, bidrager til at reducere CO2-udledningerne, fordi kulstof tilbageholdes 
i jorden og i vegetation, når de tilbageføres til naturlige moser og enge. Endvidere tilbageholdes 
visse næringsstoffer til gavn for vandmiljøet. Lodsejerne kan søge tilskud til klimavådområder, 
som kommunen vil facilitere.

Kommunen har endvidere mulighed for at søge om tilskud til jordfordeling mellem de privatejede 
lavbundsarealer langs vandløb. Kommunen kan fremme processen ved at opkøbe jord til jordfor-
deling og selv erhverve jord i de centrale dele af naturområdet, hvor der i særlig grad er potentiale 
for at forbedre naturen og de rekreative interesser. Jordfordelingen kan på samme tid forbedre 
landbrugets dyrkningsbetingelser og give areal til at genoprette vandløbenes naturlige forløb, så 
mere vand kan tilbageholdes i oplandet og mindske risikoen for oversvømmelser nedstrøms.

Kommunen undersøger også mulighederne for at etablere mere skov på højbundsarealerne vest 
for Langstrup Mose (se klimatiltag 4.2), eventuelt via et samarbejde med Klimaskovfonden.

Projektet indeholder også et projekt om bevarelse/udvidelse af de værdifulde strandenge ved 
Øresundskysten, som ellers oversvømmes ved havvandsstigningerne. Endvidere er ekstensivering 
af landbrugsdriften et centralt element, som vil give klimagevinst og bedre natur. Kommunen har 
allerede omlagt 12 hektar landbrugsjord til natur ved Græstedgård (se klimatiltag 4.5).

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 8. marts 2021 om deltagelse i Danmarks 
Vildeste Kommune 
Handleplan for Grøn Politik – biodiversitet 
Klimatilpasningsplan 2022

Tidsplan 2021-2050 En betydelig del af Nivå Engfjord-projektet, særligt vedrørende CO2-optag,  
gennemføres inden 2035.

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Rådgivere, Nordsjællands Park og Vej, lodsejere, Fredensborg Forsyning, Novafos, Landbrugs-
styrelsen 

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om udtag af lavbundsjord (tiltag 4.1-4.2): 
1.800 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3. Sundhed og trivsel.  Indsatsen giver forbedret adgang til naturoplevelser. 
15. Livet på land: Projektet med at tilbageføre ådalene og tilhørende højbundsjorder til mere 

naturlige tilstande og med den rette naturpleje forventes det at øge biodiversiteten.

Investeringsbehov 1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2025. Herefter er investeringsbehovet ikke opgjort.

Finansiering Det samlede projekt er finansieret med henholdsvis 0,3 mio. kr. til projektledelse og 5 mio. kr. 
til projektindsatser frem til 2025 af kommunens egne midler. 
Udover kommunens egne afsatte midler skal virkemidler som multifunktionel jordfordeling, 
opkøb af jorder, tilskudsordninger og aftaler med lodsejere være med til at realisere projektet.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Inden 2030 er op mod 300 hektar pløjet og afvandet jord konverteret til natur, skov og våd-
områder.

4. NATUR OG LANDBRUG
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4.2 Genslyngning af Langstrup Å
Beskrivelse I Vandområdeplanerne for 2015-2021 er der udpeget en vandløbsrestaureringsindsats i 

Langstrup Å. Fredensborg Kommune har fået tilsagn fra staten til at gennemføre indsatsen. 
Vandløbsrestaureringen i Langstrup Å omfatter genslyngning af dele af vandløbet, udlægning 
af groft materiale i bunden af vandløbet samt etablering af træer langs dele af vandløbet. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 
Vandområdeplanerne for 2015-2021 
Handlingsplan for biodiversitet 2021-2023

Tidsplan 2022-2025 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Berørte lodsejere, rådgivere, Nordsjællands Park og Vej 

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om udtag af lavbundsjord (tiltag 4.1-4.2): 
1.800 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

15. Livet på land: Ved at genoprette Langstrup Å’s naturlige forløb  
og øge beplantningen langs vandløb skabes levesteder, der kan  
øge biodiversiteten. 

Investeringsbehov -

Finansiering Finansieres af staten 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Projektet er gennemført inden udgangen af 2025.  

Natur og landbrug
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4.3 Mere skov
Beskrivelse Det er en national målsætning, at skovarealet i Danmark øges, så skovlandskaber dækker 20-

25 pct. af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede. I Fredensborg Kommune er 
det samlede skovareal ca. 2.000 ha, hvilket svarer til, at knap 18 pct. af kommunens areal er 
dækket af skov. 

Planlægning for skov
Kommunen arbejder for, at skovarealet øges. Derfor er der med Kommuneplan 2021 udpeget 
flere skovrejsningsområder, hvor kommunen gerne ser, at der etableres skov. Ved udpeg-
ningen af skovrejsningsområder har kommunen fokus på at skabe sammenhænge mellem 
eksisterende skovområder – også over kommunegrænser – og at fremme bynær skov. 

De udpegede skovrejsningsområder fremgår af Grønt Danmarkskort og er vist på kortet 
i kommuneplanen. Områder, der ønskes tilplantet med skov, udgør i alt 565 hektar. Hertil 
kommer 3.765 hektar, der er markeret som neutralområder. Neutralområderne omfatter de 
resterende arealer (inkl. landsbyer og eksisterende skovområder) i landområdet. Der kan 
ske rejsning af skov i neutralområderne ud fra en konkret vurdering i forhold til de samlede 
interesser i området.  

Skovrejsningskampagner
For at fremme, at der etableres skov på private arealer, vil kommunen gå i dialog med lods-
ejerne indenfor de områder, der er udpeget som skovrejsningsområder. Kommunen har under 
den tidligere planperiode indledt en sådan dialog. Fra 2022 fortsættes indsatsen, og den bliver 
bredt ud til de nye skovrejsningsområder, der er udpeget med Kommuneplan 2021. Formålet er 
at informere lodsejerne om udpegningen samt muligheder for tilskud til skovrejsning, rådgiv-
ning og samarbejde. 

Træpolitik
Kommunen har i 2022 indledt et samarbejde med Helsingør Kommune og Nordsjællands Park 
og Vej om at udvikle en fælles træpolitik. Træpolitikken skal beskrive, hvordan der plantes flere 
træer og etableres skov, der øger biodiversiteten, og hvordan gamle træer (generationstræer) 
kan bevares. 

Klimaskov og skov på kommunale arealer 
Fredensborg Kommune har rejst en klimaskov som kompensation for interne kommunale 
flyrejser. Det blev besluttet i 2019. Klimaskoven, der er 400 m2, er etableret i 2020 ved Sø-
mosen nær motorvejsafkørslen ved Kokkedal. 

I de kommende år vil der løbende blive plantet træer på kommunale arealer. Det vil ske som 
en del af indsatsen for begrønning af kommunen – ikke mindst i byerne. Kommunen vil des-
uden overveje opkøb af jord i områder, der er udpeget til skovrejsning for at etablere skov. 

Skovrejsning indgår også i planerne for Langstrup Mose, hvor kommunen bl.a. er i dialog 
med Klimaskovfonden om samarbejde vedrørende skovrejsning og udtagning af lavbundsjor-
de (klimatiltag 4.1). 

Såfremt kommunen vinder hovedpræmien på 1 mio. kr. i konkurrencen Danmarks Vildeste 
Kommune, er det bl.a. besluttet, at midlerne kan anvendes til opkøb af jord med henblik på 
naturlig succession (naturlig skovindvandring).

Natur og landbrug

Forstætter på side 36  >>>>
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4.3 Mere skov
Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for biodiversitet 2021-2023
Kommuneplan 2022-2025

Tidsplan 2019-2030 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land (fsva. kontakt til lodsejere og  
øvrige interessenter samt skov på kommunale arealer)
Team Plan, Center for By og Land (fsva. fysisk planlægning, udpegninger  
og myndighedsbehandling)

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Klima (Center for By og Land), Nordsjællands Park og Vej, Klimaskovfonden, Center for 
Økonomi og Indkøb.

CO2-reduktion i 2030 1.800 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel og 15. Livet på land: Det er målet, at kommunens skove er varierede, 
tilpas store og tilgængelige, så de kan udgøre gode friluftsområder/rekreative områder  
og samtidig være levesteder for en bred variation af planter og dyr.

Investeringsbehov Skovrejsning vil typisk ske på privat jord og vil derfor kræve private investeringer.  
Der findes endvidere en del statslige støttemuligheder. 
Der er brugt 75.000 kr. i 2020 og 45.000 kr. i 2021 til kommunens 
indsats vedrørende træplantning/begrønning af arealer. 
Der kan være brug for at afsætte midler til skovrejsningskampagner, 
opkøb af jord mv. fremadrettet. 

Finansiering Der er afsat 75.000 kr. i 2022 til træbeplantning på kommunale arealer. 
Kommunen har søgt Klimaskovfonden om støtte til skovrejsning i 
Langstrup Mose-området. Der findes mange muligheder for 
finansiering af skovrejsning for såvel private som offentlige aktører.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Det samlede skovareal i kommunen øges med 10 hektar hvert år. Skovene etableres med 
artsrige og hjemmehørende træsorter, lysåbninger, naturlig hydrologi og plejes for at forøge 
biodiversiteten.

Natur og landbrug
 >>>> Forsættelse fra side side 35
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Natur og landbrug
4.4 CO2-neutral spildevandshåndtering, kulstoflagring 

og energiudnyttelse af lokale ressourcer
Beskrivelse Lokale ressourcer kan på forskellig vis udnyttes til energiproduktion og lagring af kulstof. I 

Fredensborg Kommune er der bl.a. overvejelser om: 

CO2-neutral spildevandshåndtering 
Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning ser på mulighederne for at etablere 
CO2-neutral spildvandshåndtering. Der kan eventuelt etableres et pyrolyseanlæg, der kan 
udnytte spildevandsslam til energiproduktion og rense slammet, så det kan bruges til at 
gøde landbrugsjorder og lagre kulstof (biokul). Der er endnu ikke så mange erfaringer med 
at benytte pyrolyseanlæg til spildevandshåndtering. Derfor afventes i første omgang erfa-
ringer fra det anlæg, der er under etablering i Odsherred Kommune (Egebjerg) og i Nordfyns 
Kommune. 

Kapaciteten til at rense spildevand planlægges i forvejen øget. Novafos og Fredensborg 
Forsyning ser på mulighederne for at placere et nyt vandressourcecenter i Fredensborg 
Kommune. Vandressourcecenteret skal samle otte renseanlæg i Novafos’ opland med de 
tre renseanlæg i Fredensborg Kommune. Det nye vandressourcecenter kommer til at have 
fokus på rensning med de nyeste og bedste teknologier, produktion af vedvarende energi, 
genanvendelse af ressourcer, samt at der skabes nye, grønne arbejdspladser i Fredensborg 
Kommune. De rekreative og naturmæssige kvaliteter i området kommer til at blive integreret 
i planlægningen og udviklingen af vandressourcecenteret.

Kulstoflagring med ålegræs 
Forskning har vist, at ålegræs kan binde store mængder CO2. Fredensborg Kommune har 
ønske om, at der laves forsøg med ålegræs langs kyststrækningen. Kommunen vil foreslå 
Miljøstyrelsen, at det undersøges, om der ved etablering af det stenrev ud for Nivå Strand-
park, der er besluttet i juni 2022, kan skabes gode forhold for, at ålegræs kan brede sig i 
området. Kommunen vil undersøge, om der er mulighed for at begrænse næringsstofudled-
ningerne yderligere til havmiljøet for at bevare og fremme eksisterende ålegræs.

Lokale ressourcer til biogasproduktion
Der er lokale ressourcer i Fredensborg Kommune, som man kunne se på mulighederne for 
at anvende til biogasproduktion. Det gælder fx hestegødning fra de mange hestehold i 
kommunen eller grøntafklip fra naturområder, grøftekanter mv. fra Nordsjællands Park og Vej. 
Kommunen vil gå i dialog med Landsbyrådet/de relevante landsbylaug, Nordsjællands Park 
og Vej og øvrige aktører herom.  

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ 
Spildevandsplan 2021 
Nationalpolitisk aftale om placering af fem stenrev i de danske farvande (juni 2022)

Tidsplan 2023 >

Hovedansvarlig aktør Fredensborg Forsyning og Team Vand og Natur (Center for By og Land)

Øvrige 
samarbejdspartnere

Novafos, Hørsholm Kommune, øvrige teams i Center for By og Land, Miljøstyrelsen, 
Fredensborg Landsbyråd/landsbylaug, landbruget, Nordsjællands Park og Vej

CO2-reduktion i 2030 200 ton CO2 (CO2-neutral spildevandshåndtering)

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel: Et moderne renseanlæg vil kunne rense spildevandet mere effektivt 
for miljøfremmede stoffer, og pyrolyse vil nedbringe mængde af stoffer, der udbredes på 
landbrugsjord. En lavere næringsstoftilførsel til havvandet giver renere badevand. 

7.  Bæredygtig energi og 12 Ansvarligt forbrug og produktion:  
Ved at udnytte lokale ressourcer til energiproduktion. 

Investeringsbehov Investeringsbehovet er ikke opgjort.

Finansiering Et nyt vandressourcecenter eller nye renseanlæg finansieres af forsynings-
selskaberne. Stenrevet ved Nivå Strandpark finansieres af staten af midler 
fra Natur- og Biodiversitetspakken fra dec. 2020.

Personaleressourcer Det forventes ikke, at indsatserne vil kræve, at kommunen afsætter 
yderligere personaleressourcer.

Måltal/KPI Der afsøges løbende muligheder for at udnytte lokale ressourcer til 
energiproduktion og kulstoflagring, bl.a. spildevand.
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4.5 Samarbejde med landbruget om grøn omstilling
Beskrivelse I Landbrugsaftalen indgår forskellige indsatser for at nedbringe klimabelastningen fra land-

bruget. Fx nævnes regenerativt landbrug og permakulturer, hvor pløjefri dyrkning, bevarelse 
af jordens mikrobiologi og afgrøder i flere lag er centrale elementer. Kommunen vil gerne 
udbrede kendskabet til disse metoder, fx på de årlige møder med Nordsjællands Landbofor-
enings medlemmer. 

Den enkelte bedrifts klimabelastning kan beregnes ved hjælp af forskellige værktøjer. Kom-
munen overvejer at udvikle et tilbud til landbrugsbedrifter om rådgivning og dialog vedrøren-
de klimaløsninger. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ

Tidsplan 2023 > 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Nordsjællands Landboforening, landmænd/lodsejere, Nordsjællands Park og Vej,  
Fredensborg Landsbyråd og Nationalpark Kongernes Nordsjælland

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag 4.5 og 4.6: 1.100 ton CO2 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

12. Ansvarligt forbrug og produktion og 15. Livet på land: Formålet med indsatsen er  
både at mindske landbrugets klima- og miljøbelastning, og at øge naturplejen og  
biodiversiteten i kommunen. 

Investeringsbehov Aktivitetsniveauet afstemmes efter de tilgængelige midler.

Finansiering Finansieres fra eksisterende driftsbevilling

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Landbrugsarealet med pløjefri dyrkning, regenerativt landbrug, efterafgrøder  
og permakulturer øges.

Natur og landbrug
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4.6 Drift af kommunens arealer
Beskrivelse Fredensborg Kommune har opsagt forpagtningerne på de kommunale landbrugsarealer med 

henblik på at udlægge områderne til natur. Målet er at lave kommunens tidligere landbrugs-
arealer om til store, varierede naturområder. I maj 2022 blev Græstedgård Naturområde 
indviet. Det er et ådalsområde på 12 ha. Visionen for naturområdet er at skabe et lysåbent 
græsland med lav og høj urte- og græsvegetation, store solitære egetræer, græssende køer, 
vådområder, udsigt over ådalen og en rig og mangfoldig natur. Plejeplanen for Græstedgård 
Naturområde har fokus på biodiversitet og vil skabe flere levesteder til dyr, fugle, blomster 
og insekter ved at afprøve forskellige naturplejemetoder på de tidligere landbrugsarealer.

Offentligheden sikres samtidig adgang til området via trampestier, så alle kan gå en tur og 
nyde udsigten og dyre- og plantelivet. Udviklingen af kommunens naturområder er afhæn-
gig af, at der kan skaffes dyr til ekstensiv helårsgræsning. Kommunen afsøger muligheden 
for at indkøbe dyr til naturpleje og etablere en hyrdeordning, der kan sikre dyrenes trivsel 
og optimere græsningen i forhold til biodiversitet. Det vil betyde et lavere græsningstryk og 
foderbehov, end når der produceres kød til konsum.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handleplan for Grøn Politik – biodiversitet

Tidsplan 2019 > 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Nordsjællands Park og Vej, fonde

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag 4.5 og 4.6: 1.100 ton CO2 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

12. Ansvarligt forbrug og produktion og 15. Livet på land: Formålet med indsatsen er 
     både at mindske landbrugets klima- og miljøbelastning, og at øge naturplejen og 
     biodiversiteten i kommunen. 

Investeringsbehov Aktivitetsniveauet afstemmes efter de tilgængelige midler.

Finansiering Tiltag på de tidligere kommunale landbrugsarealer finansieres delvist af
landbrugsstøtteordninger (pt. 97.000 kr. pr. år) samt eksisterende midler
til drift af naturarealer og biodiversitet.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Biodiversiteten stiger på de kommunale arealer.   

Natur og landbrug
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5.1 Kystbeskyttelsesprojekter ved Strandvejen og Gl. Strandvej  
Beskrivelse Fredensborg Kommune har gennemgået den eksisterende kystbeskyttelse og besluttet at 

etablere kystbeskyttelse på de strækninger, der vurderes at være truet af kronisk erosion. 

Der er planlagt tre konkrete kystbeskyttelsesprojekter, der forventes gennemført i 2023.
Strandvejen ligger som en forhøjning over det omkringliggende landskab og virker derved 
som en barriere mod oversvømmelse fra stormflod. Det er derfor vigtigt at beskytte Strand-
vejen, da en underminering af vejen kan medføre omfattende oversvømmelse af de bagved-
liggende naturområder. 

Der udføres kystbeskyttelsesprojekter ved Vibevej i Nivå og syd for Nivå Renseanlæg. I alt 
beskyttes hhv. 223 meter (ud for Vibevej) og 145 meter (syd for Nivå Renseanlæg) af Strand-
vejen mod akut erosion ved etablering af ny skråningsbeskyttelse med ral, dæksten og større 
sten. Strandengen på strækningerne reetableres ved opfyldning af erosionsskår med stran-
dengsjord afgravet i forbindelse med etablering af skråningsbeskyttelsen. 

Ved Gl. Strandvej udføres et såkaldt kommunalt fællesprojekt, hvor lodsejere, forsynings-
selskaber og kommunen i fællesskab finansierer kystsikringen. Projektet sikrer vejen mod 
erosion med stensætning og sandfodring.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022

Tidsplan 2022-2025 

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Vand og Natur (Center for By og Land), Center for Økonomi og Indkøb. 

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Undersøgelsen af rørledningerne er en del  
af arbejdet med at beskytte udsatte boligområder og samfundsværdier mod  
oversvømmelse ved stormfloder. 

15. Livet på land: Kystbeskyttelsesprojektet langs Strandvejen ligger i projektområdet  
Nivå Engfjord. Der vil derfor i videst muligt omfang blive indarbejdet biodiversitets- 
fremmende tiltag i anlæggene.  

Investeringsbehov 3,1 mio. kr. for de to projekter langs Strandvejen og 2 mio. kr. for projektet ved Gl. Strandvej. 
Da råstofpriserne er steget forventes øgede udgifter til projektet.

Finansiering Der er i 2020 afsat i alt 5,1 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojekterne ved Strandvejen og  
Gl. Strandvej. Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling har indstillet til byrådet,  
at tilføre yderligere 2 mio. kr. til projektet. Afventer byrådsbeslutning august 2022.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Kystbeskyttelsesprojekterne er gennemført inden udgangen af 2025, og de  
sikrede vejstrækninger forventes herefter ikke skadet af erosion de næste 30 år.

5. NYE VEJRFORHOLD 
Havvandsstigning og stormfloder
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5. NYE VEJRFORHOLD 
Havvandsstigning og stormfloder

5.2 Retningslinjer for kystbeskyttelse   
Beskrivelse Fredensborg Kommune vil udarbejde retningslinjer for, hvordan kystbeskyttelsesprojekter 

iværksættes. Retningslinjerne vil gøre det nemmere for private, der ønsker at kystsikre, at 
se, hvilke krav der kan forventes fra Fredensborg Kommune. Samtidig angiver retningslinjer-
ne, hvilke principper der bliver fulgt, når kommunen igangsætter kystbeskyttelsesprojekter. I 
retningslinjerne skal indgå anbefalinger til materialevalg i forhold til klima og biodiversitet.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 

Tidsplan 2023  

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Rådgiver

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Undersøgelsen af rørledningerne er en del  
af arbejdet med at beskytte udsatte boligområder og samfundsværdier mod  
oversvømmelse ved stormfloder. 

15. Livet på land: Der informeres om biodiversitetsfremmende indsatser i anlæggene.

Investeringsbehov 100.000 kr. i 2023

Finansiering Finansieres ved godkendelse af Klimatilpasningsplan 2022 (sep. 2022) 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer. 

Måltal/KPI Der er udarbejdet retningslinjer for kystbeskyttelse inden udgangen af 2023.

Havvandsstigning og stormfloder   
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5.3 Opdateret beredskab i forhold til områder vest for Strandvejen  
Beskrivelse Hvis stormfloder når et niveau på 2 meter over normalt havniveau, vil vandet løbe over 

Strandvejen og medføre oversvømmelser i områder vest for vejen. Sandsynligheden for, 
at det sker i dag er lille, men i fremtiden vil den blive større. Derfor skal det overvejes, om 
der er behov for yderligere sikring, fx ved målrettet at arbejde med at hæve Strandvejens 
niveau, når der foretages vedligehold af vejen. 

I første omgang vil kommunen udarbejde aktionskort til beredskabsplanen, så oversvømmel-
sesberedskabet er forberedt på, hvilke områder der skal sikres og hvordan, hvis der sker en 
ekstrem hændelse, hvor vandet står højere end Strandvejen. Der er særlig opmærksomhed 
på, hvordan kommunale og kulturelle institutioner og infrastruktur vest for Strandvejen sik-
res. Ifølge kommunens kortlægninger er Nivaagaards Malerisamling og Nivaagaard Teglværks 
Ringovn i risiko for oversvømmelse ved høje vandstande (hhv. 2,5-3 meter og 2 meter over 
normal vandstand). 

Det er kommunens mål, at det i 2023 er planlagt, Det er konkret besluttet, at de kulturelle 
institutioner i kommunen skal prioriteres i beredskabet for oversvømmelser. Nivaagaards 
Malerisamling ligger vest for Strandvejen, men vil være i risiko i det ekstreme tilfælde, at en 
stormflod når over 2,5 meter over normal havvandstand. Der skal derfor udarbejdes en be-
redskabsplan, så malerisamlingen sikres her og nu, men også en langsigtet plan for, hvordan 
samlingen sikres bedst i fremtiden, hvor sådanne hændelser antages at ske oftere. Det kan 
på sigt også blive aktuelt at se på sikring af Fredensborg Forsynings renseanlæg ved Nivåens 
udløb. De dele, der er i risiko under 3 meter, er Fredensborg Forsyning opmærksom på, og 
dialogen herom pågår.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022

Tidsplan 2023 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Fredensborg Forsyning, kommunale og kulturelle institutioner samt boligejere i de udsatte 
områder, oversvømmelsesberedskabet.

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning.

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget er en del af arbejdet med at beskytte  
udsatte boligområder og samfundsværdier mod oversvømmelse ved stormfloder.  

Investeringsbehov Tiltaget vil alene kræve personaleressourcer.

Finansiering -

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Der er inden udgangen af 2023 udarbejdet aktionskort til beredskabet vedrørende 
håndtering af stormfloder på mere end to meter over normal vandstand i forhold til 
kommunale og kulturelle institutioner og infrastruktur vest for Strandvejen.

Havvandsstigning og stormfloder   
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5.4 Lukning af underføringer under Strandvejen 
Beskrivelse Under Strandvejen findes en række mindre underføringer. De bruges bl.a. til at lede vand fra 

arealerne vest for Strandvejen til Øresund. Fredensborg Kommune ønsker at undersøge, hvor 
meget havvand der under forhøjet vandstand i Øresund bliver ledt den modsatte vej – fra 
Øresund og ind i landet på den anden side af Strandvejen. Det vil blive vurderet, om havvan-
det medvirker til at oversvømme de lavtliggende ejendomme, der ligger vest for Strandvejen 
og nær Nivåen, og om der er behov for at lukke underføringerne eller etablere anlæg, der 
sikrer, at vandet kun kan ledes mod Øresund og ikke den anden vej. Fokus vil være på bolig-
områderne nord for Nivåen. 

Syd for Nivåen er der ikke umiddelbart fare for bygningsskader i sådanne situationer. 
Til gengæld kan det potentielt have positive effektive effekter at lade havvand strømme 
ind i landet gennem Strandvejens underføringer ved forhøjet vandstand. Det skyldes, at 
naturarealerne syd for Nivåen eventuelt med tiden kan udvikle sig til strandenge, hvis de 
jævnligt oversvømmes af havvand. Det er interessant, fordi strandengene øst for Strand-
vejen er i fare for erosion. Nivås øresundskyst er unik med flotte og mangfoldige strandenge, 
men der er ikke tradition i Danmark for at sikre naturværdier mod naturens egne kræfter. 
Der er omvendt ikke noget i vejen for at give plads til, at naturen udvikler sig, så der eksem-
pelvis bliver strandenge i nye områder i fremtiden. Såfremt der arbejdes med kontrollerede 
oversvømmelser af de lavereliggende arealer, vil det blive vurderet, om der samtidig er behov 
for at sikre bygninger syd for Nivåen ved fx lokale diger.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 

Tidsplan 2023-2025   

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Private grundejere, Nordsjællands Park og Vej

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Undersøgelsen af rørledningerne er en del  
af arbejdet med at beskytte udsatte boligområder og samfundsværdier mod  
oversvømmelse ved stormfloder. 

15. Livet på land: I projektet indgår hensyn til, hvorvidt strandenge kan udvikle  
sig i nye områder i fremtiden, dvs. en slags genopretning af økosystemer  
og beskyttelse af levesteder. 

Investeringsbehov 50.000 kr. 

Finansiering Finansieres ved godkendelse af Klimatilpasningsplan 2022 (sep. 2022)
Projekt om strandenge søges finansieret via midler fra Danmarks Vildeste  
Kommune og ekstern funding.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer. 

Måltal/KPI Inden udgangen af 2025 er der på arealer langs Strandvejen indledt etablering af en løsning, 
der forhindrer, at der opstår oversvømmelser i beboelsesområder vest for vejen som følge af, 
at havvand stuves op gennem underføringer under vejen, men som samtidig fremmer natur-
lig udvikling af strandenge vest for Strandvejen.

Havvandsstigning og stormfloder   
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5.5 Volde ved Nivåens udløb 
Beskrivelse Nivåen fungerer som en vigtig vandvej til Øresund for regnvand fra bebyggelserne i oplandet, 

som fx Nivå og Kokkedal, men også Hørsholm. Analyser har vist, at der kan opnås større ka-
pacitet i Nivåen, hvis de ejendomme, der ligger tæt ved Nivåens udløb, beskyttes mod vand-
standsstigninger i Nivåen ved etablering af en række volde. Voldene vil sikre, regnvand fra 
oplandet i fremtiden kan afledes forsvarligt gennem Usserød Å-systemet og ud i Øresund. 

Voldene vil desuden beskytte de lavest liggende ejendomme langs Nivåens udløb mod over-
svømmelser fra stormflod. For store dele af kommunens Øresundskyst fungerer Strandvejen 
som et dige, der beskytter ved vandstande op til to meter over den normale vandstand. En 
række ejendomme vest for Strandvejen ved Nivåens udløb kan dog være udsat for oversvøm-
melser ved havvandstande på 1,4 meter over normalen, fordi stormflod kan medføre, at van-
det i Nivåen tilbagestuves via de underføringer, der er i Strandvejen, som under almindelige 
forhold benyttes til at lede vand fra Nivåen ud i Øresund.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022
Novafos’ reguleringsprojekter i Usserød Å

Tidsplan 2023-2030 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Novafos, Fredensborg Forsyning, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune, 
Usserød Å-samarbejdet, private lodsejere, Nordsjællands Park og Vej, rådgivere,  
Center for Økonomi og Indkøb.

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget vil bidrage til at beskytte borgere og  
samfundsværdier mod oversvømmelse i forbindelse med kraftige vejrhændelser.

3.  Sund og trivsel og 15. Livet på land: Projektet skal så vidt muligt skabe  
rekreative områder og øge biodiversiteten i området. 

Investeringsbehov Løsningen er ikke fuldt beskrevet endnu, og derfor er det samlede  
investeringsbehov ikke beregnet. 

Finansiering Fredensborg Kommune har i 2021 afsat 3 mio. kr. til tiltaget.  
Det finansieres desuden af Novafos og Fredensborg Forsyning.

Personaleressourcer Projektledelse fra kommunens side, deltagelse i arbejdsgruppemøder med  
aktørerne osv. afholdes indenfor de afsatte projektmidler. 

Måltal/KPI Der etableres volde ved Nivåens udløb, og herefter er kapaciteten i Nivåen øget,  
og der sker ikke bygningsskade som følge af oversvømmelser i området.

Oversvømmelse langs vandløb
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Oversvømmelse langs vandløb
5.6 Klimatilpasning af kloaksystemet, herunder separatkloakering i Humlebæk   
Beskrivelse Forandringerne i nedbørsmønstret betyder, at det i stigende grad er vigtigt, at kloaksystemet 

er dimensioneret rigtigt og fungerer effektivt. Fredensborg Forsyning gennemfører i disse 
år en større indsats vedrørende opgradering af kloaksystemerne i hele kommunen, som er 
beskrevet i Fredensborg Forsynings klimatilpasningsstrategi, der dækker perioden 2016-2026 
(opdateret i 2019). 

Det er målet, at kloakkerne opgraderes til et niveau, der svarer til, at der i fremtiden maksi-
malt kommer vand på terræn hvert 5. år i områder, hvor der er separatkloakering og hvert 
10. år i fællessystemer. At der kommer vand på terræn betyder, at vandet opstuves over 
jorden, fordi kloaksystemet ikke kan lede det væk hurtigt nok. 

Fredensborg Forsynings klimatilpasningsstrategi er baseret på data i kloakdatabasen, 
som Fredensborg Forsyning har udbygget og forbedret siden 2011. Oplysningerne er brugt 
til at fastlægge klimatilpasnings- og renoveringsbehovet for afløbssystemet, som klimatil-
pasningsprojekterne er prioriteret efter. Udover klimatilpasnings- og renoveringsbehovet, 
er områderne prioriteret efter, hvor der sker byfornyelse. 

Prioritering af de konkrete projekter er vigtig, da de kræver store investeringer, og det må 
forventes at være en løbende indsats over de næste mange år – også langt ud over den 
10-årige periode for klimatilpasningsstrategien. 

Som et stort projekt skal der etableres separatkloakering i de fælleskloakerede dele af 
Humlebæk. Næsten 1000 husstande er berørte, og nye ledninger skal etableres i næsten 
hele byen.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Spildevandsplan 2021 
Klimatilpasningsplan 2022
Fredensborg Forsynings klimatilpasningsstrategi 

Tidsplan 2016-2045    

Hovedansvarlig aktør Fredensborg Forsyning 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Vand og Natur, Center for By og Land
Kommunen kan fremme realisering af tiltaget via rollen som selskabsejer 

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget vil bidrage til at beskytte borgere  
og samfundsværdier mod oversvømmelse i forbindelse med kraftige vejrhændelser.

3.  Sund og trivsel og 15. Livet på land: Separatkloakering medfører renere vandmiljø  
og dermed bedre biodiversitet og øget sundhed, da der ikke sker overløb med  
urenset spildevand fra fælleskloakker.  

Investeringsbehov Investeringsbehovet vil blive beregnet af Fredensborg Forsyning.

Finansiering Fredensborg Forsyning afholder udgifterne.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Klimatilpasning af kloaksystemet gennemføres efter den prioriterede oversigt  
over projekter, og serviceniveauet i det pågældende område overholdes herefter.

Kraftig regn
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5.7 Skybrudssikring ved klimatilpasning af kloakker 
Beskrivelse Fredensborg Forsyning har ansvaret for at sikre, at kloaksystemet har tilstrækkelig 

kapacitet til at kunne håndtere kraftig eller vedvarende regn – men ikke skybrud, da 
skybrudssikring er kommunens ansvar. Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt 
at lade tiltag vedrørende skybrudssikring indgå i projekterne om klimatilpasning af 
kloaksystemet. Derfor er Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning løbende 
i dialog herom. 

Når Fredensborg Forsyning planlægger klimatilpasning af kloaksystemet i et område, 
undersøger Fredensborg Kommune, om der med simple tiltag kan skybrudssikres. 
Skybrudsprojekter gennemføres som udgangspunkt, når det samfundsøkonomisk 
kan betale sig. Hvis der er potentiale i et område, kan kommunens screening videre-
gives til Fredensborg Forsynings rådgivere på projektet, og der kan indgås en tillægs-
aftale om skybrudssikring. Det er i sådanne tilfælde vigtigt at afklare drift og ansvar 
forud for anlægsprojektet. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 

Tidsplan 2022-2026 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land  

Øvrige 
samarbejdspartnere

Fredensborg Forsyning  

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Den ekstra sikring af kloakker  
skal beskytte udsatte områder mod oversvømmelse ved skybrud. 

Investeringsbehov 25.000 kr. årligt i perioden 2022 – 2026. Hvis der er behov for højere  
investeringsniveau, vil der blive søgt om bevilling. 

Finansiering Finansieres ved godkendelse af Klimatilpasningsplan 2022 (sep. 2022)

Personaleressourcer  Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Der er inden udgangen af 2026 gennemført mindst et skybrudssikringsprojekt,  
hvor borgere har opnået bedre sikring i tilfælde af skybrud.

Kraftig regn
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Kraftig regn
5.8 Plan for skybrudsveje 
Beskrivelse Kloaksystemet er ikke dimensioneret til at følge med de helt store regnskyl. Det er 

ofte vejene, der først bliver oversvømmet ved skybrud, fordi kloaksystemet typisk 
ligger i vejarealerne. Generelt er vejarealerne ideelle opsamlingspunkter for regnvandet, 
da vejene kan tåle oversvømmelserne med mindre skadesomkostninger. Dog kan 
regnvandet være til gene på vejarealet, hvis der er tale om f.eks. ambulanceveje, eller
 hvis der ikke er taget højde for omkørselsveje. Regnvandet kan også løbe fra vejarealet 
ind på private matrikler og lave skader. 

Fredensborg Kommune vil derfor skabe et overblik over, hvor regnvandet samles, og 
vurdere, om regnvandet skal styres til andre arealer, hvor det er til mindre gene. 
Det kan også være, at der skal laves en skilteplan for omkørsel, som oversvømmelses-
beredskabet opsætter under skybrud. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022
Beredskabsplan for oversvømmelser 

Tidsplan 2024   

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Fredensborg Forsyning, Nordsjællands Park og Vej, Nordsjællands Beredskab.

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget vil bidrage til at beskytte  
borgere og samfundsværdier mod oversvømmelse i forbindelse med  
kraftige vejrhændelser.

Investeringsbehov 100.000 kr. 

Finansiering Finansieres ved godkendelse af Klimatilpasningsplan 2022 (sep. 2022)

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Kommunen har udpeget en eller flere veje, hvor regnvandet med fordel kan ledes hen  
og opstuves under en regnhændelse uden fare for skadevoldende oversvømmelser.

Kraftig regn
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5.9 Undersøgelse af behovet for at sætte særlige beskyttelsesniveauer 
mod oversvømmelse (differentieret serviceniveau)

Beskrivelse Kommunen har mulighed for at stille særlige krav til kloaksystemets effektivitet for 
bestemte områder eller anlæg, hvor der er en særlig interesse eller et særligt behov 
for at sikre mod oversvømmelser. Formålet er, at kommunen kan sikre særligt over-
svømmelsestruede områder samt sikre beskyttelse af prioriterede samfundsværdier 
som fx væsentlige infrastrukturanlæg mv. 

Fredensborg Kommune vil opdatere og videreudvikle skybrudskortene for de fire 
bysamfund, så de kan danne grundlag for vurderinger af, om der er områder i 
kommunen, hvor det kan være relevant at stille særlige krav vedrørende beskyttelse 
mod oversvømmelse. Der er brug for at indarbejde effekten af den klimatilpasning 
af kloaksystemet, der er foretaget de seneste år. Dermed kan kortene bruges til at 
bestemme, om det i nogle kloakoplande samfundsøkonomisk kan betale sig at stille 
krav om, at kloaksystemet skal kunne håndtere endnu mere vand – dvs. at hæve 
serviceniveauet. Der er brug for oplysningerne for at kunne vurdere behovet for at 
indføre differentieret serviceniveau for vand på terræn.

Der er i spildevandsplanen fastsat et serviceniveau for kloaksystemet. Med den nye 
serviceniveaubekendtgørelse fra 2021, blev det muligt at fastsætte differentierede 
serviceniveauer i kloakoplandene i kommunen. Bekendtgørelsen bestemmer en be-
regningsmetode til at fastsætte serviceniveauerne. Hvis det samfundsøkonomisk kan 
betale sig med et højere serviceniveau i et område, skal Fredensborg Forsyning opfylde 
dette serviceniveau ved renovering eller fornyelse af kloaksystemet i det pågældende 
område, når spildevandsplanen er opdateret med det nye serviceniveau. 

Beregningsmetoden er omfattende, men der kan i første omgang laves en screening,
der viser, hvor det højst sandsynligt kan betale sig at fastsætte et højere serviceniveau. 
Så kan den fulde analyse til fastsættelse af serviceniveauet gennemføres for de områder, 
som screeningen angiver som samfundsøkonomisk rentable. 

I planperioden gennemfører Fredensborg Kommune screeningen i samarbejde med 
Fredensborg Forsyning. Derefter laves et tillæg til spildevandsplanen, der angiver de 
områder, hvor Fredensborg Forsyning skal gennemføre den fulde analyse. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 
Kommuneplan 2021  

Tidsplan 2023-2024 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Rådgiver

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget vil bidrage til at beskytte borgere og  
samfundsværdier mod oversvømmelse i forbindelse med kraftige vejrhændelser.

Investeringsbehov 250.000 kr. til opdatering af skybrudskort (2022)
100.000 kr. til vurdering af behovet for dif. serviceniveau (2023)

Finansiering Finansieres ved godkendelse af Klimatilpasningsplan 2022 (sep. 2022)

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer. 

Måltal/KPI Senest i 2024 har kommunen lavet en indledende screening, der viser, om der 
er områder, hvor det kan være relevant at stille krav om et højere serviceniveau.

Kraftig regn
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Kraftig regn
5.10 Tætning af kloaksystemet  
Beskrivelse De større mængder nedbør i fremtiden medfører, at det terrænnære grundvandsspejl stiger. 

Det forventes, at det generelt vil stige med 10-20 cm i Fredensborg Kommune indenfor de 
næste 100 år. Dele af det nordøstlige område af Fredensborg Kommune kan opleve stignin-
ger på op til 50 cm. Da grundvandsspejlet allerede står højt visse steder i kommunen, kan 
det blive en udfordring. Det er blandt andet noget, Fredensborg Forsyning er opmærksom 
på i forhold til klimatilpasning af kloaksystemet.

I de kloakerede områder kan det terrænnære grundvand sive ind i utætte kloakrør. 
Dette uvedkommende vand giver udfordringer for Fredensborg Forsyning både 
økonomisk, men også i forhold til plads i rørene. 

Fredensborg Forsyning vil i de områder, hvor der observeres kapacitetsproblemer i 
kloaksystemet, undersøge, om udfordringerne skyldes indsivning af grundvand. 
Hvis kloakledningerne er utætte, vil Fredensborg Forsyning tætne kloaksystemet.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 

Tidsplan 2022 >   

Hovedansvarlig aktør Fredensborg Forsyning 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Borgere og grundejere i berørte områder

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget vil bidrage til at beskytte borgere og  
samfundsværdier mod oversvømmelse i forbindelse med kraftige vejrhændelser.

Investeringsbehov Ikke estimeret

Finansiering Fredensborg Forsyning afholder udgifterne.

Personaleressourcer Afholdes indenfor kommunens allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Der sker løbende tætning af kloaksystemet, når der viser sig behov herfor.  

Stigende grundvand
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5.11 Kortlægning af risici og handlemuligheder vedrørende tørke og hedebølge
Beskrivelse De stigende temperaturer og ændringer i nedbørsmønster kommer i større eller mindre 

grad til at påvirke forskellige sektorer og samfundsgrupper i kommunen. Det kan være 
sårbare og ældre borgere, det kan være landbruget eller drikkevandsforsyningen. 
 
Klimatilpasning i forhold til tørke og hedebølge er et nyt område for Fredensborg 
Kommune, og der er behov for at blive klogere på den reelle risiko. Det er der både, 
så der kan handles, hvor det er nødvendigt, men også så der ikke spildes tid og 
ressourcer på områder, hvor der ikke er risiko. 

Til dette arbejde vil det være relevant at inddrage beredskabet, børneinstitutioner samt 
de institutioner, der har den daglige kontakt med sårbare og ældre borgere. De ved, 
hvilke forholdsregler der tages ved hedebølger i dag. Derudfra kan der udvikles en plan 
for, hvorledes en fremtid med flere længerevarende hedebølger håndteres, således at 
de mest sårbare grupper sikres. Det kunne være en kommunikationsplan for, hvordan 
borgere orienteres på f.eks. kommunens hjemmeside eller Facebook. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 

Tidsplan 2022-2026 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Kommunale institutioner med borgerkontakt, Nordsjællands Park og Vej, 
Fredensborg Forsyning, Nordsjællands Brandvæsen m.fl.  

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Undersøgelsen af risikoen forbundet  
med hedebølger og tørker er en del af arbejdet med at gøre kommunen  
mere modstandsdygtig overfor kraftige vejrhændelser. 

Investeringsbehov -

Finansiering Finansieres ved godkendelse af Klimatilpasningsplan 2022 (sep. 2022)

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer. 

Måltal/KPI Kommunen har senest i 2026 skabt overblik over risici og handlemuligheder i kommunen 
vedrørende tørke og hedebølge.

Tørke og hedebølge
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Tørke og hedebølge
5.12 Undersøgelse af sommerudtørring af vandløb og vådområder  
Beskrivelse Sommerudtørring af vandløb og søer påvirker de dyr og planter, der lever i og omkring 

vådområderne. Fredensborg Kommune tilstræber i alle sine naturprojekter, vandløbs-
restaureringer såvel som i regnvandshåndteringen fra kommunens byområder med alle 
tilgængelige midler at etablere optimale forhold for plante- og dyreliv. Dermed inddrages 
eksisterende og ny viden om effekter af tørke i planlægningen af projekterne.

Donse Å tørrer ud helt eller delvist i varme sommerperioder. I budgetforlig 2022 - 2025 
satte byrådet penge af til undersøgelse af, om der kan opmagasineres vand i Store 
Donse Dam om vinteren, som kan benyttes til at sikre en konstant vandføring om 
sommeren. Kommunen vil samarbejde med Naturstyrelsen, der er i gang med et 
projekt om genskabelse af vådområder i oplandet til Donse Å.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 
Budgetforlig for 2022-2025

Tidsplan 2022-2026    

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Naturstyrelsen, nabokommuner

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

15. Livet på land: Tiltaget skal medvirke til at sikre de bedst mulige forhold  
for dyr og planter under sommerudtørring og øge biodiversiteten.   

Investeringsbehov 150.000 kr.

Finansiering Finansieres ved godkendelse af Klimatilpasningsplan 2022 (sep. 2022)

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Donse Å undersøges for konsekvenser af sommerudtørring i 2023. 
Inden 2026 er der overblik over konsekvenser og handlemuligheder 
i resten af kommunens vådområder.

Tørke og hedebølge
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5.13 Nyt målersystem i Usserød Å  
Beskrivelse I forbindelse med samarbejdet om Usserød Å mellem Fredensborg, Hørsholm og 

Rudersdal kommuner og deres forsyningsselskaber, er der i 2014 sat et målersystem 
op i åen. Det måler vandstanden strategiske steder og varsler om forhøjet vandstand, 
så slusen ved Sjælsø automatisk styres, og så oversvømmelsesberedskabet kan 
sættes ind.

Målersystemet er efterhånden forældet, og det er dyrt at vedligeholde. Der er kommet 
billigere og smartere løsninger på markedet, og Fredensborg Kommune har i form af 
sekretariatsfunktionen en opgave i at undersøge mulighederne for et nyt målersystem.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 

Tidsplan 2022-2024  

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Usserød Å-samarbejdet (Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner 
samt forsyningsselskaberne Fredensborg Forsyning og Novafos)

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget vil bidrage til at beskytte borgere og  
samfundsværdier mod oversvømmelse i forbindelse med kraftige vejrhændelser.

Investeringsbehov Projektet er under udvikling, hvortil der er budgetteret med ca. 40.000 kr. til udbud. Det 
forventes, at det nye målersystem kan leases for 150.000 kr. om året samlet for deltager-
kommunerne. 

Finansiering Finansieres via Usserød Å-samarbejdet  

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.  
Hørsholm Kommune har projektledelsen.

Måltal/KPI Et nyt målersystem er etableret i Usserød Å inden udgangen af 2024.

Beredskab
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Beredskab
5.14 Klar kommunikation i beredskabssituationer 
Beskrivelse Fredensborg Kommune har over de sidste par år opbygget et velfungerende oversvømmel-

sesberedskab. Samarbejdet mellem de forskellige aktører bliver hele tiden forbedret ved 
evaluering efter hver hændelse. Kommunen vil have særligt fokus på tre indsatser, der kan 
styrke beredskabsinformationen til borgerne: 
 
1) Udarbejdelse af retningslinjer for kommunikationen til borgere både før,  

under og efter en hændelse.

2) Udvikling og brug af oversvømmelseskort, der kan lægges på kommunens  
hjemmeside sammen med information om, hvordan borgerne skal forholde  
sig i en beredskabssituation.

3) Forbedret varsling af borgerne, fx gennem automatiske systemer, der er  
koblet til GIS-systemer.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Klimatilpasningsplan 2022 
Beredskabsplan for oversvømmelser 

Tidsplan 2022-2024 

Hovedansvarlig aktør Team Vand og Natur, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Fredensborg Forsyning, Nordsjællands Brandvæsen, Nordsjællands Park og Vej, rådhusets 
kommunikationsmedarbejder, GIS-medarbejder 

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget primært handler om klimatilpasning

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Tiltaget vil bidrage til at beskytte borgere og 
samfundsværdier mod oversvømmelse i forbindelse med kraftige vejrhændelser. 

Investeringsbehov 10.000 kr. 
Et nyt varslingssystem vil kræve en ekstra bevilling. 

Finansiering Finansieres ved godkendelse af Klimatilpasningsplan 2022 (sep. 2022).

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Inden udgangen af 2024 er der indarbejdet et afsnit i beredskabsplanen 
om kommunikation til borgere under en hændelse. 
Antallet af henvendelser til krisestaben under en hændelse er faldende.
Der er i 2025 oprettet et WebGIS-lag, som borgerne kan benytte sig af under 
en hændelse til at se bygninger i risiko for oversvømmelser.

Beredskab
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6.1 Kampagner om bæredygtigt forbrug og vaner 
Beskrivelse Kommunen oplever, at mange efterspørger viden om, hvordan den enkelte borger, familie, 

virksomhed eller forening kan bidrage til klimaindsatsen. Kommunen vil gerne stille løsninger 
og værktøjer til rådighed, der kan give viden og inspiration til ændringer af privatforbrug, 
vaner mv. 

Aarhus Kommune har fået udviklet et digitalt klimaspil, Vanebrud for Klimaet, som er ved at 
blive lanceret og også udbredt til andre kommuner. Spillet er en slags klimatopmøde, som 
familien, klassen eller kolleger på arbejdspladsen kan spille på ca. 1 time. Det indeholder 
videoklip og et online værktøj til beregning af CO2-effekter af konkrete vaneændringer. 
Formålet med spillet er at give deltagerne viden om, hvordan de helt konkret kan begrænse 
egen klimabelastning ved at ændre en vane i hverdagen. Spillerne bliver guidet til de emner, 
der har størst klimaeffekt og relevans, og de opfordres til at stille et mål for en vaneændring 
vedrørende transport, måltider, indkøb af elektronik, varmeforsyning eller rejser. 

Fredensborg Kommunen vil få tilpasset Vanebrud for Klimaet til kommunens lokale forhold 
og lancere det i efteråret 2022 – med udbredelse til en større del af kommunen i 2023. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ 
Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling den 5. april 2022 
Budgetforlig 2023-2026, september 2022

Tidsplan 2022 >  

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Eksterne konsulenter, Fredensborg Bibliotekerne, UngFredensborg 
og øvrige aktører i lokalsamfundet

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

4.  Kvalitetsuddannelse og 12. Ansvarligt forbrug og produktion: Kampagner om bæredyg-
tigt forbrug og vaner kan forbedre adgangen for alle til viden om bæredygtig udvikling 
og bæredygtig livsstil. Kampagnerne kan inspirere borgere og virksomheder til at agere 
bæredygtigt i forhold til forbrug og produktion – eksempelvis gennem øget genbrug og 
reduktion af madspild. 

Investeringsbehov 165.000 kr. for kampagne i 2022 – herefter ca. 150.000 kr. årligt. 

Finansiering Det fremgår af budgetforliget for 2023-2026 (sep. 2022), at der afsættes 700.000 kr. årligt  
til kompetenceudvikling og ansættelse af en ny bæredygtighedsmedarbejder. 

Personaleressourcer Se ovenfor.

Måltal/KPI Mindst 1/3 af deltagerne i kampagnerne føler sig bedre i stand til at ændre vaner,  
og 1/4 kan påvise vaneændring med en positiv klimaeffekt til følge.

6. FORBRUG OG RESSOURCER
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6.2 Kommunen som facilitator 
Beskrivelse Fredensborg Kommune vil gerne understøtte og inspirere til borgerdrevne tiltag og 

adfærdsændringer til gavn for klimaet. Kommunen kan ikke direkte påvirke borgernes 
privatforbrug, men kan spille en nøglerolle som facilitator for forandringer. 
Facilitatorrollen er ikke ukendt for kommunen på klimaområdet, men kan styrkes. 
Det kan handle om at prioritere formidling og kampagner, at facilitere dialog og 
samarbejder, at tilbyde uddannelse om klima og bæredygtighed, at støtte borger-
drevne tiltag økonomisk og lignende.

Der er forskel på at levere råd og vejledning om tekniske løsninger og at indtage en 
facilitatorrolle i forhold til at stimulere til ændringer af vaner og adfærd. Kommunen 
skal være klædt godt på til at rådgive borgerne om klimaeffekten af valg i hverdagen, 
og hvordan kommunen kan stille de rammer til rådighed, der kan være brug for, for at 
realisere borgerdrevne grønne ideer. Derfor er det nødvendigt at tilføre nye kompetencer 
i administrationen. Flere udbydere tilbyder kursusrækker, der handler om, hvordan 
kommunerne kan bidrage til organisering af klimafællesskaber og række ud til ildsjæle 
i kommunen. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ 
Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling den 5. april 2022
Budgetforlig 2023-2026, september 2022

Tidsplan 2023 >  

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Konsulenter, Klimarådet, UngFredensborg, Frivilligrådet, konsulenter, Center for Økonomi og 
Indkøb samt øvrige dele af kommunens administration m.fl

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Ved at rådgive om og facilitere adfærdsændringer  
kan kommunen være med til at give borgere inspiration og den nødvendige viden  
for at agere mere bæredygtigt. Endvidere højnes de kommunale medarbejderes  
indsigt i klima og bæredygtighed.

Investeringsbehov 100.000 kr. årligt 

Finansiering Det fremgår af budgetforliget for 2023-2026 (sep. 2022), at der afsættes 700.000 kr. årligt til 
kompetenceudvikling og ansættelse af en ny bæredygtighedsmedarbejder. 

Personaleressourcer Se ovenfor.

Måltal/KPI Kommunen er løbende i dialog med lokale aktører om grønne projekter.

Forbrug og ressourcer
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6.3 Affald i 10 fraktioner
Beskrivelse Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning er i gang med at indføre affaldsløsninger, 

så affaldet i fremtiden kan sorteres i 10 fraktioner. Alle i kommunen skal ved udgangen af 
2022 sortere affaldet i fraktionerne pap, plast, papir, glas, metal, drikke- og fødevarekar-
toner, farligt affald, mad- og restaffald. Fra 2023 udvides ordningen med tekstiler.

Fredensborg Kommune samarbejder med Allerød Kommune, Hørsholm Kommune og 
Rudersdal Kommune om ensretning af ordningen for madaffald, herunder undersøgelse 
af beholdere, tømmefrekvens, indendørs materiel, kommunikation mm. 

Sortering og genanvendelse af affald har bl.a. betydning for udledningerne fra 
affaldsforbrænding på Usserødværket. Jo større mængder plast, der udsorteres, jo 
grønnere bliver fjernvarmen (se klimatiltag 2.3).

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022 
Handlingsplan for Grøn Politik - Cirkulær Økonomi og Bæredygtigt Affaldskredsløb 2021-2023

Tidsplan 2019-2023

Hovedansvarlig aktør Fredensborg Forsyning

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Miljø (Center for By og Land), Allerød Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal 
Kommune, boligforeninger, borgere og virksomheder
Kommunerne kan som selskabsejere sikre fremdrift i realisering af tiltaget.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om udsortering af plast ift. varmeforsyning (tiltag 6.3, 6.4 og 6.10): 
7.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.   Bæredygtig energi: Mængden af affald, ikke mindst fossilt affald som plast,  
har betydning for produktionen af fjernvarme.

 
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  

Ved øget sortering og fokus på genbrug og genanvendelse mindskes affalds- 
mængden og miljøbelastningen i byer og lokalsamfund. Samtidig reduceres  
ressourceforbruget til produktion. 

Investeringsbehov -

Finansiering Finansieres via affaldsgebyret

Personaleressourcer Der tilføres yderligere ½ årsværk til indsatsen fra 2023, der finansieres via affaldsgebyret.

Måltal/KPI Ved udgangen af 2023 kan alle husstande, kommunale virksomheder og institutioner 
sortere affald i fraktionerne pap, plast, papir, glas, metal, drikke- og fødevarekartoner, 
farligt affald, madaffald og restaffald. 

Ved udgangen af 2025 har alle husstande, kommunale virksomheder og institutioner 
adgang til at frasortere tekstilaffald.

Forbrug og ressourcer
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Forbrug og ressourcer
6.4 Ny fælles affaldsplan  
Beskrivelse Fredensborg Kommune samarbejder med Rudersdal, Hørsholm og Allerød kommuner om en 

fælles affaldsplan. Den kommende affaldsplan vil bl.a. indeholde indsatser om direkte gen-
brug, strømlining af indsamlingsordningerne for husholdningsaffald, indsamling af tekstiler, 
genanvendelse af farligt affald og andre gebyrfinansierede indsatser. Den nye affaldsplan 
forventes færdiggjort i andet halvår af 2023.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Grøn Politik - Cirkulær Økonomi og  
Bæredygtigt Affaldskredsløb 2021-2023

Tidsplan 2022-2023 

Hovedansvarlig aktør Team Miljø, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Center for By og Land, Rudersdal, Hørsholm og Allerød kommuner,  
Fredensborg Forsyning, Norfors

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om udsortering af plast ift. varmeforsyning (tiltag 6.3, 6.4 og 6.10): 
7.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

7.   Bæredygtig energi: Mængden af affald, ikke mindst fossilt affald som plast,  
har betydning for produktionen af fjernvarme. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  
Ved øget sortering og fokus på genbrug og genanvendelse mindskes affalds- 
mængden og miljøbelastningen i byer og lokalsamfund. Samtidig reduceres  
ressourceforbruget til produktion.

Investeringsbehov Udarbejdelse af affaldsplanen forventes alene at kræve personaleressourcer

Finansiering Nye initiativer i affaldsplanen finansieres via affaldsgebyret

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI I samarbejde med Rudersdal, Hørsholm og Allerød kommuner udarbejdes 
en ny fælles affaldsplan. 

Forbrug og ressourcer
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6.5 Genbrug fra genbrugspladsen
Beskrivelse De effekter, der afleveres på genbrugspladserne, men fortsat kan bruges, skal så vidt 

muligt genbruges. Derfor har Norfors siden 2020 haft et samarbejde med de frivillige 
organisationer Røde Kors, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp om direkte genbrug. 
Der er etableret såkaldte genbrugshytter på en række genbrugspladser, herunder på
Vandtårnsvej i Fredensborg Kommune. Her er det muligt at aflevere effekter til direkte 
genbrug. De frivillige organisationer afhenter genbrugelige effekter fra genbrugshytterne 
og sælger dem i organisationernes butikker. 

Initiativet er baseret på en kortlægning af mulighederne for samarbejde med frivillige 
organisationer om genbrug, som Norfors fik udarbejdet i 2019.

På alle tre genbrugspladser i kommunen er det muligt at aflevere effekter til direkte 
genbrug, som øvrige brugere af genbrugspladsen kan tage med hjem. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for Grøn Politik - Cirkulær Økonomi og  
Bæredygtigt Affaldskredsløb 2021-2023

Tidsplan 2020 >

Hovedansvarlig aktør Norfors

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Miljø (Center for By og Land), frivillige organisationer m.fl.

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  
Ved at forbedre muligheder for, og øget fokus på, genbrug, vil mængden af  
affald blive reduceret, og ressourceforbruget til produktion vil potentielt falde.

Investeringsbehov Ukendt p.t.

Finansiering Finansieres via affaldsgebyret.

Personaleressourc Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer

Måltal/KPI Omfanget af modtaget affald, der viderebringes til direkte genbrug, stiger.

Forbrug og ressourcer
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Forbrug og ressourcer
6.6 Genanvendelse af fødevarekartoner
Beskrivelse Fredensborg Kommune deltager i et stort EU-projekt, der handler om at forebygge affald og 

reducere affaldsforbrænding – både for at udlede mindre CO2 og undgå spild af ressourcer. 

Projektet, ”Circular Economy Beyond Waste”, er et partnerskab med flere end 40 aktører fra 
hele Danmark. Region Midtjylland er overordnet projektleder, Region Hovedstaden deltager 
også, og projektet støttes af Miljøstyrelsen. Deltagerne gennemfører sammen en række in-
novations- og demonstrationsprojekter om cirkulær økonomi. I projektet er der særligt fokus 
på forebyggelse og genanvendelse af byggematerialer, plastik, elektronik, biomasse, tekstiler 
og andre sammensatte materialer. 

Fredensborg Kommune deltager med det 3-årige projekt ”Mod en cirkulær fremtid for 
fødevarekartoner” sammen med Bornholms Affaldsselskab – BOFA (der er lead-partner) 
og Samsø Kommune. Projektet handler om skabe en cirkulær fremtidssikret løsning for 
genanvendelse af fødevarekartoner med 100 % genanvendelse af materialerne. Projektet 
handler således om, at udvikle og demonstrere en pilotløsning, der kan modtage fødevare-
kartoner og levere højværdi råmaterialer til genanvendelse. Inddragelse af producenter er 
omdrejningspunktet, og løsningen skal kunne skaleres og gentages rundt om i EU. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

-

Tidsplan 2022-2024 

Hovedansvarlig aktør Team Miljø, Center for By og Land 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Bornholms Affaldsselskab – BOFA, Samsø Kommune, Region Midtjylland, Region  
Hovedstaden, Miljøstyrelsen og øvrige deltagende aktører i LIFE IP-projektet,  
herunder kommuner og affaldsselskaber. 

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

12.  Ansvarligt forbrug og produktion: En cirkulær løsning for genanvendelse  
af fødevarekartoner, vil nedsætte affaldsmængden og ressourceforbruget  
til produktion.

Investeringsbehov Samlet projektbudget: 2 mio. kr.  

Finansiering Finansieret via EU LIFE-IP. LIFE er EU’s miljø- og klimaprogram, og LIFE IP 
(Integrerede Projekter) er et delprogram med fokus på at implementere 
nogle af EU’s centrale miljølove og -strategier.

Fredensborg Kommune bidrager til projektet med op til 210.000 kr. pr. år 
svarende til 630.000 kr. for hele projektperioden i de 3 år (2022-2024). 
Egenfinansieringen sker i form af arbejdstimer.

Personaleressourcer Projektet varetages i 2022 med eksisterende personaleressourcer.

Måltal/KPI Inden udgangen af 2024 har Fredensborg Kommune, Samsø Kommune og Bornholms  
Affaldsselskab BOFA udviklet og demonstreret en pilotløsning, der kan fastholde mad-  
og drikkekartoner fra fødevarer i et cirkulært kredsløb.

Forbrug og ressourcer
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6.7 Grønne kommunale indkøb
Beskrivelse Kommunens indkøb kan i høj grad medvirke til at begrænse klimabelastningen – ikke mindst 

de forbrugsrelaterede udledninger. Vi ønsker at tage ansvar for vores forbrug og vælge pro-
dukter og ydelser, der kan reducere vores belastning på klima og miljø. Derfor arbejder kom-
munen målrettet på at lade hensyn til klima og bæredygtighed indgå som centrale elementer 
i indkøbs- og udbudsprocesserne.

Grønne kommunale indkøb er et centralt element i kommunens ledelsesgrundlag ”Bæredyg-
tigt Lederskab”. ”Mere bæredygtigt indkøb, mindre spild” beskrevet som en ledelsesværdi i 
ledelsesgrundlaget. Kommunens nye indkøbsstrategi fra 2021 ”Indkøb gør en forskel” fast-
sætter desuden, at ”Kommunen køber ind under hensyn til pris, miljø, klima og samfundsan-
svar”. Strategien fremhæver forpligtelsen til at købe grønt og bæredygtigt. 
Som led i vedtagelsen af den nye indkøbsstrategi 2021 er det besluttet at styrke indsatsen 
for at arbejde med bæredygtige indkøb. At arbejde med bæredygtigt indkøb er endvidere et 
naturligt element i en organisation, der er moden på indkøbsområdet. 
Kommunen udvikler i løbet af 2022 et projekt om, hvordan der opbygges mere viden om 
bæredygtige indkøb i organisationen og udvikles metoder til sikring af mere bæredygtige 
indkøb. 

Bæredygtige indkøb er en kompleks størrelse, da bæredygtighed handler om mange forskel-
lige - og sommetider også modsatrettede - hensyn, og i mange tilfælde er der en ufuldstæn-
dig viden om indkøbsområdet og samspillet med andre områder i forhold til den samlede 
indvirkning på bæredygtighed. Der kan ligeledes være nogle strategiske hensyn bag ønsket 
om at købe bæredygtigt, som for eksempel et ønske om at påvirke udviklingen af mindre 
miljøbelastende produkter på trods af, at dette ikke i første omgang er tilfældet. Dertil kom-
mer, at indkøbet først og fremmest skal løse det behov, som i første omgang afstedkommer 
selve indkøbet.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022
Indkøb gør en forskel – Strategi for indkøb i Fredensborg Kommune
Bæredygtigt Lederskab

Tidsplan 2021 > 

Hovedansvarlig aktør Center for Økonomi og Indkøb

Øvrige 
samarbejdspartnere

SKI, KL, uddannelse via bl.a. DJØF og IKA

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

12.  Ansvarligt forbrug og produktion: Ved at fremme bæredygtige offentlige  
indkøb og motivere virksomheder og borgere til at agere bæredygtigt. 

Investeringsbehov Projektet, der udvikles i 2022, forventes at redegøre for mulige investeringer og afkast.
De konkrete indkøb vil nogle gange være dyrere. Andre gange kræver det mere, at de  
midler, som kommunen i forvejen bruger, bruges mere bæredygtigt.

Finansiering Finansiering afklares. 

Personaleressourcer Projektet i 2022 varetages med eksisterende personaleressourcer.
Fra 2023 vil realisering af tiltaget kræve, at der afsættes 1 årsværk hertil. 

Måltal/KPI Kommunen stiller i stigende grad bæredygtighedskrav i forbindelse med udbud og indkøb. 
Overvejelser om bæredygtighed indgår senest i 2024 i alle indkøb. 

Forbrug og ressourcer
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Forbrug og ressourcer
6.8 Klima og bæredygtighed i undervisningen 
Beskrivelse Fredensborg Kommune vil gerne udvide undervisningstilbuddene om klima og bæredygtighed 

i skolerne. Det skal blandt andet ske ved at øge udbuddet af undervisningsforløb om klima 
og bæredygtighed via Fredensborg Naturskole og Skolen i Virkeligheden. 

Fredensborg Naturskole tilbyder naturformidling og udeundervisning i hele kommunen i sam-
arbejde med eksterne, lokale aktører. Skolen er matrikelløs, dvs. formidlingen foregår der, 
hvor det giver mest mening, og med de personer, der ved mest om det pågældende emne. 
Med et 2-årigt pilotprojekt vil Fredensborg Naturskole udvikle og gennemføre et undervis-
ningsforløb om klima og bæredygtig dannelse på Fredensborg Skole og Kokkedal Skole, der 
skal understøtte de skoler, der arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det 
er målet, at alle elever på de to pilotskoler indgår i mindst ét bæredygtighedsforløb om året.  

Bæredygtig dannelse:
Pilotprojektet om bæredygtig dannelse er et bud på, hvordan dannelsestanken kan vide-
reudvikles og imødekomme samfundets udfordringer samt udvikle elevernes egen forstå-
elsesramme. Den bæredygtige dannelse skal give eleverne viden om og tro på deres egne 
handlemuligheder og klæde dem på til aktivt at deltage i den grønne omstilling. 

Projektet vil udnytte udeskolens unikke potentiale til at inddrage naturen og lokalmiljøet i 
undervisningen. Måden, hvorpå projektet er opbygget, tager udgangspunkt i ønsker og er-
faringer fra pilotskolerne, hvor både lærerne og eleverne fra start er blevet inddraget og har 
bidraget til projektets udformning og fokus. Det har været et markant ønske fra eleverne at 
påbegynde arbejdet med bæredygtighed tidligere end hidtil. Derfor arbejder projektet i ind-
skoling og mellemtrinnet med at skabe et fundament hos eleverne, hvor særligt menneskelig 
interaktion, forbundethed med og synet på naturen er i fokus. Louisiana og Nivaagaards 
Malerisamling har udtrykt særlig interesse for at bidrage i denne del af undervisningen. 

Fundamentet danner en fælles forståelsesramme for det videre arbejde i udskolingen. I de 
større klasser vil bæredygtighedsbegrebets kompleksitet blive udforsket. Denne del vil, i tæt 
samarbejde med lærerne, i høj grad blive udformet og tilpasset elevernes egne ønsker og 
interesser. Forløbene har sit udspring i elev-genererede, virkelighedsnære problemstillinger. 
Projektets rolle bliver at supportere lærernes arbejde, bl.a. ved etablering af samarbejder 
med relevante lokale og nationale aktører og eksterne læringsmiljøer.  

Dannelse på tværs:
Projektet vil påbegynde dannelsesprocessen og dialogen om en mere bæredygtig hverdag 
allerede i indskolingen og udvikle en forløbsrække til skolerne, så undervisning om bære-
dygtighed bliver et tilbagevendende tilbud gennem hele skoletiden. Den grønne omstilling 
afhænger af vores evne til at ændre adfærd. Det er derfor projektets mål at samarbejde med 
lærerne om at give eleverne de redskaber og den viden, der skal til, for at de kan leve mere 
bæredygtigt. I udskolingen vil projektet arbejde med en høj grad af elevinddragelse og med-
skabelse og engagere eleverne i arbejdet med bæredygtighed ud fra princippet om virkelig-
hedsnær, projektbaseret læring.

Partnerskaber mod klimaangst:
Projektet er i sin essens et forsøg på at imødekomme de unges tanker og vise, at de ikke 
står alene i den grønne omstilling. Projektet vil i overensstemmelse med verdensmål 17  
danne tværsektorielle partnerskaber med aktører i og omkring kommunen, der vil byde  
eleverne indenfor og gå i dialog om bæredygtighed indenfor deres felt/faglighed. Formålet 
med partnerskaberne er at:

1. Vise eleverne, at de ikke står alene i den grønne omstilling.

2. Udnytte udeskolens potentiale i bæredygtighedsundervisningen.

3. Samle aktører i kommunen og give dem mulighed for at bidrage  
til den bæredygtige dannelse.

Forbrug og ressourcer
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6.8 Klima og bæredygtighed i undervisningen
Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ 
Drøftelse i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling (april 2022) 
Bæredygtigt Lederskab

Tidsplan 2023 > 

Hovedansvarlig aktør Fredensborg Naturskole  

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Klima (Center for By og Land), Center for Skole og Dagtilbud, Fredensborg Skole,  
Kokkedal Skole og øvrige skoler, Norfors, Louisiana, Nivaagaards Malerisamling m.fl. 

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

4.  Kvalitetsuddannelse: Tiltaget handler om undervisning om bæredygtig  
udvikling og bæredygtig livsstil.  

Investeringsbehov 700.000 kr. årligt

Finansiering Finansiering udestår. Initiativet forventes primært finansieret via 
fondsmidler, hvormed der arbejdes pt. 

Personaleressourcer Realisering af det beskrevne projekt er beregnet til at forudsætte 
et ekstra årsværk til Fredensborg Naturskole.

Måltal/KPI Der opnås fondsstøtte til at gennemføre projektet. Mindst 500 elever modtager hvert år 
undervisning om klima og bæredygtighed.

Forbrug og ressourcer
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Forbrug og ressourcer
6.9 Klimainitiativer i kommunens køkkener
Beskrivelse De kommunale køkkener arbejder med klima og bæredygtighed på flere måder. Der serveres 

mere klimavenlig mad med begrænset kødforbrug og en høj økologiprocent, og køkkenernes 
adgang til at købe klimavenlige fødevarer forbedres.

I dialog med leverandørerne søges det også at begrænse de store mængder emballageaffald. 
I kommende indkøbsaftaler vil kommunen have fokus på at stille krav til leverandørerne i 
forhold til at tage emballage retur og genbruge det.

Der sættes også fokus på miljø- og klimavenlig emballering af måltider, der leveres ud af 
køkkener til private og institutioner. Målet er at reducere engangsemballager og/eller sikre 
mest miljøvenlig engangsemballage.

Kantinen på rådhuset har i 2022 startet projektet ”Good Taste - No Waste”, der handler om 
at undgå madspild. Det betyder, at alle medarbejdere nu kan købe en boks med rester fra 
dagens buffet med hjem. Kantinen går desuden foran i forhold til at afprøve nye affaldssor-
teringsordninger.

Der er etableret et netværk for alle kommunens køkkener. Det er i 2022 indledt med en stre-
etfood-dag, hvor alle køkkener mødtes, fik inspiration om årstidens måltid, tips til mindre 
madspild og viden om fremtidens mad. Netværksdagen forventes gentaget 1-2 gange om 
året, dels for at skabe erfaringsudveksling, være sammen om ny inspiration og etablere et 
miljø, hvor køkkenerne kender hinanden og lettere kan gå sammen om fælles interesser.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022 

Tidsplan 2021-2023, hvorefter det forventes fortsat som en del af driften 

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Kommunale køkkener

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  
Ved at mindske emballage, madspild og kødforbrug i kommunens køkkener,  
mindskes klimabelastningen og ressourceforbruget. 

Investeringsbehov 50.000 kr. om året 

Finansiering Finansieret for perioden 2021-2023. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Kødforbruget og emballageforbruget i kommunens køkkener er faldende,  
mens økologiprocenten er konstant eller stigende.

Forbrug og ressourcer
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6.10 Affaldssortering i kommunale institutioner
Beskrivelse I løbet af perioden 2021-2023 skal alle kommunale institutioner og ejendomme sortere de 

samme affaldstyper som i private husholdninger. Affaldet skal sorteres indenfor såvel som 
udendørs. 

Projektet blev indledt i december 2021 med en forsøgsperiode med sortering af affald 
på rådhuset. Der foretages også en kortlægning af affaldsstrømme på rådhuset. Alle 
kommunale institutioner og bygninger har nu fået udstyr til sortering og vejledning i 
og adgang til undervisningsmateriale om affaldssortering.

Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling vedtog i august 2022 at udvide 
sorteringsordningen til også at omfatte madaffald.  

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Fredensborg Kommune - en grøn virksomhed. Handlingsplan 2019-2022 
Handlingsplan for Grøn Politik - Cirkulær Økonomi og Bæredygtigt Affaldskredsløb 2021-2023

Tidsplan 2021-2023

Hovedansvarlig aktør Team Miljø, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Kommunale institutioner og virksomheder, Center for Økonomi og Indkøb.

CO2-reduktion i 2030 Samlet for tiltag om udsortering af plast ift. varmeforsyning (tiltag 6.3, 6.4 og 6.10): 
7.100 ton CO2

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  
Med fokus på øget sortering, genbrug og genanvendelse, vil affaldsmængden  
og miljøbelastningen blive reduceret. 

Investeringsbehov 470.000 kr. årligt i perioden 2021-2022

Finansiering Indsatsen er i 2021 og 2022 finansieret af kommunale midler og 2023  
finansieret af affaldsgebyret.  

Personaleressourcer -

Måltal/KPI Ved udgangen af 2023 sorterer alle kommunale institutioner affald i ni fraktioner. 

Forbrug og ressourcer
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7.1 Nivå som cirkulær by
Beskrivelse Fredensborg Kommune deltager i projektet Cirkulære Byer med byudviklingsprojektet 

Fremtidens Nivå Bymidte. Cirkulære Byer-projektet er et innovationsforløb for cirkulære 
frontløberkommuner i Danmark. Projektet er støttet af Realdania og drives af Dansk 
Design Center og CLEAN. 

Fremtidens Nivå Bymidte er et byfortætningsprojekt i et stationsnært område, hvor 
kommunen udvikler ny skole, svømmehal og kulturhus, planlægger grundsalg, omdanner 
en centerbebyggelse samt skaber nye byrum og forbindelser. Historien om Nivå som 
historisk teglværksby tager med Fremtidens Nivå Bymidte hul på et nyt kapitel. Kommunen 
finder det oplagt at se det i et cirkulært transformationsperspektiv, hvor ressourcerne i 
byen rammesætter rådgiverholdenes design af rummene mellem husene. Kommunen 
ønsker at vise, hvordan stedsspecifikke ressourcer kan generere innovative design-
løsninger med høj værdi for byens borgere. 

Arbejdet med cirkulære løsninger i Nivå Bymidte skal medvirke til integrere den 
cirkulære tankegang i kommunens organisation og arbejde. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

- 

Tidsplan 2022-2027

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Center for By og Land, Center for Ejendomme og it

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

3.  Sundhed og trivsel: Ved at tage højde for borgerne skabes muligheder for  
rekreative arealer, som kan gavne trivslen. 

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  
Arbejdet med cirkularitet i bygge- og anlægsprojekter, som Nivå Bymidte,  
vil reducere affaldsmængden og miljøbelastningen. 

Investeringsbehov Kræver personaleressourcer.

Finansiering - 

Personaleressourcer 600 arbejdstimer over to år – afholdes indenfor allerede  
afsatte personaleressourcer i de respektive projekter.

Måltal/KPI Vi vil måle på andelen af genbrugte og genanvendte materialer i  
projektet og implementere dem i en guide til andre projekter.

7. BYGGERI OG ANLÆG



Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg Kommunes klimaindsats   I  69

4 Klimamål og status

7 En fælles indsats

8 Indsatsområde 1: 
 Transport 

15 Indsatsområde 2: 
 Varme

20 Indsatsområde 3: 
 Elektricitet

23 Indsatsområde 4: 
 Natur og landbrug 

27 Indsatsområde 5: 
 Nye vejrforhold

32 Indsatsområde 6: 
 Byggeri og ressourcer

35 Indsatsområde 7: 
 Forbrug og nye vaner 

37 Indsatsområde 8: 
 Tværgående klimatiltag

38 Finansiering 

39 E�ekter af klimaplanen

40 Sådan følger vi op 

41 Bilag

7. BYGGERI OG ANLÆG
7.2 Genanvendelse af overskudsjord
Beskrivelse Fredensborg Kommune deltager i ”Partnerskab for overskudsjord og ressourcer”, som er 

initieret af Region Hovedstaden. Det regionale og tværkommunale projekt handler om at 
fremme brugen af sekundære råstoffer, bl.a. overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter.

Der bliver typisk brugt store mængder nye råstoffer, som sand og grus, i forbindelse med 
bygge- og anlægsprojekter, samtidig med at store mængder jord køres væk – ofte langt 
væk. Overskudsjorden kan dog i et vist omfang erstatte brugen af nye råstoffer. Ved at 
genanvende jorden lokalt er det derfor muligt at reducere brugen af nye, knappe råstoffer 
og samtidig reducere jordtransporten, der både er klimabelastende, dyr og støjende.

Fredensborg Kommune er begyndt at stille krav vedrørende jordhåndtering – fx i byudvik-
lingsprojektet i Nivå, hvor der er stillet krav om, at der skal udarbejdes en lokal jordstrategi.  

Som deltager i ”Partnerskab for overskudsjord og ressourcer” er kommunen i gang med 
at få udarbejdet en jordprognose, der beskriver det forventede omfang af overskudsjord 
fra projekter i kommunen over de næste ca. 10 år. Jordprognosen skal danne grundlag 
for tidlig planlægning af lokal genanvendelse af overskudsjord – i kommunen og regionen. 

Der kan på sigt udvikles en strategi for bæredygtig jordhåndtering i kommunen. 
Dette vil dog kræve finansiering. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Handlingsplan for cirkulær økonomi og bæredygtigt affaldskredsløb 2021-2023

Tidsplan 2021 >

Hovedansvarlig aktør Team Miljø, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Team Plan (Center for By og Land), Region Hovedstaden, Gate 21,  
Niras, kommunerne i Region Hovedstaden, Center for Økonomi og Indkøb

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

12.  Ansvarligt forbrug og produktion: Tiltaget handler om at fremme  
bæredygtig brug af naturressourcer. 

Investeringsbehov Udarbejdelse af en jordstrategi estimeres at koste omkring 300.000 kr.  
i rådgiverydelser samt ca. ½ årsværk i interne medarbejderressourcer. 

Finansiering Region Hovedstaden medfinansierer en række aktiviteter (bl.a. workshops, møder  
og udarbejdelse af jordprognose) ifm. Partnerskab for overskudsjord og ressourcer.
Selve udarbejdelsen af en jordstrategi er ikke finansieret på nuværende tidspunkt.

Personaleressourcer Ca. ½ årsværk til udarbejdelse af jordstrategi, som nævnt ovenfor.

Måltal/KPI Der sættes øget fokus på tidlig planlægning af jordhåndtering, hvilket på sigt  
medfører, at den lokale genanvendelse af overskudsjord øges.

Byggeri og anlæg
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7.3 Kommunale bygge- og anlægsprojekter
Beskrivelse Fredensborg Kommune vil som bygherre bygge energibevidst, bæredygtigt og med kvalitets-

materialer. Når der skal bygges kommunale bygninger, stiller kommunen i stigende grad krav 
om, at ressourceforbruget og klimabelastningen af byggeriet begrænses. 

Det gør sig også gældende for de store byggeprojekter i Nivå Bymidte, hvor der skal bygges 
en skole, en idrætshal og eventuelt en svømmehal. Derudover skal det eksisterende bibliotek 
og kulturhus renoveres og udbygges. Bygningerne skal bygges, så de lever op til principperne 
for bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. Kommunen stiller også krav om ressource-
kortlægning, selektiv nedrivning og konstruktionspas.

Et andet element, som kommunen prioriterer, er sambrug – dvs. at vi sikrer, at bygningerne 
kan bruges til flere funktioner, og forskellige aktører deles om både bygninger og infrastruk-
tur omkring bygningerne. Dermed kan vi begrænse byggearealet og udnytte bygningerne og 
omgivelserne fuldt ud.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik
Ejendomsstrategi 2020

Tidsplan 2022 >

Hovedansvarlig aktør Center for Ejendomme og it

Øvrige 
samarbejdspartnere

Center for By og Land, Fredensborg Forsyning, private aktører, Center for Økonomi og Indkøb

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger 

Merværdier, 
FN’s verdensmål

8.  Anstændige jobs og økonomisk vækst: Kommunens efterspørgsel på bæredygtige  
løsninger kan fremme bæredygtig økonomisk vækst. 11. Bæredygtige byer og  
okalsamfund og mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion: Ved at stille bære- 
dygtighedskrav til bygge- og anlægsprojekter, bl.a. i forhold til energiforbrug,  
materialevalg og multifunktionalitet, mindskes ressourceforbruget og klima- 
belastningen af projekterne. 

Investeringsbehov Afhænger af krav og valgte løsninger. DGNB-certificering skønnes at  
kræve ekstra investeringer på 1-1,5 pct. af anlægssummen. 

Finansiering Finansiering afklares i forbindelse med beslutning om de enkelte bygge- og anlægsprojekter. 

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Der stilles så vidt muligt bæredygtighedskrav svarende til mindst DGNB  
Guld-certificering i forbindelse med større, kommunale byggeprojekter.

Byggeri og anlæg
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Byggeri og anlæg
7.4 Værktøjer til at begrænse klimabelastningen af anlægsprojekter 
Beskrivelse Anlægsprojekter bidrager typisk positivt til at forbedre trafiksikkerhed, tilgængelighed, frem-

kommelighed, sundhed (stier), mobilitet mv. Anlæg er dog forbundet med et højt ressource-
forbrug og dermed også CO2-udledning, både i anlægsfasen og i den efterfølgende driftspe-
riode. 

Fredensborg Kommune vil arbejde med at begrænse de klimabelastningen af anlægsprojek-
tet. Det vil i første omgang handle om at afdække, benytte og eventuelt udvikle relevante 
værktøjer, metoder og viden, der giver mulighed for at træffe valg i forbindelse med anlægs-
projekter, der begrænser kommunens CO2-udledning og bidrager til bæredygtig udvikling i 
bredere forstand. 

Det er tanken, at værktøjer og metoder kobles tæt til kommunens bygge- og anlægsstyrings-
model, som opdeler anlægsprojekter i veldefinerede faser (planlægning, projektering, anlæg 
og drift), så der kan træffes de rigtige valg på det rigtige tidspunkt i processen. Fx kan der i 
planlægningsfasen tages stilling til, om der overhovedet skal laves et anlæg, eller om eksiste-
rende infrastruktur skal udnyttes mere optimalt, mens det i projekteringsfasen kan fastlæg-
ges, hvilke materialer, opbygninger, levetider, afvandingssystemer, udførelses- og driftsmeto-
der osv. der skal projekteres ud fra. I anlægsfasen kan der stilles krav til udførelsesmetoder 
og jordhåndtering, og i driftsfasen kan der sammen med Nordsjællands Park og Vej arbejdes 
med klimavenlige driftsmetoder.   

Et væsentligt element i arbejdet bliver udvikling af, hvorledes der kan stilles krav til rådgivere 
og entreprenører i udbud og kontrakter, således at kommunens klimamål kan indgå som en 
konkurrenceparameter og varetages professionelt af rådgiverne. Heri vil også kunne indgå 
beregninger af et anlægs forventede CO2-udledning samt eventuelle alternativer for anlæg-
get. 

Der er pt. ringe viden i sektoren om emnet. Derfor bliver opbygning af viden på området 
internt i kommunen ligeledes vigtig, både hvad angår forholdet til entreprenører, men også 
hvad angår de tekniske løsninger og muligheder for at reducere CO2-udledning i anlægspro-
jekter. 

Som en del af indsatsen skal det overvejes, hvordan løsninger, som reducerer CO2-udlednin-
gerne kan give synergi i forhold til andre bæredygtighedstiltag – og hvordan det håndteres 
og vægtes, hvis indsatser, der reducerer CO2-udledningerne er i modstrid med andre bære-
dygtighedsmål.  

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ

Tidsplan 2022 >

Hovedansvarlig aktør Team Trafik, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Eksterne entreprenører, Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning, Norfors,  
eksterne entreprenører, rådgivere, øvrige teams i Center for By og Land, Center for  
Ejendomme og it, Center for Økonomi og Indkøb

CO2-reduktion i 2030 Forventes at reducere forbrugsrelaterede udledninger.

Merværdier, 
FN’s verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, og mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion:  
Ved at stille gå i dialog om klimabelastning af anlægsprojekter, bl.a. i forbindelse  
med materialevalg, udførelse og mulig naturfremme, mindskes ressourceforbruget  
og klimabelastningen. 

Investeringsbehov Skønnet 5-15 pct. forøgelse af anlægssum i relevante projekter.

Finansiering Finansiering afklares i forbindelse med beslutning om de enkelte bygge- og anlægsprojekter.

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Krav om begrænset klimabelastning indgår i stigende grad i de udbud af anlægsopgaver,  
som kommunen og kommunens samarbejdspartnere gennemfører. Kommunens metoder  
og værktøjer til vurdering af anlægsprojekters klimabelastning forbedres løbende.

Byggeri og anlæg
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8.1 Formidling og dialog om klima og bæredygtighed 
Beskrivelse Formidling og forbedret adgang til information er vigtigt i forhold til klimaindsatsen.  

Fredensborg Kommune vil arbejde efter et princip om altid at gå i dialog med de lokale  
aktører, der henvender sig med forslag til klimaløsninger og grønne ideer. Kommunen vil  
desuden øge formidlingsindsatsen. Derfor arbejder kommunen bl.a. på at udvikle en ny,  
brugervenlig klimaside på kommunens hjemmeside. Det er hensigten, at siden skal  
indeholde funktioner, der gør det muligt at dele information om klimaaktiviteter i  
kommunen, skabe rum for debat og ideudveksling mv. Kommunikationen skal også  
ske på nye måder, der henvender sig til forskellige grupper i lokalsamfundet. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Nyt initiativ 
Ny organisering i Fredensborg Kommune pr 1. oktober 2022, herunder med fokus  
på formidling og dialog. Beslutning i Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling  
den 5. april 2022. 

Tidsplan 2022 >

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Center for Politik og Organisation, Klimarådet, konsulenter, Fredensborg Bibliotekerne,  
eventuelt Fredensborg Aftenskole og Fredensborg Folkeuniversitet m.fl.

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget vedrører klimaindsatsen generelt.

Merværdier, 
FN’s verdensmål

12. Ansvarligt forbrug og produktion: Tiltaget gør viden om bæredygtighed og  
klima lettere tilgængeligt og skal bidrage til at motivere og hjælpe virksomheder  
og borgere til at agere bæredygtigt.

Investeringsbehov Omkring 500.000 kr. årligt

Finansiering Finansieres dels af allerede afsatte driftsmidler afsat til klimatiltag. 

Personaleressourcer Finansieret via driftsbudgettet til klimaindsatsen.

Måltal/KPI Adgangen til relevant information om kommunens klimaindsats forbedres hvert år,  
og kommunikation sker gennem forskellige platforme. Det opleves som enkelt at  
komme i dialog med kommunen om forslag til grønne projekter.

8. FORMIDLING OG SAMARBEJDE
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8.2 Virksomhedsdialog om klima 
Beskrivelse Fredensborg Kommune ønsker at styrke dialogen om klima og bæredygtighed med de  

lokale virksomheder og understøtte gensidig sparring herom mellem virksomhederne.  

Virksomhedsbesøg med klimafokus 
Kommunen er hvert år i dialog med en række lokale virksomheder for at drøfte den generelle 
erhvervsindsats. Fra 2022 ønsker kommunen også at gennemføre virksomhedsbesøg med fokus 
på dialog om klima og bæredygtighed. Formålet er at drøfte grønne visioner og tiltag, præsentere 
vejledning og omstillingspuljer fra Erhvervshus Hovedstaden og indsatsen i Fredensborg Kommune. 
Ved samme lejlighed kunne ideer til hvordan kommunen og virksomhederne sammen kan bidrage 
til den grønne omstilling også vendes. 

Kommunen er interesseret i at vide mere om, hvordan virksomhederne ser, at de med deres  
produkter eller drift kan bidrage, og om de oplever barrierer i bæredygtighedsindsatserne,  
som kommunen kan hjælpe med at håndtere. Formålet med besøgene vil også være at  
informere virksomhederne om tilbud og muligheder vedrørende klima og bæredygtighed,  
eksempelvis: 

• Tilbud om gratis energitjek eller klimatjek af virksomheden
• Rådgivning vedrørende opsætning af ladestandere eller solceller
• Vejledning vedrørende affaldshåndtering og cirkulær økonomi
• Vejledning om støttemuligheder
• Tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden,  der bl.a. tilbyder værktøjer og aktiviteter,  

der understøtter og konkretiserer grøn omstilling og cirkulær økonomi for  
virksomhederne, herunder forretningsmuligheder på området.

Inspirations- og temamøder samt videndeling
Hvis virksomhederne har et ønske om det, vil kommunen gerne skabe rammer for øget  
sparring internt mellem virksomheder og med kommunen gennem netværks- og informations- 
møder / etablere partnerskaber for klima- og bæredygtighedsindsatsen. Kommunen kan –  
eventuelt i samarbejde med nabokommuner – tilbyde flere temamøder og netværksaktiviteter  
om den grønne dagsorden. 

Fredensborg Kommune er i forvejen i gang med at undersøge, hvordan dialogen mellem kommu-
nen og det lokale erhvervsliv kan styrkes, eventuelt gennem en ændret organisering af erhvervs-
samarbejdet. Formålet er at få en tættere dialog med virksomhederne og koordinering på tværs  
af kommunen. Desuden ønsker man at fremme involveringen af virksomhederne fx i partnerska-
ber. En paraplyorganisation for virksomhederne kan eksempelvis indgå i en samarbejdsaftale med 
Fredensborg Kommune og via aftalen understøtte strategiske indsatser som fx samarbejde om 
rekruttering, flere faglærte, bæredygtighed og den grønne omstilling.

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Erhvervs- og Turismepolitik 2019-2023; Idéoplæg – Erhvervsorganisering og -indsats

Tidsplan 2022 >

Hovedansvarlig aktør Team Byg og Erhverv, Center for By og Land 

Øvrige 
samarbejdspartnere

Fredensborg Erhvervsråd, Erhvervshus Hovedstaden - Copenhagen Business Hub, VisitNord-
sjælland, Team Klima (Center for By og Land)

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget vedrører klimaindsatsen generelt.

Merværdier, 
FN’s verdensmål

8.   Anstændige jobs og økonomisk vækst og 12 Ansvarligt forbrug og produktion:  
Formålet med tiltaget er at fremme bæredygtig økonomisk vækst samt at motivere  
til bæredygtig produktion ved at gøre viden om klima og bæredygtighed lettere  
tilgængeligt for virksomheder i kommunen. 

Investeringsbehov Kræver personaleressourcer.

Finansiering -

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Samarbejdet mellem kommunen og lokale virksomheder øges på klimaområdet gennem  
virksomhedsbesøg om klima og bæredygtighed, der gennemføres hvert år, og løbende  
netværks-/informationsmøder for virksomheder. 

Formidling og samarbejde

https://fredensborg.dk/document/17472850-73cb-4ace-9670-843e59891572
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8.3 Klimahensyn i alle relevante beslutninger
Beskrivelse Bæredygtighed, herunder klimahensyn, indgår i alle beslutninger i kommunen. Det er beskre-

vet i kommunens nye ledelsesgrundlag, Bæredygtigt Lederskab, der definerer grøn omstilling 
som én af seks markante ledelsesopgaver. 

I 2021 har kommunen indført, at der foretages CO2-vurderinger af politiske sager. Formålet 
er at give politikerne bedre muligheder for at overveje beslutningers positive eller negative 
konsekvenser for klimaet. Formålet er også at integrere klimaarbejdet i hele administratio-
nen og generelt forbedre anvendelse af klimadata.

Erfaringerne evalueres ved inden udgangen af 2022. Kommunen vil i forbindelse med evalu-
eringen overveje, om der findes andre hensigtsmæssige metoder, der kan anvendes fremad-
rettet. Det kunne eksempelvis være at indføre et klimabudget efter norsk forbillede eller på 
andre måder knytte klima tættere til den kommunale budgetproces. Andre muligheder er at 
arbejde med en bredere bæredygtighedsdagsorden, hvor FN’s verdensmål indarbejdes som 
målepunkter.  

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Budget 2021-2024, Udvikling og styrket velfærd,, s. 16
Bæredygtigt Lederskab

Tidsplan 2021 >

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Kommunens administration

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget vedrører klimaindsatsen generelt.

Merværdier, 
FN’s verdensmål

At inkludere klima og bæredygtighed i alle kommunale beslutninger er 
en del af det generelle arbejde for at skabe et bæredygtigt samfund. 

Investeringsbehov Ca. 50.000 kr. årligt

Finansiering Finansieret via driftsbudgettet til klimaindsatsen

Personaleressourcer Afholdes indenfor allerede afsatte personaleressourcer.

Måltal/KPI Klimakonsekvenser indgår i beslutningsprocesserne på det politiske og administrative  
niveau i kommunen, og metode og resultater forbedres og evalueres løbende.

Formidling og samarbejde
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8.4 Klimakompetencer og -netværk i forvaltningen 
Beskrivelse Der nedsættes en styregruppe, et koordinerende sekretariat og etableres et tværgående netværk 

af grønne ambassadører i kommunen. De nye enheder får bl.a. det overordnede ansvar for at 
sikre fremdriften i kommunens klimaindsats og implementering af klimatiltagene i klimaplanen. 
Netværket vil desuden drøfte ny viden og nye muligheder på klimaområdet, efterhånden som de 
opstår, og inspirere hinanden til nye indsatser eller arbejdsgange og understøtte den generelle 
indsigt på klima- og bæredygtighedsområdet i Fredensborg Kommune.

Kommunen prioriterer kompetenceudvikling vedrørende klima og bæredygtighed samt 
deltagelse i tværkommunale projekter og netværk. 

Bagvedliggende planer, 
aftaler mv.

Ny organisering Fredensborg Kommune oktober 2022.

Tidsplan 2022 >

Hovedansvarlig aktør Team Klima, Center for By og Land

Øvrige 
samarbejdspartnere

Hele kommunens organisation

CO2-reduktion i 2030 Ikke vurderet, da tiltaget vedrører klimaindsatsen generelt.

Merværdier, 
FN’s verdensmål

4. Kvalitetsuddannelse: Tiltaget øger kompetencer i kommunens organisation  
om bæredygtig udvikling og livsstil.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst: Kompetenceudvikling og øget koordinering  
på tværs af kommunens organisation skal sikre, at opgaverne i sig selv løses på  
en bæredygtig og effektiv måde.  

Investeringsbehov Det samlede investeringsbehov er ikke opgjort. 

Finansiering Finansieres indenfor allerede afsatte ressourcer i hele organisationen, bl.a. til  
kompetenceudvikling.

Personaleressourcer Allerede afsatte personaleressourcer indgår i opgaven.

Måltal/KPI Medarbejdere på tværs af kommunens organisation får tilbudt kompetenceudvikling  
vedrørende klima og bæredygtighed. 

Et netværk af grønne ambassadører sikrer fremdrift i kommunens klimaindsats.

Formidling og samarbejde
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