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Søjle 1: Tilslutning til klimamål og samarbejde 
 

 
  

1.1 Vision, forpligtelse og tilslutning 

 Under- 
kategori 

Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

1.1.1 Langsigtet 
vision og 
politisk  
tilslutning 

En skriftlig (og hvis 
det er muligt under-
skrevet) forpligtelse 
fra borgmesteren 
om at påbegynde 
implementeringen 
af gennemgribende 
og inkluderende 
strukturelle tiltag 
for at opnå en mod-
standsdygtig og kli-
maneutral by inden 
udgangen af 2050 
konsistent med 
målsætninger i Pa-
risaftalen. 

Fredensborg Kommune er en klimaambitiøs kommune med 
bred politisk opbakning til indsatser i forhold til klima og bære-
dygtighed. Kommunen fik sin første klima- og energiplan om 
CO2-reduktion i 2011, og klimatilpasningsindsatsen startede al-
lerede i 2010. Der er gennemført store projekter på området.  

Kommunens vision er ifølge Grøn Politik fra nov. 2019: 
”Kommunen skal med sin natur, kultur og mangfoldighed være 
en bæredygtig kommune i udvikling. (…) Med afsæt i Byrådets 
arbejdsgrundlag er visionen for denne politik derfor gennem hel-
hedsorienterede løsninger at opnå en rigere natur, et renere 
miljø og at forebygge og forhindre klimaforandringer.” 

Den lokalpolitiske prioritering af klimaområdet viser sig også i de 
senere års budgetforlig, hvor der er afsat yderligere midler til kli-
maindsatser, et lokalt klimaråd, afholdelse af klimakonference, 
CO2-vurdering af politiske sager, solenergianlæg på kommunale 
bygninger, ansættelse af en bæredygtighedsmedarbejder mv. 

I ansøgningsbrevet til DK2020 skriver borgmesteren på vegne af 
Byrådet følgende: ”Hermed bekræfter jeg på vegne af byrådet, 
Fredensborg Kommunes villighed til at udvikle en klimaplan, 
der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår re-
duktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforan-
dringerne i henhold til C40s Climate Action Planning 
Framework.” 

 a) Referat af møder i Plan-, Trafik- og Klimaudval-
get, Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig ud-
vikling, Økonomiudvalget og Byrådet, hvor 
DK2020-planen godkendes (sep. 2022) 

 b) Ansøgningsbrev til DK2020-projektet fra Fre-
densborg Kommune (okt. 2020) 

 Grøn Politik (nov. 2019; s. 4) 

 c) Budgetforlig 2023-2026 (sep. 2022) 

 Budgetforlig 2022-2025 – Bæredygtig udvikling og 
velfærd, midt på siden i afsnit 6. En bæredygtig 
kommune  

 Budget 2021-2024 – Udvikling og styrket velfærd, 
s. 5, 15-16, 19 

 d) Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og stra-
tegi 2020 (juni 2011), der er kommunens 1. klima-
plan 

 Klimatilpasningsplan 2014-2017 

 Klimatilpasningsplan 2018  

 Klimatilpasningsplan 2022 

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/gr%C3%B8n_politik_2022.pdf
https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/budgettet
https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/budgettet
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fBudget+og+regnskab%2f93051-21_v1_Budgetpublikation+20.PDF
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommunen%2fKommunen+i+udvikling%2fKlimatilpasning%2f_Klimatilpasningsplan+2014-2017.pdf.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommunen%2fNatur+og+Milj%c3%b8%2f31839-19_v2_Klimatilpasningsplan.PDF
https://www.fredensborg.dk/klimatilpasningsplan
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Med godkendelsen af klimaplanen i september 2022 forpligter 
byrådet sig til at implementere planen og løbende gøre status 
og revidere klimamål og -tiltag om nødvendigt, som beskrevet 
under CAPF-pkt. 3.3 og 3.4.  

1.1.2 Målrettet 
inddragelse 
og samråd 
med andre 
aktører 

En plan, der er ud-
viklet i samarbejde 
med nøgleaktører 
inden for det offent-
lige, erhvervslivet 
og civilsamfundet 
(herunder sam-
fundsgrupper, der 
direkte påvirkes af 
klimaforandringer). 

Fredensborg Kommune prioriterer involvering i og samarbejde 
om klimaindsatsen. Kommunen har etableret samarbejder med 
en række aktører indenfor de forskellige indsatsområder - både 
internt i organisationen, på det politiske niveau og med eks-
terne partnere. Fremadrettet vil samarbejdet blive udbygget og 
intensiveret for at nå klimamålene i fællesskab. 

I det følgende beskrives nøgleaktører i kommunens klimaind-
sats og processen for inddragelse i udarbejdelse og implemen-
tering af klimaplanen.  

Nøgleaktører i klimaindsatsen 

Der er en række aktører, der har særlig betydning for klimaind-
satsen i Fredensborg Kommune og er involveret i den på for-
skellige vis. Kommunen er især opmærksom på at inddrage de 
aktører, der har størst betydning for CO2-udledningerne, og 
dem, der er mest udsat for negative konsekvenser af klimafor-
andringerne.  

I forhold til CO2-udledninger omfatter nøgleaktørerne kommu-
nens borgere, forsyningsselskaberne (Norfors, Forsyning Helsin-
gør og Fredensborg Forsyning) og de ansvarlige for driften af 
den kollektive trafik (Movia, DSB, Banedanmark, Lokaltog mv.). 
De lokale virksomheder er også nøgleaktører, men der er dog 
ikke særlig CO2-udledende industri i kommunen, jf. CAPF-pkt. 
2.3. CO2-udledningerne fra landbrugsdrift er også begrænset. 
Landbruget spiller imidlertid en vigtig rolle i forhold til arealan-
vendelse og lagring af kulstof (skovrejsning, udtagning af kul-
stofrige lavbundsjorder, ressourcer til energiproduktion, arealer 
til vedvarende energiproduktion mv.).  

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg Kommu-
nes klimaindsats  
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I forhold til klimatilpasning er nøgleaktørerne forsyningsselska-
berne Fredensborg Forsyning og Novafos, borgere i udsatte 
områder, lodsejere/landbruget, miljø- og landbrugsorganisatio-
ner, Fonden Den Hageske Stiftelse, landsbylaug og Fredens-
borg Landsbyråd m.fl. 

På begge områder samarbejder kommunen med de omkringlig-
gende kommuner og en række øvrige netværk, som beskrevet 
nærmere nedenfor.  

Generelt er kommunen kendetegnet ved at have mange små og 
forholdsvis få store aktører. Der er under 10 virksomheder, som 
ikke opfylder EU's definition af små og mellemstore virksomhe-
der. Generelt har de store virksomheder enten et globalt sigte, 
hvor den lokale kommune kun har en begrænset rolle, eller blik-
ket rettet mod et kædesamarbejde fremfor et lokalt fokus. De 
mindre virksomheder er generelt ikke organiseret i lokale sam-
menslutninger, men optræder individuelt. Borgerforeninger er 
primært centreret ud fra det relevante interessefællesskab 
(sport, kultur etc.). Det betyder, at aktørinddragelse af erhverv 
og borgere ofte foregår på et individuelt niveau, fx via konferen-
cer og borgermøder.  

Bred involvering i udvikling af DK2020-planen  

I den indledende fase af arbejdet med DK2020-planen har kom-
munen afholdt en lokal klimakonference den 19. august 2021. 
Lokale borgere, virksomheder, organisationer, politikere mv. 
blev inviteret til at bidrage med forslag til den fremtidige klima-
indsats i kommunen. I forbindelse med invitation til klimakonfe-
rencen lancerede kommunen hjemmesiden klima.idestorm.dk, 
hvor der både før, under og efter klimakonferencen er indsam-
let forslag til lokale klimaindsatser. Det gav bl.a. mulighed for, 
at konferencen kunne bruges til at kvalificere de mange forslag, 
der var modtaget inden konferencen. De indkomne forslag er 
samlet i afrapporteringen fra klimakonferencen (Bilag 4). 

 Hjemmesiden klima.idestorm.dk, hvor kommunen 
har indsamlet forslag til klimatiltag – både før og 
efter den lokale klimakonference den 19. august 
2021. Information om konferencen findes også på 
siden. 

 e) Invitation til klimakonference den 19. august 
2021 

 Video fra klimakonferencen, https://media.vi-
deotool.dk/?vn=459_202109281234217610338923
2865   

 Bilag 4. Klimakonference i Fredensborg Kom-
mune – Afrapportering (indeholder beskrivelse af 
konferencen og opsamling på de modtagne for-
slag til lokale klimatiltag) 

 Information om Klimarådet i Fredensborg Kom-
mune: www.fredensborg.dk/klimarådet, herunder 
kommissorium for Klimarådet 

 Bilag 5. Effektvurderinger af borgerforslag i Fre-
densborg Kommune (nov. 2021)  
Bilaget indeholder skemaer, der viser det forven-
tede ressourceforbrug og den forventede klimaef-
fekt af de enkelte modtagne borgerforslag. Ske-
maerne er udarbejdet af Ea Energianalyse efter 
ønske fra Klimarådet i Fredensborg Kommune 
som opfølgning på klimakonferencen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://klima.idestorm.dk/
https://klima.idestorm.dk/
https://media.videotool.dk/?vn=459_2021092812342176103389232865
https://media.videotool.dk/?vn=459_2021092812342176103389232865
https://media.videotool.dk/?vn=459_2021092812342176103389232865
http://www.fredensborg.dk/klimarådet
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fKlimar%c3%a5d%2fKlimar%c3%a5dets+kommissorium+-+final+januar+2021.docx.pdf
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Kommunen har i 2020 oprettet Klimarådet i Fredensborg Kom-
mune. Rådet har 26 medlemmer – politikere, repræsentanter 
for interesseorganisationer, erhvervsliv, borgere, klimaeksper-
ter mv. Klimarådet har været inddraget i DK2020-arbejdet med 
fokus på de dele, der handler om reduktion af drivhusgasudled-
ninger. På 1. møde i april 2021 blev Klimarådet introduceret til 
DK2020-projektet, og på 2. møde i september 2021 drøftede rå-
det, hvordan de forslag til klimatiltag, der var modtaget i forbin-
delse med klimakonferencen, kunne realiseres. Klimarådet føl-
ger den kommunale valgperiode, og derfor er der valgt nye 
medlemmer primo 2022. Det nye klimaråd blev introduceret til 
DK2020-projektet på møde i april 2022 og drøftede et råudkast 
til kommunens DK2020-plan på møde i maj 2022. Klimarådets 
kommentarer til udkastet er samlet i notatet, der er vedlagt 
som bilag f.  

Det var bl.a. med opbakning fra Klimarådet, at kommunen fik 
udarbejdet en effektvurdering af de indkomne forslag til klima-
tiltag (forventet CO2-effekt vs. forventet ressourceforbrug til 
implementering). Effektvurderingen er anvendt i drøftelse og 
prioritering af tiltag, som beskrevet i CAPF-pkt. 3.1.3. 

Udover møder med Klimarådet, har der været afholdt møder 
om DK2020 med Grønt Råd vedrørende klimatilpasning, natur 
og landbrug. Grønt Råds kommentarer til udkastet til klimapla-
nen er samlet i notatet, der er vedlagt som bilag g. 

Samarbejde med nøgleaktører om klimatiltag 

Der har været afholdt møder med nøgleaktører og samarbejds-
partnere om klimaindsatsen – både direkte i forbindelse med 
DK2020-projektet og i det løbende samarbejde om klimarele-
vante projekter og indsatsområder. Det fremgår af indsatskata-
loget til klimaplanen (Bilag 1), hvilke aktører der er inddraget i 
de enkelte klimatiltag.  

 f) Klimarådets kommentering af Fredensborg 
Kommunes råudkast til DK2020-klimaplan (notat 
af 2. juni 2022) 

 g) Grønt Råds kommentering af Fredensborg 
Kommunes råudkast til DK2020-klimaplan (notat 
af 13. juni 2022) 

 Referater og mødemateriale fra møder i:  
o Klimarådet i Fredensborg Kommune den 

28. april 2021, 22. sep. 2021, 28. april 2022 
og 19. maj 2022, hvor DK2020 har været 
på dagsordenen til hvert møde.  

o Grønt Råd, hvor DK2020-projektet blev 
præsenteret den 15. nov. 2021, og udka-
stet til DK2020-planen blev drøftet den 30. 
maj 2022. 

o Fredensborg Erhvervsråd, hvor DK2020-
projektet blev præsenteret den 8. juni 
2021, og udkastet til DK2020-planen blev 
drøftet den 15. juni 2022. 

 

https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=a63ef016-7467-4ca9-9d65-3086410f7268&searchText=
https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=ecf54dd7-965a-41e3-b5ab-9fd4a1adbb15&searchText=
https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=11aeac60-7c36-44f4-ae77-b8af4b0d65eb&searchText=
https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=e49c5071-684b-4f3d-8c95-8622f3b2e561&searchText=
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fGr%c3%b8nt+R%c3%a5d%2fReferat+Gr%c3%b8nt+R%c3%a5d+15-11-2021.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fGr%c3%b8nt+R%c3%a5d%2fReferat+af+Gr%c3%b8nt+R%c3%a5d+30.05.2022.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fGr%c3%b8nt+R%c3%a5d%2fReferat+af+Gr%c3%b8nt+R%c3%a5d+30.05.2022.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fErhvervsr%c3%a5det%2f138581-21_v1_Fredensborg+Erhvervs.PDF
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fErhvervsr%c3%a5det%2f138581-21_v1_Fredensborg+Erhvervs.PDF
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fErhvervsr%c3%a5det%2fFredensborg+Erhvervs+referat+15juni2022.pdf
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Tværkommunalt og regionalt samarbejde 

Fredensborg Kommune samarbejder i høj grad med kommuner 
og regioner om klimaindsatsen på forskellige områder. Som ek-
sempler kan nævnes:  

 På transportområdet deltager kommunen bl.a. i 6-kom-
mune-samarbejdet (Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, 
Hillerød, Helsingør og Fredensborg kommuner), som 
beskrevet i klimatiltag 1.3. 

 På varmeområdet blev Grøn Varme-projektet indledt i 
2019. Her har Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørs-
holm og Rudersdal kommuner samt Norfors, Forsyning 
Helsingør og Holte Fjernvarme samarbejdet om at udar-
bejde en fælles strategi for fossilfri varmeforsyning, der 
blev lanceret i juni 2022.  

 På affaldsområdet samarbejder kommunen med Ru-
dersdal, Hørsholm og Allerød kommuner om udvikling 
af en fælles affaldsplan. 

 I forhold til natur og klimatilpasning deltager kommu-
nen bl.a. i Usserød Å-samarbejdet (Hørsholm og Ru-
dersdal kommuner, Fredensborg Forsyning og Novafos) 
og de nordsjællandske kommuners miljøsamarbejde 
(Milsam). 

Kommunalt ejede selskaber og fælleskommunalt driftsselskab 

Norfors er en central aktør i forhold til varmeforsyning og af-
faldshåndtering, fordi selskabet driver affaldsforbrændingsan-
lægget Usserødværket, modtager affald fra de fem ejerkommu-
ner, Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal 
kommuner, og leverer fjernvarme til dem. I forhold til varmefor-
syning samarbejder kommunen med Norfors og de øvrige kom-
muner via Grøn Varme-projektet, som nævnt ovenfor. Forsy-
ning Helsingør deltager også i Grøn Varme-samarbejdet. Forsy-
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ning Helsingør leverer varme fra et biomassebaseret kraftvar-
meværk til fjernvarmeforsyningen i Fredensborg Kommune. De 
fem kommuner forventer at fortsætte samarbejdet gennem en 
tværkommunal varmeplanlæggergruppe, og kommunerne vil i 
2023 tage stilling til, om de skal udarbejde en fælles ejerstrategi 
for Norfors. Fredensborg Kommune har løbende møder om sta-
tus for de konkrete fjernvarmeprojekter i kommunen. 

Fredensborg Forsyning er ansvarlig for spildevandshåndtering, 
klimatilpasning af kloaksystemer, affaldsindsamling mv. Fre-
densborg Forsyning er derfor en tæt samarbejdspartner med 
kommunen, og der har været afholdt en række møder om Kli-
matilpasningsplan 2022 og DK2020-planen mellem kommunen 
og forsyningsselskabet. Novafos, der er vand- og spildevands-
selskab i bl.a. nabokommunerne Hørsholm, Allerød og Ruders-
dal, er også en central samarbejdspartner i samarbejdet om 
håndtering af regnvand og sikring mod oversvømmelser langs 
Donse Å, Usserød Å og Nivåen. 

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsbe-
redskab efter §60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Ru-
dersdal og Fredensborg kommuner. Nordsjællands Brandvæsen 
er en vigtig aktør i forhold til oversvømmelsesberedskabet.  

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) er et fælleskommunalt park- 
og vejselskab mellem Fredensborg og Helsingør kommuner. 
Driftsselskabet står for drift og vedligeholdelse af kommunens 
arealer. Der holdes faste koordineringsmøder med NSPV, og 
herudover er der holdt møde specifikt om DK2020-planen.  

Civilsamfund 

Klimasamarbejdet mellem kommunen og kommunens borgere 
foregår bl.a. gennem boligselskaber og grundejerforeninger. 
Der er eksempelvis afholdt møder om energirenoveringer, var-
meforsyning, vedvarende energiforsyning, ladestandere og kli-
matilpasning. Det er både fælles møder og møder mellem kom-
munen og den enkelte forening. Som eksempel har kommunen 
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afholdt et møde for boligselskaber og grundejerforeninger om 
opsætning af ladestandere. Herefter har foreningerne fået til-
bud om at modtage individuel rådgivning om samme emne (kli-
matiltag 1.12). Kommunens energicenter mødes desuden med 
de boligforeninger, der er interesseret i vejledning om ladestan-
dere eller øvrige energiløsninger. Et andet eksempel er klimatil-
pasning. Her har kommunen erfaringer med bred involvering fra 
projektet Klimatilpasning Kokkedal, hvor kommunen samarbej-
dede med berørte boligforeninger om byfornyelse og sikring af 
ejendomme mod oversvømmelser. Der afholdes aktuelt møder 
med boligejere på de udsatte områder langs vandløb.  

Kommunen samarbejder desuden med Fredensborg Landby-
råd/landsbylaugene, Seniorrådet, Fredensborg Vandløbslav, 
Agenda 21-foreningen, Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, De lo-
kalhistoriske foreninger, Friluftsrådet, Nive Å’s Lystfiskerfor-
ening, Bevaringsforeningen, Dansk Vandrelaug og kommunens 
fælles elevråd. De nævnte foreninger og grupper er repræsente-
ret i Klimarådet og/eller Grønt Råd. Kommunen samarbejder 
også med miljø- og klimaudvalg på skolerne samt øvrige inte-
resseorganisationer og borgergrupper.  

Det er et centralt element i DK2020-planen, at kommunen 
fremadrettet i højere grad vil medvirke til at facilitere lokale fæl-
lesskaber og samarbejder om klima og bæredygtighed. Det er 
derfor forventningen, at borgerinvolveringen og samarbejdet på 
tværs af interessefællesskaber i kommunen vil stige og også vil 
komme til at foregå på nye måder over de kommende år.  

Erhvervsliv og lodsejere 

Kommunen samarbejder med det lokale erhvervsliv via Er-
hvervsrådet, virksomhedsbesøg, erhvervsforeninger, årlig er-
hvervskonference og landzonemøde, Erhvervshus Hovedstaden 
- Copenhagen Business Hub, VisitNordsjælland, kontakt mellem 
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kommunens energicenter og virksomheder, dialog om opsæt-
ning af ladestandere, solceller på tage mv.  

I forhold til landbruget foregår samarbejdet bl.a. gennem Nord-
sjællands Landboforening, Fredensborg Landsbyråd og afhol-
delse af borgermøder eller emnespecifikke møder med berørte 
lodsejere. Kommunen har indledt møder med lodsejere i Lang-
strup Mose samt udvalgte lodsejere i området for Nivå Eng-
fjord-projektet (klimatiltag 4.1-4.2). Der planlægges to borger-
møder om Nivå Engfjord-projektet i 2. halvår af 2022. 

Fonden Den Hageske Stiftelse er også en central samarbejds-
partner som ejer af det fredede område omkring Nivå og Usse-
rød ådale og Nivaagaards Malerisamling.  

Netværk og videnspartnere 

Fredensborg Kommune indgår i en række netværk og partner-
skaber med videnspartnere på forskellige områder. Her kan 
nævnes:  

 Generelt: Energi på Tværs, Gate 21, KKR VIP-projekter, KL’s 

klimapolitiske netværk og Nationalpark Kongernes Nord-

sjælland. 

 Vedr. transport: Transportministeriet, Mobilitet på Tværs, 

Copenhagen Electric, logistiknetværk i Nordsjælland og Se-

kretariatet for Supercykelstier  

 Vedr. byggeri, cirkulær økonomi og indkøb: Cirkulære Byer-in-

novationsforløb med Dansk Design Center, CLEAN og Real-

dania; tværkommunal affaldsgruppe og SKI-samarbejdet.  

 Vedr. klimatilpasning og natur: Beredskabssamarbejde/krise-

stab, Klimatilpasning Kokkedal, Klimaskovfonden, DNNK 

(Det Nationale Netværk for Klimatilpasning) 



 

11 
 

 Vedr. klimaregnskab: KL-projekt om udvikling af scenarie-

værktøj samt samarbejdet bag www.sparenergi.dk. 

Det lokalpolitiske niveau 

Der har under udviklingen af DK2020-planen været afholdt poli-
tiske temamøder, bl.a. om grøn varme, ny kommuneplan (skov-
rejsning, solceller, klimatilpasning mv.) og om udkastet til 
DK2020-plan (20. juni 2022).  

Politiske sager om planer og tiltag, der vedrører DK2020-pla-
nen, er løbende behandlet i Byrådet, Økonomiudvalget og fag-
udvalgene Plan-, Trafik- og Klimaudvalget og Udvalget for Na-
tur, Miljø og Bæredygtig udvikling. Her kan nævnes sager om 
fastsættelse af klimareduktionsmål, strategi vedrørende for-
brugsrelaterede udledninger, Handlingsplan for Mobilitet og In-
frastruktur, ny indkøbsstrategi, udkast til Klimatilpasningsplan 
2022, strategi for grøn varme, opsætning af ladestandere, ener-
giforsyning og energirenoveringer af kommunale ejendomme 
mv.  

Intern forankring 

DK2020-projektet har betydet, at der har været afholdt mange 
møder om klima på tværs af kommunens administration. Ud-
over møder i den tværgående DK2020-projektgruppe, har der 
været afholdt møder på tværs af centre og teams samt med ek-
sempelvis kommunens indkøbsnetværk, kommunens bibliote-
ker og blå gruppe (klimatilpasningsgruppe). Møderne har skabt 
større viden om og overblik over de klimarelevante aktiviteter, 
der foregår i kommunen, og muligheder for samarbejde på 
tværs af organisationen. Det tværgående samarbejde forventes 
at have skabt intern forankring af klimaindsatsen og bedre mu-
ligheder for effektiv implementering af klimaplanen. 
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Pr. 1. oktober 2022 gennemføres en organisationstilpasning i 
kommunen, der vil styrke den tværgående koordinering af kom-
munens aktiviteter vedrørende klima og bæredygtighed (se be-
skrivelse i CAPF-pkt. 2.2.1). 

 

  

1.2 Koordinering med relevante initiativer og institutioner 

 Under-  
kategori 

Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

1.2.1 Evaluering 
af relevant 
lovgivning 
og planer 

En gennemgang af 
mulighederne for 
integration af pla-
nen i eksisterende 
regulering, planer, 
vedtægter, politik 
og af lokale institu-
tioner, der er afgø-
rende i forhold til at 
fremskynde gen-
nemførelsen og 
som er involveret i 
planens udvikling. 
 

Fredensborg Kommune arbejder bredt med klima og bæredyg-
tighed. Et overblik over relevante politikker og planer er samlet i 
Figur 9 i klimaplanen (side 17).  

DK2020-planen beskriver kommunens overordnede klimamål og 
-initiativer. Planen fungerer som et paraplydokument, der i re-
spekt for de allerede vedtagne politikker og strategier, jf. neden-
for, sætter pejlemærker for indsatser i alle dele af organisationen 
og for at indfri klimamål på kort, mellemlang og lang sigt. Den 
samler dermed de lokale klimaindsatser, hæver ambitionsni-
veauet, fremhæver sammenhænge på tværs og underbygger be-
hovet for tværgående samarbejder.  

DK2020-planen er en overligger på planhierarkiet i kommunen, 
men uden at være et juridisk bindende dokument som fx sektor-
planer, planstrategier, kommuneplaner mv. Det skal forstås så-
dan, at DK2020-planen beskriver, hvordan klimahensynet og 
merværdier af klimaindsatsen skal indgå som tværgående hensyn 
i alle relevante dele af kommunens arbejde og øvrige planer. 
Kommunen er ikke forpligtet til at udvikle en DK2020-plan, men 
har gjort det, fordi planen giver en god ramme for kommunens 
arbejde med klima og bæredygtighed.  

 Figur 9 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 17 

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg Kommu-
nes klimaindsats 

 
Kommunens politikker, strategier og planer er samlet på 
denne hjemmeside, https://fredensborg.dk/politik-og-
indflydelse/politikker-og-strategier/planer-og-strategier, 
og kan desuden findes via følgende direkte link:   

 Grøn Politik 

 Fredensborg Kommune – en grøn virksomhed. 
Handlingsplan 2019-2022 

 Handlingsplan for grøn mobilitet 2020-2022 

 Handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2022-
2025 

 Handlingsplan for energi og varme 2020-2022 

 Handlingsplan for cirkulær økonomi og bæredygtigt 
affaldskredsløb 2021-2023 

 Handlingsplan for biodiversitet 2021-2023 

 Klimatilpasningsplan 2022 

 Spildevandsplan 2021 

 Planstrategien 2032 - Fremtidens Fredensborg Kom-
mune 

 Kommuneplan 2021 (2022-2025) 

 Lokalplaner 

https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/politikker-og-strategier/planer-og-strategier
https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/politikker-og-strategier/planer-og-strategier
https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/gr%C3%B8n_politik_2022.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2f10445_FK_Gr%c3%b8n_Arbejdsplads-2019_3Web.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2f10445_FK_Gr%c3%b8n_Arbejdsplads-2019_3Web.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fWEB_FK_Handlingsplan_Gr%c3%b8nMobilitet.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fNYFK_Mobil-Infrastruktur_Dec.+2021_E_print.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fNYFK_Mobil-Infrastruktur_Dec.+2021_E_print.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2f10733_FK_Handlingsplan_Energi-Varme_WEB.PDF
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fHandlingsplan+for+Gr%c3%b8n+Politik+-+Cirkul%c3%a6r+%c3%98konomi+og+B%c3%a6redygtigt+Affaldskredsl%c3%b8b+2021-2023.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fHandlingsplan+for+Gr%c3%b8n+Politik+-+Cirkul%c3%a6r+%c3%98konomi+og+B%c3%a6redygtigt+Affaldskredsl%c3%b8b+2021-2023.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fGr%c3%b8n+Politik+Handlingsplan_Biodiversitet.pdf
https://www.fredensborg.dk/klimatilpasningsplan
https://spildevand.fredensborg.dk/
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
https://kommuneplan.fredensborg.dk/
https://fredensborg.dk/kommunen/kommuneplan-og-lokalplaner/lokalplaner-og-byplanvedtaegter
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Relevante lokale politikker, strategier og planer 

Kommunen har inden udviklingen af DK2020-planen allerede en 
række klimarelaterede strategier og planer. Flere af dem er dog 
sektorspecifikke og forholdsvis kortsigtede.  

Grøn Politik fra 2019 beskriver visioner og mål for grøn omstilling 
i kommunen som geografisk område i perioden 2019-2023. Poli-
tikken er implementeret gennem en række planer, som DK2020-
planen bygger videre på og - i nogle tilfælde - med tiden erstatter. 
De relevante planer er:  

 ”Fredensborg Kommune – en grøn virksomhed. Handlings-
plan 2019-2022”, der beskriver kommunens interne klimaind-
sats  

 ”Handlingsplan for grøn mobilitet 2020-2022” 

 ”Handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2022-2025” 

 ”Handlingsplan for energi og varme 2020-2022” 

 ”Handlingsplan for cirkulær økonomi og bæredygtigt affalds-
kredsløb 2021-2023” 

 ”Handlingsplan for biodiversitet 2021-2023”  

 ”Klimatilpasningsplan 2022” 

 ”Spildevandsplan 2021” 

Den fysiske planlægning er af stor betydning for klimaindsatsen, 
og kommunen sikrer, at klimaambitionerne – i det omfang, det er 
muligt – er afspejlet i plandokumenterne, dvs. aktuelt følgende:  

 ”Planstrategien 2032 - Fremtidens Fredensborg Kommune" 

 Kommuneplan 2021 (2022-2025) 

 Lokalplaner 

Følgende politikker og strategier er desuden relevante i forhold til 
kommunens klimaindsats:  

 ”Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik” og ”Ejendomsstra-
tegi 2020”, der beskriver principper for etablering og vedlige-
hold af kommunale ejendomme. 

 Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik 

 Ejendomsstrategi 2020 

 Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2019-2023 

 Mobilitets- og infrastrukturstrategi 2018-2029 

 Affaldsplan 2014 

 Erhvervs- og Turismepolitik 2019-2023 

 Erhvervsstrategi 2018-2021 

 Økonomisk Politik 

 Bæredygtigt Lederskab 

 Indkøb gør en forskel 

 h) Retningslinjer og vejledning ved indkøb og salg af 
motorkøretøjer i Fredensborg Kommune (dec. 2021) 

 Fundraisingstrategi 2021-2025 
 

 i) Overordnet screening af klima- og bæredyg-
tighedsindsatser i kommunale institutioner (2020) 

 

https://fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/Bolig-%20Arkitektur-%20og%20Ejendomspolitik_2022.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fEjendomsstrategi+2020+Endelig+version.pdf
https://fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/Mobilitets%20og%20Infrastrukturpolitik%202022.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorgere%2fTrafik%2fMobilitets-+og+infrastrukturstrategi+20182029.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files%2fFiles%2fBorgere%2fAffald+og+Genbrug%2fAffaldsplan+2014.pdf
https://fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/Erhvervs-_og_turisme2022.pdf
https://issuu.com/webpage/docs/100058_fk-erhvervsstrategi_2018-202?e=19744127/54002162
https://fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/%C3%98konomisk_politik_2019.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommunen%2fDirektionen%2f10815_FK_BAeredygtig_Ledelse-JuliE.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fIndk%c3%b8b+g%c3%b8r+en+forskel+-+Strategi+for+indk%c3%b8b+i+Fredensborg+Kommune+Final.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2f10744_FK_Fundraisingstrategi_8S_N2021_TRYK-ENK.pdf
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 ”Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2019-2023” og ”Mobili-
tets- og infrastrukturstrategi 2018-2029” 

 ”Affaldsplan 2014” 

 ”Erhvervs- og turismepolitik” og ”Erhvervsstrategi 2018-
2021” 

 ”Kultur-, fritids- og sundhedsfremmepolitik (2020-2023)” 

 ”Økonomisk politik” 

Hertil kommer interne planer for kommunens administration, 
hvor klima og bæredygtighed er centrale elementer:  

 ”Bæredygtigt Lederskab”, der er kommunens nye ledelses-
grundlag fra 2021, der udrulles i organisationen i 2021-2022. 

 ”Indkøb gør en forskel”, der er kommunens indkøbsstrategi 
fra 2021, hvor fokus på klima og bæredygtighed er indarbej-
det, og som opfølgning herpå ”Retningslinjer og vejledning 
ved indkøb og salg af motorkøretøjer i Fredensborg Kom-
mune”.  

 ”Fundraisingstrategi 2021-2025” 

De seneste planer er udviklet i koordinering med DK2020-planen 
- så de samme mål og tiltag går igen i planerne. Det gælder sær-
ligt kommuneplanen, Klimatilpasningsplan 2022, Handlingsplan 
for Mobilitet og Infrastruktur og kommunens nye indkøbsstra-
tegi.  

Lokale institutioner 

Hele den kommunale organisation arbejder med klima og bære-
dygtighed og vil i stigende grad gøre det, som beskrevet i ledel-
sesgrundlaget Bæredygtigt Lederskab. I forbindelse med DK2020 
er der lavet en overordnet screening af klimaindsatserne i de 
kommunale institutioner (bilag i). Screeningen viser, at en del en-
heder beskæftiger sig med klimarelaterede emner, og at det er 
forskellige områder, der interesserer dem. Nogle arbejder på at 
skifte til elbiler eller elcykler og planlægge kørslen, så den bliver 
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mere effektiv. Andre er optaget af affaldssortering, grønne ind-
køb eller indsatser for at undgå madspild. 

Som beskrevet under CAPF-pkt. 1.1.2 er Fredensborg Forsyning, 
Norfors og Nordsjællands Park og Vej nøgleaktører og tætte 
samarbejdspartnere i forhold til arbejdet med klima. De har været 
med i udviklingen af DK2020-planen og har centrale roller i imple-
menteringen af den. Hertil kommer Klimarådet, Grønt Råd og Er-
hvervsrådet, som beskrevet under CAPF-pkt. 1.1.2 og 2.2.1.  

1.2.2 Identifika-
tion af rela-
terede  
nationale 
og  
regionale 
forpligtelser 

Identifikation af re-
levante forpligtelser 
(statslige og ikke-
statslige) og over-
blik over mål og til-
tag, der deles med 
eller ejes af andre 
instanser eller aktø-
rer. 
 

De internationale, nationale og regionale klimaforpligtelser, der 
er relevante for Fredensborg Kommunes klimaindsats, er samlet i 
den vedlagte oversigt (bilag j). Oversigten indeholder kommenta-
rer om de enkelte forpligtelsers lokale betydning.   

Overordnet kan det bemærkes, at kommunen er underlagt inter-
nationale forpligtelser fra bl.a. EU. Generelt overstiger de natio-
nale forpligtelser dog de internationale. Dette gælder eksempel-
vis for mål for vedvarende energi i elforbruget og drivhusgasre-
duktion.  

Kommunen følger de udspil, der kommer på nationalt niveau som 
beskrevet i ”Danmark kan mere II”, ”Klimaprogram 2021” og ”Kø-
replan for et grønt Danmark”, herunder det nationale mål om 70 
pct. drivhusgasreduktion ift. 1990 i 2030, klimaneutralitet i 2050, 
samt at 55 pct. af energiforbruget skal være dækket af vedva-
rende energi i 2030 (Energiaftale 2018). Kommunen søger også at 
påvirke de nationale rammer, hvor det er relevant, ved at pege på 
barrierer, der bremser den lokale klimaindsats. Det gør kommu-
nen bl.a. gennem DK2020-projektet, KL-samarbejdet og hørin-
ger, som beskrevet i CAPF-pkt. 3.2.  

Kommunen deltager i en række regionale partnerskaber, hvor der 
også er aftalt fælles klimamål og -tiltag. Her kan nævnes:  

 Grøn Varme-projektet: Fossilfri varmeforsyning i 2035 – 
samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Hørsholm 
Kommune, Helsingør Kommune, Rudersdal Kommune 

 j) Internationale, nationale og regionale klima-
forpligtelser (oversigt baseret på materiale fra 
CONCITO/Den geografiske organisering i 
DK2020-projektet)  

 k) Projektbeskrivelse - Samarbejde om strategisk 
varmeplanlægning (Grøn Varme-projektet)  

 l) Tiltrædelse af målsætninger i klimasamar-
bejdsaftaler om grøn kollektiv trafik (Aftale med 
Transportministeriet, august 2020)  

 Energi på Tværs 
  

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/danmark-kan-mere-ii/
https://kefm.dk/Media/637686027268821928/Klimaprogram%202021.pdf
https://kefm.dk/Media/637687027970573761/Gr%C3%B8n_K%C3%B8replan-a.pdf
https://kefm.dk/Media/637687027970573761/Gr%C3%B8n_K%C3%B8replan-a.pdf
https://www.gate21.dk/energi-paa-tvaers/
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samt forsyningsselskaberne Norfors, Holte Fjernvarme 
og Forsyning Helsingør (projektbeskrivelse er vedlagt 
som bilag k) 

 Energi på Tværs: Fossilfri energisektor i 2035 og fossilfri 
transportsektor i 2050  

 Klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet (ved-
lagt som bilag l)  

  

1.3 Mål og målsætninger for reduktion og tilpasning 
 Under- 

kategori 
Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

1.3.1 
 

Mål og del-
mål om  
klimaneu-
tralitet 

De ambitiøse mål i 
klimaplanen viser 
vejen til reduktion 
af udledninger på 
kort sigt (eksempel-
vis 2030) og klima-
neutralitet på lang 
sigt (senest i 2050). 
Mål og delmål er på 
linje med princip-
perne i C40’s Dead-
line 2020 rapport. 
Kommunens even-
tuelle manko be-
skrives under søjle 
3. 
 

Overordnet mål og delmål for reduktion af CO2-udledninger 
(scope 1 og 2) 

Byrådet har den 28. februar 2022 og den 20. juni 2022 besluttet at 
hæve kommunens ambitionsniveau i forhold til CO2-reduktion. 
Med udgangspunkt i analyser af de lokale forhold og kommunens 
handlemuligheder har Byrådet besluttet følgende overordnede 
klimareduktionsmål:  

 Det er Fredensborg Kommunes mål at være klimaneutral se-
nest i 2040.  

Den overordnede ambition er dermed, at der i 2040 ikke udle-
des mere CO2, end der optages, i kommunen som geografisk 
område (scope 1 og 2). 

 Fredensborg Kommune vil reducere CO2-udledningerne fra 
kommunen som geografisk område med mindst 75 pct. i 
2030 i forhold til udledningerne i 1990, svarende til, at ud-
ledningerne ikke overstiger 65.000 ton CO2e i 2030. 

Det er valgt at fastsætte reduktionsmålet for 2030 efter de 
estimerede udledninger i 1990. Baggrunden herfor er, at det 
gør det enkelt at sammenligne med det nationale klimare-

 m) Beslutning om klimareduktionsmål til 
DK2020-planen (sagsfremstilling og referat af 
politiske møder feb. 2022) 

 n) Beslutning om DK2020-planens mål om klima-
neutralitet (sagsfremstilling og referat af politi-
ske møder i juni 2022) 

 Bilag 2. Kortlægning og scenarieanalyse til 
brug for Fredensborg Kommunes DK2020-ar-
bejde, Ea Energianalyse, s. 4 og 11 

 Grøn Politik (nov. 2019; s. 4)  

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/gr%C3%B8n_politik_2022.pdf
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duktionsmål for 2030 og med Fredensborg Kommunes tidli-
gere reduktionsmål (70 pct. reduktion i 2030 i forhold til 
1990). Delmålet om 75 pct. reduktion i 2030 i forhold til 1990 
svarer til, at udledningerne reduceres med mindst 59 pct. i 
forhold til niveauet i 2019.  

Forskellen på brugen af 1990- og 2019-data i klimaplanen er:  

o 1990 er målår, dvs. det estimerede niveau af udled-
ninger i 1990 bruges til at fastsætte kommunens 
overordnede klimamål for 2030. Det er det eneste 
1990-niveauet bruges til i planen.  

o 2019 er basisåret, dvs. analyser og tiltag tager ud-
gangspunkt i, hvordan udledningerne var i 2019. Det 
skyldes, at 2019 er det seneste år, der findes detalje-
rede data for de faktiske CO2-udledninger i Fredens-
borg Kommune – fordelt på sektorer (Energi- og 
CO2-regnskabet). Der er ikke detaljerede, lokale data 
for udledningerne i 1990.  

Dette er også beskrevet i Bilag 2, s. 4 og 11. 

Forbrugsrelaterede udledninger (scope 3) 

Byrådet har desuden besluttet (den 28. feb. 2022), at klimaplanen 
skal indeholde en samlet, målrettet indsats vedrørende forbrugs-
relaterede udledninger (scope 3). Derfor indeholder klimaplanen 
følgende mål:  

 Fredensborg Kommune vil arbejde for, at CO2-udlednin-
gerne fra det lokale forbrug af varer og serviceydelser fal-
der. 

Det er første gang, Fredensborg Kommune opstiller et klimamål 
om reduktion af forbrugsrelaterede udledninger (scope 3). Kom-
munen har mulighed for at prioritere området, bl.a. fordi udled-
ningerne fra scope 1 og 2 er lavere i Fredensborg Kommune end 
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landsgennemsnittet, jf. CAPF-pkt. 2.3. Samtidig er det sandsyn-
ligt, at udledningerne fra forbrug er relativt høje i Fredensborg 
Kommune, idet det gennemsnitlige indkomstniveau er højere 
end landsgennemsnittet, jf. CAPF-pkt. 2.1.2.  

Omstillingsmål / delmål for indsatsområder 

DK2020-planen indeholder også omstillingsmål/delmål for de en-
kelte indsatsområder. Formålet er at sikre, at hver sektor bidra-
ger til opfyldelsen af de overordnede klimamål i nødvendigt om-
fang, og at det bliver relativt enkelt at følge op på, om klimatilta-
gene har den forventede og nødvendige effekt. Målene er:  

 Transport: Det er kommunens mål, transportsektoren er kli-
maneutral senest i 2040. Det kræver, at flere vælger grønne 
alternativer til bilen. Derfor arbejder kommunen for, at antal-
let af gåture, cykelture og ture med kollektiv trafik stiger, så 
antallet af bilture falder som vist i Figur 10 (side 19). Herud-
over skalbenzin- og dieselbiler erstattes af elbiler eller andre 
biler, der benytter grønne drivmidler. 

 Varme: Det er kommunens mål, at hele varmeforsyningen er 
fossilfri senest i 2035. 

 Elektricitet: Det er kommunens mål, at den lokale produk-
tion af sol- og vindenergi stiger, så den kan dække mindst 10 
pct. af elforbruget i kommunens geografiske område i 2030.  

 Natur og landbrug: Det er kommunens mål, at drivhusgasud-
ledningerne fra landbrug og arealanvendelse halveres fra 
2019 til 2030, når CO2-gevinster af skovrejsning og ændret 
arealanvendelse indregnes.  

Klimamål før DK2020-planen 

Tidligere var kommunens klimareduktionsmål følgende, som 
fastsat i Grøn Politik: ”Vi vil bekæmpe klimaudfordringerne med 
et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens 1,5° C målsæt-
ning og regeringens mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 
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med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, samt bidrage til at nå den 
regionale målsætning om en fossilfri el- og varmesektor i 2035 og 
fossilfri transportsektor i 2050.”  

1.3.2 Mål og  
milepæle 
for mod-
standsdyg-
tighed og 
klimatilpas-
ning 

Mål og milepæle 
skal give et reali-
stisk billede af for-
ventede klimasce-
narier og tilpas-
ningskrav på kort 
sigt (inden for 4-5 år 
fra planens godken-
delse), mellemlang 
sigt (fx 2030) og 
lang sigt (2050). 
 

Det overordnede mål for Fredensborg Kommunes klimatilpas-
ningsindsats er ifølge Grøn Politik fra 2019 og Klimatilpasnings-
plan 2022:  

 Vi vil håndtere klimaforandringerne ved at forebygge skade-
voldende oversvømmelser, og håndtere regnvand lokalt, så 
byerne bliver mere spændende, og der skabes større landska-
belig variation. 

Der er desuden fastsat følgende underprincipper:  

 Vi vil fortsat være førende inden for klimatilpasning i by-
udvikling. 

 Vi prioriterer indsatsen der, hvor der opnås størst skades-
reduktion.  

 Vi sikrer et velfungerende oversvømmelsesberedskab.  

 Vi informerer borgere og virksomheder om deres risiko 
og muligheder for at sikre egen ejendom. 

 Vi sikrer kommunens værdier og anlæg og passer på mil-
jøet. 

Med DK2020-planen har Fredensborg Kommune konkretiseret 
og udbygget målene for klimatilpasning. Det overordnede mål i 
planen er:  

Fredensborg Kommune vil være forberedt på og rustet til at 
håndtere de forventede klimaforandringer.  

Der er fastsat delmål for de forskellige risikoområder samt for be-
redskab og planlægning. De er vist på en tidslinje i Figur 4 i klima-
planen (s. 10-11):  

 Beredskab samt havvandsstigning og stormfloder:  

I 2023 er det planlagt, hvordan kommunale og kulturelle insti-
tutioner og infrastruktur vest for Strandvejen sikres mod 

 Figur 4 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 
10-11 

 Klimatilpasningsplan 2022 (Afsnittet ”Målet med 
klimatilpasning”)  

 Grøn Politik (nov. 2019), s. 4 og 7 

 Planstrategi 2032 – Fremtidens Fredensborg 
Kommune (s. 15)   

https://www.fredensborg.dk/om-klimatilpasning/maalet-med-klimatilpasning
https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/gr%C3%B8n_politik_2022.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
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oversvømmelse ved stormfloder på mere end 2 meter over 
normal vandstand.  

 Havvandsstigning og stormfloder:  

I 2025 er Strandvejen sikret mod den kortlagte erosionsrisiko, 
så vejen opretholder funktionen som beskyttelse mod over-
svømmelse som følge af havvandstigning og stormfloder op 
til 2 meter over normal vandstand. 

I 2032 er det vurderet, om der er behov for yderligere sikring 
af kystområdet, så risikoen for oversvømmelser ikke øges 
med havvandstigningerne.  

 Kraftig regn:  

I 2045 er kloaksystemet tilpasset det ændrede nedbørsmøn-
ster, så der ikke sker oversvømmelser ved en 5-årshændelse 
de næste 100 år. 

 Stigende grundvand:  

Fra 2022 planlægges ikke bebyggelse, der er uforenelig med 
risikoen for oversvømmelse, i områder med terrænnært 
grundvand.  

I 2050 er der etableret naturområder og genskabt naturlig hy-
drologi på lavbundsarealer med terrænnært grundvand i Nivå 
Engfjord, så risikoen for skadevoldende oversvømmelser i 
kommunen reduceres, og vandet udgør en ressource i perio-
der med tørke. En betydelig del af Nivå Engfjordprojektet, 
særligt vedrørende CO2-optag, gennemføres inden 2035. 

 Oversvømmelse langs vandløb:  

Efter 2025 er der etableret volde på udsatte steder langs 
Nivåen og Usserød Å, så risikoen for oversvømmelser af de 
vandløbsnære bygninger reduceres.  
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 Tørke og hedebølge:  

I 2026 har kommunen overblik over, i hvilket omfang tørke og 
hedebølge udgør en risiko for natur, borgere og erhvervsliv i 
kommunen, og hvilke indsatser der er behov for fra kommu-
nens side for at håndtere risikoen.  

 Beredskab:  

Beredskabet evalueres og forbedres løbende, så håndteringen 
af oversvømmelseshændelser hele tiden styrkes, og berørte 
borgere informeres bedst muligt. 

 Planlægning:  

Vi vil indarbejde modstandsdygtighed mod negative konse-
kvenser af klimaforandringerne i alle beslutninger vedrørende 
drift og nyanlæg.  
Klimatilpasning sker så vidt muligt gennem naturbaserede 
løsninger.  

For at leve op til kommunens klimareduktionsmål om at be-
grænse de forbrugsrelaterede udledninger, vil der i klimatilpas-
ningsprojekter så vidt muligt blive anvendt naturbaserede løsnin-
ger og/eller materialer og anlægsmetoder, der belaster klimaet 
mindst muligt.  

1.3.3 Mål for 
merværdi 

Planen angiver mål, 
kvantitative og/eller 
kvalitative, for de 
væsentligste mer-
værdier af klimatil-
tagene.  
 

Kommunens strategiske mål 

Klimaplanen skal bidrage til at opfylde Fredensborg Kommunes vi-
sioner om:  

 at kommunen skal være et godt sted at leve og bosætte sig 
for alle generationer (Planstrategi 2032) 

 at kommunen med sin natur, kultur og mangfoldighed skal 
være en bæredygtig kommune i udvikling (Grøn Politik 2019) 

Tiltagene i klimaplanen skal så vidt muligt medføre bredere miljø-
mæssige, sociale og økonomiske gevinster for kommunen. Dette 
kan vurderes i forhold til kommunens strategiske mål om:  

 Planstrategi 2032 – Fremtidens Fredensborg Kom-
mune, s. 6 

 Grøn Politik (nov. 2019), s. 4 og 6 

 Handlingsplan for biodiversitet 2021-2023, s. 2 

 Handlingsplan for cirkulær økonomi og bæredygtigt 
affaldskredsløb 2021-2023, s. 3 

 Kultur-, fritids- og sundhedsfremmepolitik (2020-
2023), s. 3 

 Økonomisk Politik, s. 3 

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg Kommu-
nes klimaindsats 

https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/gr%C3%B8n_politik_2022.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fGr%c3%b8n+Politik+Handlingsplan_Biodiversitet.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fHandlingsplan+for+Gr%c3%b8n+Politik+-+Cirkul%c3%a6r+%c3%98konomi+og+B%c3%a6redygtigt+Affaldskredsl%c3%b8b+2021-2023.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fHandlingsplan+for+Gr%c3%b8n+Politik+-+Cirkul%c3%a6r+%c3%98konomi+og+B%c3%a6redygtigt+Affaldskredsl%c3%b8b+2021-2023.pdf
https://fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/Godkendt%20Kultur-_%20Fritids-%20og%20Sundhedspolitik.pdf
https://fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/Godkendt%20Kultur-_%20Fritids-%20og%20Sundhedspolitik.pdf
https://fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/%C3%98konomisk_politik_2019.pdf
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 Biodiversitet: ”Vi vil fremme et rigt plante- og dyreliv.” ”Vi vil 
skabe store sammenhængende naturområder og fremme bio-
diversitet i landbrug, byer og på kommunale arealer” (Grøn 
Politik og Handlingsplan for biodiversitet 2021-2023) 

 Cirkulær økonomi: ”Vi vil skabe bæredygtige affaldskredsløb 
og understøtte omstillingen til cirkulær økonomi” (Grøn Poli-
tik og Handlingsplan for cirkulær økonomi og bæredygtigt af-
faldskredsløb 2021-2023) 

 Fællesskab: ”Fællesskabet i kommunens foreninger, kultur-
huse og -institutioner samt de mange kultur- og fritidsaktivite-
ter skal samle os på tværs af generationer, etnicitet og social 
baggrund” (Kultur-, Fritids- og Sundhedsfremmepolitik) 

 Sundhed og trivsel: ”Med skov, land, hav og sø skaber vi mu-
lighed for et aktivt fritidsliv for alle borgere” (Kultur-, Fritids- 
og Sundhedsfremmepolitik) 

 Økonomisk robusthed: ”Kommunens økonomi skal være ro-
bust med sammenhæng mellem indtægter og udgifter” (Øko-
nomisk Politik) 

I CAPF-pkt. 3.1.4 er det beskrevet, hvordan klimaplanens indsatser 
bidrager til målene.  

FN’s verdensmål som mål for merværdier 

Ofte vil klimatiltagene have synergier og overlap i forhold til deres 
merværdier og andre tiltag. At sikre tiltagenes merværdier kan 
derfor ses som et led i det holistiske arbejde mod at skabe et bæ-
redygtigt samfund. Dette stemmer godt overens med helheds-
tænkningen i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Derfor 
har vi valgt at tydeliggøre tiltagenes merværdier ud fra, hvilke ver-
densmål de bidrager til.  

Vi anser følgende verdensmål som de mest relevante for klimaind-
satsen i Fredensborg Kommune:  

 Figur 5 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 12 
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3. Sundhed og trivsel  

Målet handler om at ”[…] sikre et sundt liv for alle og fremme triv-
sel for alle aldersgrupper”. Herunder handler det om at forebygge 
fysisk og psykisk sygdom. Det kan eksempelvis ske ved at mindske 
luft-, vand- og jordforurening (delmål 3.9), øge sikkerheden i tra-
fikken (delmål 3.6), forbedre adgangen til natur samt fremme en 
aktiv livsstil.  

4. Kvalitetsuddannelse  

Målet handler om at ”[…] sikre alle lige adgang til kvalitetsuddan-
nelse og fremme alles muligheder for livslang læring.” Herunder 
prioriteres især viden om bæredygtig udvikling og livsstil (delmål 
4.7). 

7. Bæredygtig energi  

Målet handler om at ”[…] sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæ-
redygtig og moderne energi til en overkommelig pris.” Det anses 
for særligt vigtigt at øge produktion og forbrug af vedvarende 
energi samt øge energieffektiviteten.  

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst 

Målet handler om at ”[…] fremme vedvarende, inklusiv og bære-
dygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt an-
stændigt arbejde for alle.”, bl.a. ved at mindske det materielle for-
brug og afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse (delmål 8.4) 
samt øge den bæredygtige turisme (delmål 8.9).  

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Målet handler om at ”[…] gøre byer, lokalsamfund og bosættelser 
inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”. Det kan bl.a. ske 
ved at skabe mere bæredygtige og billige transportsystemer (del-
mål 11.2), beskytte borgerne mod vandrelaterede katastrofer 
(delmål 11.5), reducere miljøbelastningen i byerne, især i forhold 
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til luft og affald (delmål 11.6) og skabe adgang til grønne, offent-
lige rum (delmål 11.7).  

12. Ansvarligt forbrug og produktion 

Målet handler om at ”[…] sikre bæredygtigt forbrug og produk-
tion”, bl.a. ved bæredygtig brug af naturressourcer, herunder ved 
mindsket materielt fodaftryk (delmål 12.2), reduceret madspild 
(delmål 12.3), forbedret affaldshåndtering (delmål 12.4 og 12.5) 
og bæredygtige offentlige indkøb (delmål 12.7). Det indebærer 
også at motivere og hjælpe virksomheder og borgere til at agere 
bæredygtigt (delmål 12.6 og 12.8). Målet har dermed overlap med 
mål 4, 8 og 15. 

15. Livet på land 

Målet handler om at ”[…] beskytte, genoprette og støtte bære-
dygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skov-
brug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab 
af biodiversitet”. Det skal ske ved at bevare og genoprette økosy-
stemer, eksempelvis vådområder og skove (delmål 15.1 og 15.2) 
samt beskytte biodiversitet og naturlige levesteder (delmål 15.5). 

I indsatskataloget (Bilag 1) er det beskrevet, hvordan de enkelte 
klimatiltag bidrager til de nævnte mål. 

  

1.4 Personaleressourcer 
  Nødvendige  

elementer 
Forklaring Dokumentation 

 Personale-
ressourcer 

Personaleressour-
cer, som er nødven-
dige for at gennem-
føre planen på kort 
sigt, er angivet og 
hvor det er muligt, 
også allokeret. 

I Fredensborg Kommune arbejder hele den kommunale organisa-
tion med klima og bæredygtighed som en integreret del af den 
almindelige opgavevaretagelse.  

For at sikre en effektiv implementering af klimaplanen er ansvars-
fordeling og samarbejdspartnere angivet for hvert tiltag i klima-
planen (se mere i CAPF-pkt. 3.1.6). Det er desuden et specifikt til-

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg Kommu-
nes klimaindsats 
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tag i planen (klimatiltag 8.4), at der gennemføres kompetenceud-
vikling og informationsindsatser om klima og bæredygtighed på 
tværs af kommunens organisation, og at der etableres et tværgå-
ende netværk af grønne ambassadører i kommunen.   

Den overordnede koordinering af klimaindsatsen foregår i Center 
for By og Land. Der er i alt afsat 6 årsværk i centeret til klimaind-
satsen inkl. varmeforsyning, heraf 1 til koordinering. Fra 1. okto-
ber 2022 styrkes den tværgående koordinering af kommunens 
bæredygtighedsindsats gennem en organisationstilpasning, som 
beskrevet i CAPF-pkt. 2.2.1.  

For at sikre en effektiv implementering af klimaplanen forudsæt-
tes der disponeret ekstra medarbejderressourcer til arbejdet 
med:  

 Varmeforsyning 

 Affald og ressourcer 

 Udbud og indkøb 

 Bæredygtigt forbrug og støtte til lokale, grønne projekter 

 Kommunikationsindsatser og koordinering af kommunens 
klimaindsats  

Der kan på sigt blive behov for ekstra personaleressourcer til tilta-
gene på transportområdet – eventuelt når den nye cykelstrategi 
er udarbejdet (klimatiltag 1.6). I 2022 er ansvaret for nogle af de 
centrale tiltag vedrørende klima og transport i første omgang ble-
vet spredt ud i på flere enheder i organisationen for at optimere 
ressourceforbruget.  
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1.5 Kommunikation, udbredelse og meningsdannelse 

  Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

 Kommuni-
kation, ud-
bredelse og 
menings-
dannelse 

Kommunen laver en 
kommunikations-
plan for hhv. lance-
ring og implemen-
tering af den ende-
lige klimaplan. 
Kommunikations-
planen skal blandt 
andet informere 
partnere og andre 
aktører om lance-
ringen, samt be-
skrive mulighederne 
for hvordan de kan 
bidrage til imple-
menteringen af til-
tagene i klimapla-
nen. 

Kommunens kommunikationsstrategi for klimaplanen er vedlagt 
(bilag o).  

Klimaplanen vil blive lanceret gennem en række arrangementer 
fra oktober 2022 og gennem 2023. Der vil især være fokus på bor-
gerinddragelse og aktiviteter med de aktører, der er angivet som 
hovedansvarlige for konkrete klimatiltag eller som centrale sam-
arbejdspartnere. 

For at nå forskellige målgrupper vil der blive brugt forskellige for-
mater og informationskanaler til lancering af planen og til kom-
munikation løbende gennem implementeringen.  

Der vil én gang årligt blive gjort status på implementering af kli-
maplanen (se CAPF-pkt. 3.4). Det politiske niveau vil i den forbin-
delse blive orienteret om kommunens seneste klimaregnskab og 
status på KPI’erne for de enkelte klimatiltag. Resultaterne offent-
liggøres på kommunens hjemmeside.  

 o) Kommunikationsstrategi for Fredensborg Kom-
munes klimaplan ”Sammen om klimaindsatsen” 
(DK2020) 
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Søjle 2: Udfordringer og muligheder 

  

2.1 Kommunernes kontekst 

 Under- 
kategori 

Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

2.1.1 Klima og mil-
jøtilstand i 
dag 

Der foreligger en 
beskrivelse af de 
nuværende admi-
nistrative grænser 
og den fysiske geo-
grafi, som er rele-
vant i forhold til kli-
maforandringer (fx 
kystnærhed, af-
strømningsområ-
der, topografi, høj-
deforhold). 
 

Fredensborg Kommune ligger i Nordsjælland mellem Esrum 
Sø i vest og Øresund i øst. Kommunen grænser op mod Hel-
singør, Hillerød, Allerød og Hørsholm kommuner. 

Der er to store søer i kommunen, Esrum Sø, der er Danmarks 
næststørste sø, og Store Donse Dam, samt 14 vandløb. Det 
samlede skovareal er ca. 2.000 ha, hvilket svarer til, at knap 
18 pct. af kommunens areal er dækket af skov. 

Kyststrækningen mod Øresund er kendetegnet ved fredede 
strandengarealer, hvor åen Nivå løber ud i Øresund. På dele 
af kyststrækningen ligger kystnær beboelse, og der går veje, 
som det har været nødvendigt at beskytte mod erosion på 
visse strækninger. Strandvejen, der går gennem kommunen, 
fungerer som et dige, der beskytter det bagvedliggende op-
land mod stormflodshændelser.  

I slutningen af den ældre stenalder skar en fjord sig 4-5 kilo-
meter ind i landet ved Nivå. Den tidligere fjord udgør i dag 
Langstrup Mose, Nivå Ådal og Usserød Ådal. Dette er Fre-
densborg Kommunes største og vigtigste vandløbssystem. 
Næsten hele kommunen er dækket af det vandopland, der le-
der vand gennem Usserød Å og Nivåen til Øresund. Kun en 
mindre del af vandet fra den nordvestlige del af kommunen 
leder til Esrum Sø. Usserød Å og Nivåen modtager også ned-
bør, der er faldet udenfor kommunen. 

I kraft af sin store udbredelse i kommunen er Usserød Å og 
Nivåen vigtige for de rekreative værdier, naturen, afvanding 

 Oversigtskort over Fredensborg Kommune, Figur 6 i 
Fredensborg Kommunes klimaplan, side 13.  
Kortet viser de fysiske grænser, vandoplande, kyst-
strækning, søer, fredninger mv. 

 p) Baggrundsnotat: Status for miljø og vandoplande i 
Fredensborg Kommune 

 Video om vand i Fredensborg Kommune 

 Projektindstilling til Danmarks Vildeste Kommune: 
Nivå Engfjord (grønbog) 

 Klimatilpasningsplan 2022 

 Klimatilpasningsplan 2018  

 Spildevandsplan 2021 og miljørapport for spilde-
vandsplanen  

 Planstrategi 2032 – Fremtidens Fredensborg Kom-
mune 
 

https://www.fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vand-i-kommunen
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorgere%2fNatur%2fFinale_groenbog_Fredensborg_endelig.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorgere%2fNatur%2fFinale_groenbog_Fredensborg_endelig.pdf
https://www.fredensborg.dk/klimatilpasningsplan
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommunen%2fNatur+og+Milj%c3%b8%2f31839-19_v2_Klimatilpasningsplan.PDF
https://spildevand.fredensborg.dk/
https://spildevand.fredensborg.dk/Files/Images/Spildevand/Endelig%20Milj%C3%B8rapport%20inkl.%20afgr%C3%A6nsningsrapport.pdf
https://spildevand.fredensborg.dk/Files/Images/Spildevand/Endelig%20Milj%C3%B8rapport%20inkl.%20afgr%C3%A6nsningsrapport.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
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af landbrugsarealer samt for afledning af regnvand og renset 
spildevand fra bysamfundene i oplandet.  

Langstrup Mose er Nordsjællands største område med kul-
stofrige lavbundsjorder. Det er et lavtliggende område, hvor 
der i dag primært drives ekstensivt landbrug. Grundet sin for-
tid som fjordlandskab, er der stadig meget vådt i nogle af om-
råderne langs Nivåen, og der er tilbagevendende oversvøm-
melser af de lavtliggende områder.  

Et område på 302 hektar omkring Nivå og Usserød ådale har 
været fredet siden 1990. Fredningen har til formål at bevare 
de landskabelige, kulturhistoriske og naturhistoriske værdier, 
der knytter sig til området, samt at fastholde offentlighedens 
ret til færdsel i området. 

Der er landbrugsdrift i begrænset omfang i kommunen, 
selvom det udgør 40 pct. af arealdækket. Der er i høj grad tale 
om ekstensivt landbrug og hestehold, med omkring 1200 he-
ste i kommunen, fordelt på 140 ejendomme. Derudover be-
står landbruget hovedsageligt af korn og andre midlertidige 
afgrøder. Derfor udgør landbrug kun en lille del af CO2-udled-
ningerne fra kommunen (omkring 7 pct.), som beskrevet un-
der CAPF-pkt. 2.3.  

Se baggrundsnotatet (bilag p) for yderligere detaljer. 

 Figur 19 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 47 

 
2.1.2 Socioøkono-

misk  
kontekst og 
vigtigste 
fremtidige 
udvikling 

Kommunens kon-
tekstuelle faktorer 
beskrives, herun-
der også fremti-
dige tendenser, 
hvor det er muligt. 
Dette bør omfatte 
indikatorer på eller 
information om 
kommunens soci-
ale og økonomiske 

Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune 
i hovedstadsområdet. Kommunen rummer fire lige store by-
samfund: Kystbanebyerne Kokkedal, Nivå og Humlebæk 
samt Fredensborg ved Esrum Sø. Derudover består kommu-
nen af store landområder og 21 landsbyer.  

Kommunens særtræk, fx de natur-, bymæssige og landskabe-
lige kvaliteter, er udgangspunktet for klimaindsatsen, som er 
en del af den løbende udvikling af kommunen som endnu 
mere attraktiv at bo og arbejde i.  

 q) Baggrundsnotat: Fredensborg Kommunes socioøkono-
miske forhold 

 Planstrategi 2032 – Fremtidens Fredensborg Kommune 

 Kommuneplan 2021 (2022-2025) 

 Redegørelse for byvækst i Fredensborg Kommune – Bilag 
til Kommuneplan 2021 (2022-2025) 

 r) Boliganalyse Fredensborg Kommune (juli 2018) 

 Mobilitet- og infrastrukturstrategi 2022-2025  

 Figur 12 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 25 

 Figur 14 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 33 

https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan%2fEndelig+vedtaget_10755_FK_Planstrategi_2020-11_PR2.pdf
https://kommuneplan.fredensborg.dk/
https://kommuneplan.fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan+2021%2fPDF+bilag%2fREDEG%c3%98RELSE+FOR+BYV%c3%86KST+I+FREDENSBORG+KOMMUNE.pdf
https://kommuneplan.fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommuneplan+2021%2fPDF+bilag%2fREDEG%c3%98RELSE+FOR+BYV%c3%86KST+I+FREDENSBORG+KOMMUNE.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fNYFK_Mobil-Infrastruktur_Dec.+2021_E_print.pdf
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prioriteter (eksem-
pelvis information 
om demografi, så-
vel som fx temaer 
som sundhed og 
trivsel, uddannelse 
og kompetencer, 
økonomiske for-
hold, væsentlig of-
fentlig service, ci-
vilsamfundet, insti-
tutioner og myn-
digheder). I muligt 
omfang også gerne 
informationer om 
fordelingsmæssige 
aspekter af så-
danne forhold. 
 
 
 

Kommunen har fokus på at byfortætte fremfor at udbygge 
byarealerne. Det sker af klimahensyn og for at give plads til 
naturområder. Der er desuden meget begrænsede mulighe-
der for at inddrage nye arealer til udbygning af Nivå, Kokke-
dal og Humlebæk pga. Fingerplanen, der fastlægger de over-
ordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstads-
området.  

Befolkningstal:  

Kommunen har siden 2010 oplevet en konstant befolknings-
tilvækst. Befolkningstallet er siden 2010 vokset med ca. 1800 
borgere til 41.000 indbyggere i 2021. Det forventes at stige til 
ca. 43.000 frem mod 2030. 90 pct. af kommunens indbyggere 
bor i de fire store byområder, og der forventes befolknings-
vækst i dem alle. De nuværende boligforhold er domineret af 
privat eje og almene boliger, hvor ca. ½ bor privat og ca. 1/3 i 
almene boliger. Antallet af ældre borgere stiger, og det for-
ventes, at der bliver færre i den erhvervsaktive alder. Boligfor-
holdene har betydning for kommunens muligheder i forhold 
klimatiltag, eksempelvis for opsætning af ladestandere samt 
energiforsyning.  

Erhverv og beskæftigelse: 

Kommunen har en bred virksomhedsprofil, med mange små 
og mellemstore virksomheder. Over 80 pct. af virksomhe-
derne i kommunen har under 5 fuldtidsansatte. Under 10 virk-
somheder er større end EU’s definition af små og mellem-
store virksomheder (SMV). Den største branche er engros- og 
detailhandel, men der er flest arbejdssteder indenfor rådgiv-
ning, forskning og udvikling samt bygge og anlæg.  

Fredensborg Kommune er med sine omkring 3.000 medarbej-
dere en af de få store arbejdspladser i kommunen. Derfor er 
det et godt sted at gå forrest i udvikling, med klimatiltag på 
kommunale arbejdspladser og bygninger.  

 Figur 17 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 41 
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Ledigheden har udviklet sig fra 4,3 pct. i 2009 til 1,9 pct. i 
2021, men har været påvirket af pandemien siden 2020. Den 
disponible indkomst i kommunen er ca. 45.000 kr. højere end 
på landsplan, og der er flere med højindkomst end landsgen-
nemsnittet. Dette formodes at vise sig i forbruget.  

Uddannelsesniveauet i kommunen er meget lig det på lands-
plan, dog med 34 pct. af 25-65 årige med en videregående ud-
dannelse, sammenlignet med 28 pct. på landsplan.  

Trafik:  

Kommunen har en høj grad af pendling, hvor ca. 70 pct. af bo-
satte pendler til arbejde. Der pendles især til København og 
nabokommuner. Dertil kommer, at over halvdelen af alle be-
skæftigede i kommunen er bosat uden for kommunen. Der er 
også betydelig trafik igennem kommunen på Helsingørmo-
torvejen. 

Fredensborg Kommune har et kollektivt trafiknet bestående 
af Kystbanen og lokalbanen Lille Nord samt i alt otte buslin-
jer, som vist på kortet i klimaplanens Figur 12 (side 25). Der er 
omkring 360 busstoppesteder i kommunen, og omkring 4.500 
passagerer bruger busserne på et hverdagsdøgn. Togtrafik-
ken og buslinjerne betjener primært trafikanter, der rejser 
over længere afstande og i de store transportkorridorer. Der-
til kommer flexture og plustur, der, som et supplement til den 
almindelige bustrafik, primært betjener landområderne mel-
lem bysamfundene og målgrupper, der har et mindre trans-
portbehov. Plustur understøtter bus- og togtrafikken, og 
sammen med flexture giver det et differentieret tilbud af kol-
lektive transportydelser. 

Fredensborg Kommune har pr. 1. januar 2022 i alt 13 offent-
ligt tilgængelige ladepunkter, som er opsat og drives af pri-
vate operatører. De er fordelt på fire lokationer. Fredensborg 
Kommune har i marts 2022 givet tilladelse til, at yderligere 32 
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ladepunkter etableres på offentlig vej i kommunen i 2023, 
hvoraf 4 punkter er godkendt til lynladning.  

Energiforbrug og -produktion: 

Energiforbruget er størst i transportsektoren, efterfulgt af 
husholdninger og erhverv. Erhverv står for omkring 30 pct. af 
CO2-udledningerne fra bygninger (el og varme) i kommunen. 
65 pct. kommer fra husholdninger og de resterende 5 pct. fra 
kommunale bygninger. Se mere under CAPF-pkt. 2.3. 

Varmeforbruget i Fredensborg Kommune dækkes i høj grad 
af naturgas og fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlægget 
Usserødværket samt kraftvarmeværket i Helsingør. Der er ak-
tuelt begrænset adgang til fjernvarme i Fredensborg by, der 
ikke er tilsluttet til fjernvarmenet, der forsyner dele af Kokke-
dal, Nivå og Humlebæk. Der er et udbredt naturgasnet og et 
betydeligt antal individuelle naturgasfyr, hvoraf ca. halvdelen 
vil være udskiftningsmoden inden 2025. Der er i 2022 40 kom-
munale bygninger, der er naturgasopvarmet. Kommunen le-
jer sig desuden ind i nogle få bygninger, der har oliefyr. 

Der er fortsat nogle få husstande, der får varme fra oliefyr. El-
varme er udbredt i nogle områder, og antallet af varmepum-
per og jordvarmeanlæg er stigende. Der er desuden nogle få 
husstande, der har træpillefyr. Se klimaplanens Figur 14 (side 
33).  

Fredensborg Kommunes bidrag til den grønne elproduktion 
er i dag beskedent. Elproduktion- og forbrug er vist i klima-
planens Figur 17 (side 41). Indenfor kommunens grænser fin-
des en række mindre solcelleanlæg, herunder ni kommunale 
anlæg. Produktionen herfra dækker ca. 2 pct. af elforbruget i 
kommunen. Herudover indeholder klimaregnskabet såkaldt 
varmebundet elproduktion, der er elproduktion fra primært 
affaldsforbrændingsanlægget Usserødværket og Helsingør 
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Kraftvarmeværk, som kommunen aftager varme fra, som vist 
i Figur 17. 

Fredensborg Kommunes socioøkonomiske forhold er beskre-
vet nærmere i det vedlagte baggrundsnotat, bilag q.  

  

2.2 Kommunernes forvaltning og beføjelser 

 Under- 
kategori 

Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

2.2.1 Kommunens 
administra-
tive struktur 
og planens 
omfang 

Planen beskriver 
kommunens for-
valtningsmæssige 
og administrative 
struktur, samt 
hvad planen om-
fatter (fx inddra-
gelse af ikke-stats-
lige organer). 
 

Fredensborg Kommunes administrative struktur består af en 
direktion med en kommunaldirektør og tre direktører samt 10 
centre, der hver refererer til en direktør. Kommunens virk-
somheder og institutioner er organisatorisk knyttet til en af 
de 10 centre. Kommunens organisationsdiagram er vedlagt.  

Der er pr. 1. oktober 2022 gennemført en organisationstilpas-
ning i kommunen, hvor et hovedelement har været at etab-
lere en styrket tværgående koordinering af arbejdet med bæ-
redygtighed i bredeste forstand, inklusiv arbejdet med FN’s 
verdensmål. Et bæredygtighedssekretariat understøtter op-
gaven med at arbejde bæredygtigt på en bæredygtig måde – 
og med uddannelse af et tværgående netværk af grønne am-
bassadører. Arbejdsformen skal sikre fremdrift og en energi-
fyldt, sammenhængende og omkostningseffektiv indsats på 
tværs af organisationen. 

Hele kommunens administration er involveret i kommunens 
arbejde med klima og bæredygtighed. Kommunens nye le-
delsesgrundlag har fokus på bæredygtighed og definerer 
”Grøn omstilling og verdensmål” som en af seks markante le-
delsesopgaver i kommunen. Klimaplanen omfatter dog i høj 
grad tiltag, der er forankret i Center for By og Land, Center 
for Ejendomme og it samt Center for Økonomi og Indkøb.  

 Bæredygtigt Lederskab – Ledelsesgrundlag 2021 

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg Kommunes kli-
maindsats 

 s) Administrativ organisation - Organisationsdiagram for 
Fredensborg Kommune (før 1. okt. 2022) 
 

Organisationsdiagram pr. 1. oktober 2022: 
 

 
 

https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommunen%2fDirektionen%2f10815_FK_BAeredygtig_Ledelse-JuliE.pdf
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Det er Team Klima i Center for By og Land, der har det over-
ordnede ansvar for udvikling af klimaplanen samt løbende op-
følgning på implementering og evaluering. Ansvaret for hvert 
enkelt klimatiltag er fordelt på en række enheder og samar-
bejdspartnere, som angivet i indsatskataloget (Bilag 1). Se 
også CAPF-pkt. 1.4.  

Klima- og bæredygtighedsområdet hører primært under de 
to politiske fagudvalg Plan-, Trafik- og Klimaudvalget samt 
Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling. Indsatser 
på det enkelte fagområder hører tillige under de respektive 
fagudvalg. Klimarådet i Fredensborg Kommune og Grønt Råd 
rådgiver desuden det politiske niveau om hhv. CO2-reduktion 
og klimatilpasning. Se Figur 7 i klimaplanen (s. 15).  

 Figur 7 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 15 

 
2.2.2 Kommunens 

beføjelser og 
kapacitet 

Der er udarbejdet 
en vurdering af de 
beføjelser, som 
kommunen besid-
der inden for rele-
vante sektorer, ak-
tiver og funktioner, 
eller tiltag som 
også fastslår, hvor 
det er nødvendigt 
med yderligere 

Fredensborg Kommune er aktiv i fire forskellige roller i for-
hold til lokal CO2-reduktion og klimatilpasning:  

Kommunen som virksomhed: Kommunen har haft fokus på 
at gå foran med det gode eksempel på klimaområdet. Kom-
munens første klimastrategi og klimatilpasningsplan indehol-
der derfor en række tiltag vedrørende energirenovering af 
kommunale bygninger, investeringer i elbiler og solenergian-
læg, klimasikring af bygninger mv. Kommunens klimaindsats 
som virksomhed er siden udvidet til også at handle om 
grønne vareleverancer, bæredygtige indkøb, klimavenlig 

 Figur 3 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 9 

 Figur 8 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 16 
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samarbejde for at 
fremskynde gen-
nemførelsen af kli-
matiltag på kort 
sigt. 

mad, affaldssortering mv. I DK2020-planen beskrives det i af-
snit for hvert indsatsområde, hvilke klimaprojekter kommu-
nen arbejder med som virksomhed (s. 28-29, 38, 44, 52, 70 og 
76). Med klimaplanen lanceres et nyt initiativ, der handler om, 
at kommunen vil arbejde for at begrænse klimabelastningen 
af anlægsprojekter (klimatiltag 7.4).   

I rollen som virksomhed har kommunen mulighed for at på-
virke udviklingen på klimaområdet direkte. Reduktionspoten-
tialet er dog begrænset, da rådhuset og de kommunale insti-
tutioner alene står for 3 pct. (5.000 ton CO2e) af de direkte 
udledninger fra kommunens geografiske område og omkring 
5 pct. (25.000 ton CO2e) af de indirekte udledninger, dvs. de 
udledninger udenfor kommunens geografiske område, som 
kommunens forbrug af produkter og serviceydelser giver an-
ledning til, jf. klimaplanens Figur 3 (s. 9).  

Det skal bemærkes, at formålet med de klimatiltag, som 
kommunen arbejder med som virksomhed, også er at inspi-
rere medarbejderne til klimavenlig adfærd. Det er ikke uden 
betydning, da Fredensborg Kommune er en af de store lokale 
arbejdspladser i forhold til antal medarbejdere.  

Kommunen som myndighed: Kommunen spiller en vigtig 
rolle som myndighed. Her indgår klimahensynet, så vidt det 
er muligt indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Det hand-
ler ikke mindst om fysisk planlægning, hvor der ved byudvik-
lingen er fokus på byfortætning, stationsnærhed, sammen-
hængende infrastruktur mv. samt at stille krav til nybyggeri, 
bl.a. vedrørende klimatilpasning. Der udpeges/reserveres så 
vidt muligt arealer til vedvarende energianlæg, skov, regn-
vandshåndtering, ladestandere mv. Kommunens muligheder 
herfor forventes at blive udvidet med den nationalpolitiske af-
tale om ændring af planloven (15. juni 2022). Kommunen er 
desuden miljømyndighed og varmemyndighed, hvor godken-
delse af nye fjernvarmeområder især prioriteres.  

 
 

 Bæredygtigt Lederskab – Ledelsesgrundlag 2021 

 Grøn Varme-strategi – Fælles strategi for fossilfri varme-
forsyning senest i 2035 (juni 2022) 

 Handlingsplan for kommunen som grøn virksomhed 

 d) Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 
2020 (juni 2011) 

 Indkøb gør en forskel – Ny indkøbsstrategi fra 2021 

 m) Beslutning om klimareduktionsmål til DK2020-planen 
(sagsfremstilling og referat af politiske møder feb. 2022) 

 t) Beslutning om øget indsats vedr. bæredygtigt forbrug 
og varmeforsyning (sagsfremstilling og referat af møde i 
Udvalget for Miljø, Natur og Bæredygtig udvikling den 5. 
april 2022)  

 
 

https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommunen%2fDirektionen%2f10815_FK_BAeredygtig_Ledelse-JuliE.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorgere%2fKlima%2fStrategi+for+fossilfri+varmeforsyning+senest+i+2035.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2f10445_FK_Gr%c3%b8n_Arbejdsplads-2019_3Web.pdf
https://fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fPolitik%2fPolitikker%2fIndk%c3%b8b+g%c3%b8r+en+forskel+-+Strategi+for+indk%c3%b8b+i+Fredensborg+Kommune+Final.pdf
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Som eksempel har kommunen brugt rollen som planmyndig-
hed til at forebygge problemer med stigende grundvand. Det 
er sket ved at der i kommuneplanen er tilføjet krav om, at der 
i områder med terrænnært grundvand ikke må planlægges 
bebyggelse, der er uforenelig med risikoen for oversvøm-
melse. Et andet eksempel er byudviklingsprojektet Fremti-
dens Nivå Bymidte, hvor kommunen bruger rollen som plan-
myndighed til at sikre, at byen udvikles så bæredygtigt som 
muligt (se bl.a. klimatiltag 7.1).  

Kommunen som selskabsejer: Fredensborg Kommune bru-
ger sit ejerskab af forsyningsselskaberne Norfors og Fredens-
borg Forsyning samt Movia til at udvikle kommunen i en kli-
maambitiøs retning. Kommunen sætter gennem denne rolle 
præg på strategi og prioriteringer. Kommunen vil gerne øge 
vægten på klimaindsatsen gennem denne rolle, bl.a. gennem 
udvikling af ejerstrategier. Forsyningsselskaberne er generelt 
aktive på klimaområdet og interesseret i dialog og samar-
bejde. DK2020-planen giver overblik og retning for klimaind-
satsen på lang sigt og er dermed et godt udgangspunkt for 
samarbejdet med de kommunalt ejede selskaber. 

Varmeforsyning er et særligt vigtigt område, hvor kommu-
nens rolle som selskabsejer er central – ikke mindst i lyset af 
den aktuelle situation med høje energipriser, begrænset ad-
gang til naturgas og krav om afklaring af den kommende 
fjernvarmeudbygning. Samarbejdet om udvikling af Grøn 
Varme-strategien, som beskrevet under CAPF-pkt. 1.1.2 har 
givet et godt fundament for det tætte samarbejde med Nor-
fors og de øvrige ejerkommuner, der er nødvendigt for at 
sikre den hastige udvikling af fjernvarmeforsyningen, der er 
behov for. Det er Norfors, der står for selve fjernvarmeudbyg-
ningen, men kommunen er ansvarlig for varmeplanlægningen 
og for at udpege arealer til nye fjernvarmeanlæg. Som op-
følgning på Grøn Varme-strategien forventer kommunen, at 
der vil blive udviklet en fælles ejerstrategi for Norfors blandt 
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ejerkommunerne. Dette er beskrevet i klimaplanens tiltag 
2.1-2.3.  

Kommunen som facilitator: Der er et stort potentiale for at 
reducere de udledninger, der følger af privatforbrug og af de 
valg, den enkelte borger træffer, om varmeforsyning, energi-
renovering, transport mv. Kommunen kan ikke direkte på-
virke borgernes privatforbrug, men kan spille en nøglerolle 
som facilitator for forandringer. Facilitatorrollen er ikke 
ukendt for kommunen på klimaområdet, men kan styrkes.  

Kommunen har gennem flere år tilbudt gratis energitjek (kli-
matiltag 2.5), udlån af elcykler (klimatiltag 1.1) mv. for at in-
spirere til klimavenlige valg i privaten og i lokale virksomhe-
der. Med DK2020-planen er det besluttet at øge fokus på for-
brugsrelaterede udledninger og kommunens rolle som facili-
tator. Det vil handle om at prioritere formidling og kampag-
ner, at facilitere dialog og samarbejder, at tilbyde uddannelse 
om klima og bæredygtighed, at støtte borgerdrevne tiltag 
økonomisk mv. (klimatiltag 6.1-6.2 og 6.8).  

  

2.3 Opgørelse af drivhusgasemissioner 
  Nødvendige  

elementer 
Forklaring Dokumentation 

 Opgørelse af 
drivhusgas-
emissioner 

Opgørelsen på sek-
torniveau indehol-
der oplysninger om 
eller henvisninger 
til den anvendte 
metode og dækker 
følgende udled-
ningskilder: scope 
1-udledning fra 
energiforbrug i 

Drivhusgasudledningerne fra Fredensborg Kommune som 
geografisk område udgjorde i basisåret 2019 i alt 151.000 ton 
CO2e (eksklusiv udledninger fra udenrigsfly og forbrugsrela-
terede udledninger).  

Udledningerne pr. indbygger var 3,7 ton CO2e i 2019, hvilket 
er betydeligt under det nationale gennemsnit på 8,1 ton. Det 
skyldes i høj grad, at omfanget af industri og landbrug er be-
grænset. En stor del af virksomhederne er små virksomheder 

 Bilag 2. Kortlægning og scenarieanalyse til brug for 
Fredensborg Kommunes DK2020-arbejde, Ea Energi-
analyse  

 Energi- og CO2-regnskabet for 2019, www.sparenergi.dk 

https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energi-og-co2-regnskab/fredensborg
http://www.sparenergi.dk/
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bygninger, trans-
port og industri, 
scope 2-udlednin-
ger fra anvendelse 
af energi fra forsy-
ningsnettet og 
scope 1- og 3-ud-
ledninger fra af-
fald, som genere-
res inden for kom-
munens område.  

uden klimabelastende produktion, og der drives primært eks-
tensivt landbrug på landbrugsarealerne, som beskrevet under 
CAPF-pkt. 2.1.2.  

Klimaplanens Figur 2 (side 8) viser fordelingen af CO2-udled-
ningerne i 2019 på sektorer:  

 Transport: 60.000 ton CO2 (40 pct.) 

 Varme: 34.000 ton CO2 (23 pct.) 

 Elektricitet: 39.000 ton CO2 (26 pct.) 

 Landbrug: 10.000 ton CO2 (7 pct.) 

 Øvrige (kemiske processer, affaldsdeponi, spildevand 
mv.): 8.000 ton CO2 (5 pct.) 

Erhverv står for omkring 30 pct. af CO2-udledningerne fra 
bygninger (el og varme) i kommunen. 65 pct. kommer fra 
husholdninger og de resterende 5 pct. fra kommunale bygnin-
ger.  

Følgende konklusioner om de lokale forhold danner udgangs-
punkt for kommunens indsats vedrørende klimareduktion:   

 Transportområdet er et af de vigtigste indsatsområder 
for kommunen, fordi udledningerne herfra udgør 40 pct. 
af de samlede udledninger i 2019. Det skyldes blandt an-
det følgende: 

o Der er er en del gennemkørende trafik i kommu-
nen, især på Helsingørmotorvejen.  

o Mange pendler til arbejde eller studie. 
o Personbiler er for mange det foretrukne trans-

portmiddel.  

 Varmeforsyning står for 23 pct. af udledningerne i 2019. 
Følgende skal bemærkes:  

o Fjernvarme er kun tilgængelig i dele af kommu-
nens bysamfund. Der er pt. ikke fjernvarmeforsy-
ning i Fredensborg by. 

o Mange boliger i byerne er naturgasforsynet.  

 Figur 2 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 8 
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o I landsbyerne og landområderne har opvarmnin-
gen været baseret på fossile brændsler, men er 
dog ved at  

 Elektricitet (klassisk el) udgør 26 pct. af udledningerne. 
Elforsyningen forventes at være fossilfri i 2030 pga. store 
nationale vedvarende energiprojekter. Produktionen af 
vedvarende energi er begrænset i Fredensborg Kom-
mune.  

 Landbrug fylder ikke meget i kommunens klimaregnskab 
(7 pct.), men arealerne rummer betydelige muligheder for 
lagring af kulstof gennem udtagning af lavbundsjorder og 
skovrejsning. 

Som Figur 3 viser (s. 9), fylder udledninger fra forbrug meget. 
For hele kommunen er de estimerede udledninger fra forbrug 
486.000 ton CO2 om året (de indirekte udledninger). Det er 
betydeligt højere end de 151.000 ton CO2 fra transport, 
energi, landbrug mv., der tæller med i det almindelige klima-
regnskab (de direkte udledninger). Fordelingen på forskellige 
forbrugskategorier er vist i klimaplanens Figur 23 (s. 67). 

Data og metode for såvel opgørelserne af de direkte og indi-
rekte udledninger er beskrevet i Bilag 2, s. 5-9 og s. 64-67. 

 Figur 3 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 9 

 
 Figur 23 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 67 

 
 

 

2.4 Udledningsstier – business-as-usual (BAU) og reduktionssti til 2050 
 Under- 

kategori 
Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

2.4.1 Status quo-
udledningssti 

En 'Status quo'-ud-
ledningssti (eller 
'Business-As-Usu-
al'-sti; uden nye til-
tag) præsenteres i 

Referencescenariet for kommunens drivhusgasudledninger er 
vist i figuren nedenfor. Referencescenariet viser den forven-
tede udvikling i udledningerne i Fredensborg Kommune, hvis 
der ikke besluttes nye klimatiltag. I så fald vil udledningerne 
ifølge beregningerne være reduceret til 82.000 ton CO2 i 

 Bilag 2. Kortlægning og scenarieanalyse til brug for 
Fredensborg Kommunes DK2020-arbejde, Ea Energi-
analyse  
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planen. Stien tager 
hensyn til det for-
ventede befolk-
ningstal og økono-
miske ændringer 
for kommunen og 
giver et billede af 
udviklingen frem til 
2050. Metoden er 
dokumenteret og 
gennemsigtig om-
kring de anvendte 
input og antagel-
ser. 

2030, hvilket svarer til en reduktion på 67 pct. i 2030 i forhold 
til 1990. Mankoen vil være 58.000 ton CO2 i 2040 og 33.000 
ton CO2 i 2050.  

Resultater og beregningsforudsætninger er beskrevet i doku-
mentationsmaterialet (Bilag 2 og bilag u).   

Resultaterne understreger vigtigheden af lokale klimaindsat-
ser på transport- og varmeområdet. De viser også, at der er 
brug for indsatser vedrørende landbrug og arealanvendelse. 
Her kan der desuden være potentiale for CO2-optag via skov-
rejsning, CO2-lagring i jorden mv. 

 u) Grunddata og scenariemodel for fremskrivninger af 
CO2-udvikling i Fredensborg Kommune, Ea Energiana-
lyse 
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Figur. Forventet CO2-udvikling i Fredensborg Kommune (refe-
rencescenarium) 

 

2.4.2 Reduktions-
sti for  
drivhusgas-
emission  

Der skal være do-
kumentation for, at 
strategier og tiltag 

Når de klimatiltag, der beskrives i kommunens DK2020-plan 
indregnes, forventes den udvikling i drivhusgasudlednin-
gerne, der er vist i klimaplanens Figur 24 (s. 83) og reduktions-

 Bilag 2. Kortlægning og scenarieanalyse til brug for 
Fredensborg Kommunes DK2020-arbejde. Ea Energi-
analyse 

 Figur 24 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 83 
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eller karbon-
budget 

(betinget eller ube-
tinget af nationale 
politikker), som er 
beskrevet i klima-
planen lever op til 
de emissionsreduk-
tioner, som er 
identificeret i re-
duktionsstien og 
de fastsatte mål 
(eller karbonbud-
getter). En even-
tuel manko er iden-
tificeret i stien. 

stien, der er vist i Bilag 2, s. 59. De samlede drivhusgasudled-
ninger estimeres at være 60.000 ton CO2e i 2030. Det svarer 
til en reduktion af drivhusgasudledningerne på 76 pct. i for-
hold til udledningerne i 1990 (ved en simpel tilbageskrivning 
til 1990). 

Som det fremgår, er det udledninger fra transportområdet, 
der fylder, både i 2030, 2040 og 2050. Der vil være behov for 
at holde fokus på udviklingen af nye teknologier og rammer 
på dette område.  

Mankoen udgør 34.200 ton CO2e i 2040, med de beskrevne 
tiltag, og 15.000 ton CO2e i 2050. Se nærmere beskrivelse i 
CAPF-pkt. 3.3. 

Når der regnes på et mere ambitiøst scenarium, hvor det an-
tages, at de nationale rammevilkår for den grønne omstilling 
er mere ambitiøse end de nuværende aftaler, forventes man-
koen at være 49.000 ton CO2e i 2030, hvilket svarer til en re-
duktion på 80 pct. i forhold til niveauet i 1990, og 25.000 ton 
CO2e i 2040. Dette er beskrevet i detaljer i dokumentations-
materialet (Bilag 2).   

  

2.5 Vurdering af klimarisici (klimatilpasning) 
 Under- 

kategori 
Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

2.5.1 Vurdering af 
klimarisici 

Der foreligger en 
vurdering af alle 
væsentlige klimari-
sici, hvad angår 
hyppighed og 
sværhedsgrad 
samt omfanget af 
konsekvenserne 
frem til 2030, samt 

Klimaforandringerne betyder i Fredensborg Kommune, at vej-
ret generelt bliver varmere og voldsommere. For at sikre, at 
kommunen er klimarobust er kommunen opmærksom på føl-
gende klimarisici, der er beskrevet mere detaljeret i bag-
grundsnotatet om klimarisici og klimatilpasning i Fredensborg 
Kommune (bilag v) med tilhørende bilag (bilag w, x og y) og i 
Klimatilpasningsplan 2022:  

 v) Baggrundsnotat: Klimarisici og klimatilpasning i Fre-
densborg Kommune  

 w) Analyse af effekten af stormflod nu og i fremtiden i 
Fredensborg Kommune (2017) 

 x) Kortlægning af terrænnært grundvand i Fredensborg 
Kommune (2020) 

 y) Serviceniveau for regnvand på terræn i Fredensborg 
Kommune (2017) 

 Klimatilpasningsplan 2022  

https://www.fredensborg.dk/klimatilpasningsplan
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en hensigtserklæ-
ring om at vurdere 
yderligere mulige 
risici til 2050. Risi-
koscenarier er, 
hvor det er muligt, 
baseret på lokale 
standardmetoder 
eller på typiske ud-
ledningsscenarier 
(fx IPCC’s repræ-
sentative koncen-
trationsforløb 
(RCP), der kulmi-
nerer ved 4,5 
W/m2 i 2100). 
 

Havvandsstigning og stormfloder  

Vandstanden i Øresund stiger. Ifølge klimascenariet RCP8.5 vil 
middelvandstanden om 50 år være omkring 40 cm højere end 
i dag, og om 100 år vil den være omkring 95 cm højere end i 
dag.  

Den højere middelvandstand vil påvirke stormfloder, der for-
ventes at stige tilsvarende. En 100-årshændelse i dag ved Fre-
densborg Kommunes kyststrækning har en vandstand på 165 
cm. En 100-årshændelse om 100 år vil have en vandstand på 
omkring 260 cm. Det øger risikoen for oversvømmelser samt 
erosion af kysten, som vist på kort i Klimatilpasningsplan 2022.  

Strandvejen ligger som en forhøjning over det omkringlig-
gende landskab. Den virker som en barriere mod oversvøm-
melse af bygninger og områder vest for Strandvejen for storm-
floder op til 2 meter over normal vandstand.  

Øst for Strandvejen er der bygninger, der i stigende grad risi-
kerer at blive ramt af oversvømmelser som følge af havvand-
stigninger og stormfloder. Det gælder især bygninger langs Gl. 
Strandvej og ved Mikkelborg. I 2017 er et dige nord for Nivå 
Havn blevet forhøjet, hvilket markant har reduceret antallet af 
boliger i risiko ved stormfloder op til 2 meter. 

Nogle områder langs kysten er truet af kronisk erosion, som 
vist på kortet. Det påvirker strandengene langs kysten og kan 
også ødelægge dele af Strandvejen og hermed også vejens 
funktion som dige, som beskrevet i CAPF-pkt. 2.5.2. Der er 
derfor givet tilladelse til flere kystbeskyttelsesprojekter, som 
forventes etableret de næste par år. 

Kraftig regn 
Der har siden skybruddene i Kokkedal i 2007 og 2010 været et 
stort fokus på klimatilpasning til kraftigere regnskyl i Fredens-
borg Kommune. Selvom der er gennemført store klimatilpas-
ningsprojekter er der fortsat risiko for oversvømmelser ved 

 Spildevandsplan 2021 

 Kommuneplan 2021 (2022-2025) 

 Video om vand i Fredensborg Kommune 
 
Kortmateriale og beskrivelser af klimarisici:  

 Havvandsstigning, stormflod og erosion – risikokort, der 
viser potentiel oversvømmelsesudbredelse, bygninger i ri-
siko og erosionsrisiko  

 Kraftig regn – risikokort vedr. oversvømmelse ved regn-
hændelser i såvel byområderne og landområderne   

 Stigende grundvand – risikokort vedr. afstand til det ter-
rænnære grundvandsspejl og nedsivningspotentialer 

 Oversvømmelser langs vandløb  

 Tørke og hedebølge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fredensborg.dk/stormflod-og-erosion/fremtidens-vandstand
https://fredensborg.dk/stormflod-og-erosion/fremtidens-vandstand
https://spildevand.fredensborg.dk/
https://kommuneplan.fredensborg.dk/
https://www.fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vand-i-kommunen
https://fredensborg.dk/stormflod-og-erosion/fremtidens-vandstand
https://fredensborg.dk/stormflod-og-erosion/fremtidens-vandstand
https://fredensborg.dk/stormflod-og-erosion/fremtidens-vandstand
https://fredensborg.dk/kraftig-regn/fremtidens-regnhaendelser
https://fredensborg.dk/kraftig-regn/fremtidens-regnhaendelser
https://fredensborg.dk/stigende-grundvand/fremtidens-grundvandsstand
https://fredensborg.dk/stigende-grundvand/fremtidens-grundvandsstand
https://fredensborg.dk/oversvoemmelse-langs-vandloeb/fremtidens-oversvoemmelser
https://fredensborg.dk/toerke-og-hedeboelge/fremtidens-varme
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kraftig regn visse steder – især i Nivå, i enkelte lavtliggende 
boligområder øvrige steder og på vejarealer. 

De udsatte områder fremgår af to kort i Klimatilpasningsplan 
2022. Kortene viser områder med øget risiko for oversvøm-
melse i byerne og på landet som følge af øget nedbørsintensi-
tet:  

Oversvømmelseskortet for byområderne, der er udarbejdet i 
2013, medregner kloaksystemets funktion og viser, hvor der 
sandsynligvis vil stå 20 cm vand på terræn, når kloaksystemets 
kapacitet er overskredet. Kortet er udfærdiget for regnhæn-
delser, der i 2100 statistisk forekommer med intervaller på 5, 
10, 20, 50 og 100 år. Fremskrivningen af hændelserne i kort-
lægningen er baseret på Spildevandskomiteens klimafaktorer 
fra skrift 29, der bruger klimascenarie A2, som svarer til udled-
ningen i RCP8.5. I forbindelse med DK2020 har Fredensborg 
Kommune sammenlignet kortene fra 2013 med oplysninger i 
DMI’s Klimaatlas. Resultaterne og den faglige vurdering heraf 
fremgår af baggrundsnotatet (bilag v). Kommunen vil i 2023-
2024 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 oversvøm-
melse, dvs. differentieret serviceniveau (klimatiltag 5.9). 

Oversvømmelseskortet for landområderne er baseret på 
DMI’s Klimaatlas og klimascenarie RCP8.5. Kortet viser de lav-
ninger, hvor vandet vil samle sig i slut århundrede (2070 – 
2100) ved hhv. 5- (64 mm/døgn) og 100-årshændelser (127 
mm/døgn). Det er dog vigtigt at huske, at disse kort ikke tager 
højde for tid. De vil derfor formodentlig overdrive oversvøm-
melsesudbredelserne, idet vand både vil nedsive og transpor-
teres yderligere væk via kloakken i løbet af en hændelse på et 
helt døgn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fredensborg.dk/kraftig-regn/fremtidens-regnhaendelser
https://fredensborg.dk/kraftig-regn/fremtidens-regnhaendelser
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Stigende grundvand 

Selvom nedbørsmængderne vil stige i fremtiden, forventes ef-
fekten på grundvandsspejlet at være begrænset i Fredensborg 
Kommune. Da det terrænnære grundvandsspejl allerede står 
højt flere steder i kommunen, kan det stigende grundvand alli-
gevel give udfordringer.  

Generelt vil det terrænnære grundvandsspejl stige med om-
kring 10-20 cm og i dele af det nordøstlige område af kommu-
nen op til 50 cm i 2070.  

Klimatilpasningsplan 2022 indeholder et kort, der viser, hvor 
der er risiko for, at det terrænnære grundvandsspejl findes i 
de øverste fem meter i 2070. Kortet er udarbejdet i 2020 efter 
en grundvandsmodel, der er baseret på klimascenariet A1B.  

Det højtstående grundvandsspejl giver udfordringer i nogle 
by- og landområder i kommunen. Da store dele af Fredens-
borg Kommunes undergrund består af tykke lerlag medfører 
det også, at regnvandet kan have svært ved at sive ned i jor-
den nogle steder.  

Dataforsyningens Hydrologiske Informations- og Prognosesy-
stem (HIP) har for nyligt tilgængeliggjort data, der viser de for-
modede ændringer i grundvandsstand frem mod slutningen af 
århundredet med IPCC’s nyeste udledningsscenarier (RCP4.5 
og RCP8.5). Dette nye data bekræfter billedet fra kommunens 
kortlægning. Det nye data fra HIP er især interessant, da det 
har en høj tidsmæssig opløsning, og det er muligt at se, hvor-
ledes det terrænnære grundvand vil ændre sig om vinteren, 
når det formodes at stå højest. Her er det tydeligt, at det ter-
rænnære grundvand vil stå højere overalt i kommunen, hvil-
ket kan give yderligere gener i de områder, hvor grundvandet i 
forvejen står højest. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fredensborg.dk/stigende-grundvand/fremtidens-grundvandsstand
https://fredensborg.dk/stigende-grundvand/fremtidens-grundvandsstand
https://fredensborg.dk/stigende-grundvand/fremtidens-grundvandsstand
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Oversvømmelse langs vandløb 

I Fredensborg Kommune er der særlig grund til at være op-
mærksom på risici for oversvømmelser langs vandløb. Det 
skyldes, som beskrevet under CAPF-pkt. 2.1.1, at næsten al 
nedbør, der falder i kommunen bliver ledt via Usserød Å og 
Nivåen til Øresund, ligesom systemet også modtager nedbør, 
der falder udenfor kommunen. Risikoen for oversvømmelser 
langs vandløbene stiger som følge af de nye nedbørsmønstre, 
højtstående og stigende grundvand, havvandsstigninger og ri-
siko for stormfloder mv.  

Et kort over områder langs vandløbene, der er i risiko for over-
svømmelser, fremgår af Klimatilpasningsplan 2022. 

Vi vil i fremtiden i stigende grad være afhængige af ådalenes 
evne til at holde vandet tilbage. De lave arealer i ådalene kan 
fra naturens hånd tilbageholde store mængder vand, der el-
lers kan oversvømme boliger, marker og veje. Dette er beskre-
vet nærmere i videoen om vand i kommunen, der er henvist 
til som dokumentation.  

Det må forventes, at vi i fremtiden får flere situationer i vin-
terhalvåret, hvor vandføringen i Nivåen er høj, samtidig med 
at der er forhøjet vandstand i Øresund. Forhøjet vandstand i 
Øresund bidrager allerede i dag med opstuvninger i Nivåen. 
Dette vil, i fremtiden i højere grad end i dag, føre til oversvøm-
melser langs Nivåen, især i Langstrup Mose. På samme måde 
kan højtstående grundvand i vinterhalvåret i Langstrup Mose 
forringe dræningsforholdene. Det har i høj grad betydning for 
de klimatiltag, som kommunen vil gennemføre over de kom-
mende år – både i forhold til reduktion af drivhusgasudlednin-
ger (ændret arealanvendelse) og klimatilpasning. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fredensborg.dk/oversvoemmelse-langs-vandloeb/fremtidens-oversvoemmelser
https://fredensborg.dk/oversvoemmelse-langs-vandloeb/fremtidens-oversvoemmelser
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Tørke og hedebølge 

Tabel 1 i klimaplanen (s. 62) viser de forventede klimaforan-
dringer i forhold til ændrede temperaturer i Fredensborg 
Kommune. Data er fra DMI’s Klimaatlas og er baseret på det 
høje klimascenarie RCP8.5. 

Fredensborg Kommune ligger i den region i Danmark, der på 
flere parametre vil opleve de største ændringer i forhold til 
hede og tørke. I slutningen af dette århundrede vil vi opleve 
en stigning i antal hedebølgedage, som er næsten dobbelt så 
høj som ved Jyllands nordvestkyst (ca. 9 hedebølgedage mere 
årligt i Fredensborg Kommune sammenlignet med 5 hedebøl-
gedage mere årligt i Nordvestjylland). Denne tendens ses igen 
i ændringen af antal varmebølgedage og i vækstsæson, hvor 
Fredensborg Kommune ligger i den danske region, der vil op-
leve de største stigninger relateret til høje temperaturer frem 
mod slutningen af dette århundrede. 

Der vil ikke umiddelbart ske store ændringer i antallet af tørre 
dage og længden af de tørre perioder set over et helt år, men 
der kan komme flere og længere tørre perioder i sommer- og 
efterårsperioden.  

Der er en ret betydelig ændring, når det kommer til tempera-
turstigninger, hvor der vil opleves højere maksimumtempera-
turer hele året. Dette kan øge konsekvenserne af de tørre pe-
rioder, idet der sker en øget fordampning og udtørring, når 
temperaturen er høj. 

 Tabel 1 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 62 

Data om hede og tørke i Fredensborg Kommune
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2.5.2 Analyse af 
konsekven-
ser 

Der udarbejdes en 
kvalitativ vurdering 
af virkningen på 
kommunens syste-
mer, sektorer og 
sårbare samfunds-
grupper baseret på 
klimarisikovurde-
ringen. Konsekven-
ser for kommunens 
borgere og afgø-
rende infrastruktur 
(fx forsyningssel-
skaber, hospitaler) 
vurderes i forhold 
til, hvor udsatte de 
er og deres evne til 
at tilpasse sig. 

Den forventede udvikling i klimarisici kan få negative konse-
kvenser for borgere og boliger, infrastruktur, tekniske anlæg, 
kulturelle institutioner samt natur og landbrug, hvis de ikke fo-
rebygges eller på anden vis håndteres, som beskrevet i CAPF-
pkt. 3.1.1. 

Analysen af forventede konsekvenser af klimaforandringerne 
danner grundlag for de delmål for klimatilpasning, som kom-
munen har opsat (CAPF-pkt. 1.3.2) og de klimatilpasningstil-
tag, som kommunen prioriterer (CAPF-pkt. 3.1.1).   

Borgere og boliger:  

Oversvømmelser kan skabe omfattende skader på boliger og 
få store konsekvenser for boligejerne – uanset om de sker 
pga. stormflod, skybrud, oversvømmelse langs vandløb eller 
pga. stigende grundvand. 

Kloakoplandene i kommunen blev i 2013 kortlagt og priorite-
ret efter det vurderede skadesomfang ved regnhændelser. 
Prioriteringen er herefter opdateret, så den også tager ud-
gangspunkt i renoveringsbehovet, øvrige anlægsprojekter mv. 
Fredensborg Forsyning har på den baggrund fastlagt en stra-
tegi for klimatilpasning af kloaksystemet. Områder og priorite-
ring kan ses på kortmateriale i kommunens spildevandsplan.   

De boligområder i Kokkedal, der tidligere har været i risiko for 
oversvømmelse fra Usserød Å, er blevet beskyttet gennem de 
klimatilpasningsprojekter, der er gennemført siden 2023. Det 
gælder etableringen af et dobbeltprofil langs Usserød Å og 
projektet Klimatilpasning Kokkedal. Kokkedal Skole er også kli-
masikret i forbindelse med Klimatilpasning Kokkedal. 

 Figur 21 i Fredensborg Kommunes klimaplan, side 56 

 Klimatilpasningsplan 2022  

 Spildevandsplan 2021 

 Kort over prioriterede områder mht. klimatilpasning af 
kloaksystem, Fredensborg Forsyning  

 Information om projektet Klimatilpasning Kokkedal 

 Information til borgere via kommunens hjemmeside: Så-
dan sikrer du din ejendom  
 

https://spildevand.fredensborg.dk/administrationsgrundlag/klimatilpasning-af-kloaksystemet
https://www.fredensborg.dk/klimatilpasningsplan
https://spildevand.fredensborg.dk/
https://spildevand.fredensborg.dk/administrationsgrundlag/klimatilpasning-af-kloaksystemet
https://spildevand.fredensborg.dk/administrationsgrundlag/klimatilpasning-af-kloaksystemet
https://realdania.dk/projekter/klimatilpasning-kokkedal
file://///srvfil004.alpha.local/data/Tværgående/DK2020/Dokumentation%20til%20CONCITO%20og%20C40/Bilagspakke%20til%20CONCITO/•%09https:/fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/klimatilpasning-og-beredskab/saadan-sikrer-du-din-ejendom
file://///srvfil004.alpha.local/data/Tværgående/DK2020/Dokumentation%20til%20CONCITO%20og%20C40/Bilagspakke%20til%20CONCITO/•%09https:/fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/klimatilpasning-og-beredskab/saadan-sikrer-du-din-ejendom
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Der er som nævnt bygninger øst for Strandvejen, der i sti-
gende grad risikerer at blive ramt af oversvømmelser som 
følge af havvandstigninger og stormfloder, hvis de ikke sikres 
imod oversvømmelser. Det gælder især bygninger langs Gl. 
Strandvej og ved Mikkelborg. Derfor prioriteres det kommu-
nale oversvømmelsesberedskab og informationsindsatser 
målrettet de borgere, der bor i de udsatte områder.  

Kommunen er særligt opmærksom på at beskytte sårbare 
borgere for følgerne af ændrede vejrforhold, ikke mindst i si-
tuationer med oversvømmelse, længere varmeperioder og 
hedebølge. De sårbare borgere omfatter børn, ældre og øv-
rige udsatte borgere, der kan have brug for hjælp til eksem-
pelvis at komme væk fra områder, der oversvømmes, eller at 
indtage nok væske og søge skygge, når det er meget varmt. 
Det håndteres gennem kommunens oversvømmelsesbered-
skab og de kommunale institutioners procedurer og bered-
skabsplaner. For at være endnu bedre forberedt på stigende 
temperaturer i fremtiden vil kommunen kortlægge risici og 
handlemuligheder vedrørende tørke og hedebølge (klimatil-
tag 5.11). I dette arbejde inddrages børneinstitutioner, ældre-
plejen og de øvrige institutioner, der har daglig kontakt med 
sårbare borgere i kommunen.  

Infrastruktur:  

Stormflod og oversvømmelse kan ødelægge veje i kommunen. 
Derfor har det været nødvendigt at beskytte nogle veje mod 
erosion. Det mest kritiske er Strandvejen og Gl. Strandvej. En 
underminering af Strandvejen som følge af stormfloder kan 
medføre omfattende oversvømmelse af de bagvedliggende 
natur- og boligområder.  

Tekniske anlæg: 

Nivå Renseanlæg ligger tæt på kysten ved Nivå – vest for 
Strandvejen, som markeret på kortet i klimaplanen (Figur 21, 
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s. 56). Som det fremgår af kortet, er området rundt om rense-
anlægget i risiko for oversvømmelse ved stormfloder på 1,5 
meter. Selve renseanlægget ligger dog højere og forventes 
derfor umiddelbart ikke at blive oversvømmet ved vandstande 
på op til 2 meter over normalen. Det kan dog blive nødvendigt 
at sikre anlægget yderligere mod oversvømmelse.  

Kulturelle institutioner: 

Ifølge kommunens kortlægning, som vist i klimaplanens Figur 
21 (s. 56) er Nivaagaards Malerisamling og Nivaagaard Tegl-
værks Ringovn i risiko for oversvømmelse ved meget høje 
vandstande (over 2,5-3 meter over normalen for Nivaagaards 
Malerisamling og over 2 meter over normalen for Nivaagaard 
Teglværks Ringovn).  

Natur og landbrug:  

Nivå Bugt Strandenge er et værdifuldt naturområde, som vil 
forsvinde, når havet stiger. Naturligt ville strandengene flytte 
sig længere ind i landet i takt med, at kystlinjen flytter sig, 
men Strandvejen danner en barriere for, at det kan ske. 

Tørke kan påvirke biodiversiteten negativt, eksempelvis kan 
sommerudtørring af vandløb og søer påvirker de dyr og plan-
ter, der lever i og omkring vådområderne. 

Landbruget er dobbelt udsat i forhold til klimaforandringer på 
den måde, at det både kan skade afgrøderne, at marker over-
svømmes, men også at der forventeligt kommer flere perioder 
med tørke og hedebølge. Omvendt kan de højere temperatu-
rer også medføre nye muligheder i forhold til landbrugspro-
duktion.  
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Søjle 3: Fremskyndelse og implementering af indsatser  
 

  

3.1 Reduktions- og tilpasningstiltag udviklet til at være ligelige og inkluderende 

 Under- 
kategori 

Nødvendige 
elementer 

Forklaring Dokumentation 

3.1.1 Vidensbase-
rede redukti-
ons- og 
tilpasnings-
tiltag 

Listen over tiltag til 
reduktion og tilpas-
ning er tydeligt ba-
seret på videns-
grundlaget. Den fo-
kuserer på sektorer 
med den største ud-
ledning og de største 
risici i forbindelse 
med klimaforandrin-
ger, og den priorite-
rer de tiltag, der til-
vejebringer det stør-
ste potentiale for re-
duktion af udlednin-
ger og risici, samt 
om muligt høj mer-
værdi. Reduktions- 
og tilpasningstiltag 
betragtes som et 
samlet hele med 
henblik på at maksi-
mere effektiviteten 
og minimere inve-
steringsrisikoen. 
 

Klimaplanen indeholder otte indsatsområder, der handler om hhv. 
klimareduktion og klimatilpasning. Kommunen sammentænker til-
tag vedrørende reduktion af CO2-udledninger med klimatilpasning, 
da de på flere områder hænger sammen, eller med fordel kan gøre 
det. Tabellen nedenfor viser, hvilke emner der primært behandles i 
kapitlerne om de otte indsatsområder.  

Indsatsom-
råde 

Klimareduk-
tion (direkte 
udledninger, 
jf. klimaregn-
skab) 

Klimareduktion 
(indirekte/  
forbrugsrelate-
rede udlednin-
ger) 

Klimatilpas-
ning 

1. Transport X   

2. Varme X   

3. Elektricitet X   

4. Natur og 
landbrug 

X (X) X 

5. Nye vejrfor-
hold 

 (X) X 

6. Forbrug og 
ressourcer 

(X) X  

7. Byggeri og 
anlæg 

(X) X (X) 

8. Formidling 
og samar-
bejde 

X X X 

 

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg 
Kommunes klimaindsats 
Bilaget indeholder detaljerede beskrivelser 
af hvert tiltag i klimaplanen, og hvordan de 
opfylder kravene i CAPF-pkt. 3.1 og 3.2.  

 Videoer om Nivå Engfjord-projektet (klima-
tiltag 4.1-4.2):  
-Video om projektet som finaleprojekt i 
Danmarks Vildeste Kommune:  
https://fb.watch/f07ERAh9tU/, 
-Øvrige præsentationsvideoer: https://fre-
densborg.dk/borger/vand-og-natur/vild-
kommune   

https://fb.watch/f07ERAh9tU/
https://fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vild-kommune
https://fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vild-kommune
https://fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vild-kommune
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De otte indsatsområder og de 67 klimatiltag i planen, der er oplistet 
nedenfor, er fastsat på baggrund af klimaregnskabet og -fremskriv-
ninger samt risikovurderingerne i forhold til klimaforandringer. Til-
tagene er beskrevet i detaljer i Bilag 1 – Indsatskatalog for Fredens-
borg Kommunes klimaindsats. 

1. Transport  

DK2020-planen indeholder mange tiltag på transportområdet. Det 
skyldes, at udledningerne fra transportområdet er betydeligt højere 
end for de øvrige sektorer, hvilket både gælder aktuelt (jf. klima-
regnskabet) og på lang sigt (jf. fremskrivningerne).  

Der er brug for fokus på den gennemkørende trafik og på pendling. 
Tung transport er desuden en udfordring i Fredensborg Kommune 
som i øvrige dele af landet. På kort sigt er det især vigtigt at for-
bedre muligheder for eldreven vejtransport og inspirere og moti-
vere til vaneændringer vedrørende grøn mobilitet. På længere sigt 
skal den tunge transport og den kollektive trafik gradvist omstilles 
til at være fossilfri, og infrastrukturen skal forbedres for at gøre det 
mere attraktivt at cykle og bruge kollektiv trafik.  

Klimatiltagene på transportområdet omfatter: 

Grøn mobilitet: 

 1.1 Fremme af grønne transportvaner 

 1.2 Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjæl-
land  

 1.3 Partnerskaber for reduktion af biltrafik 

Cyklisme:  

 1.4 Pulje til mindre cykeltiltag 

 1.5 Nye cykelforbindelser 

 1.6 Cykelstrategi og planlægning af fremtidigt cykelstinet 

 1.7 Kombinationsrejser (cykel og kollektiv trafik) 
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Kollektiv trafik:  

 1.8 Fossilfri busdrift  

 1.9 Forbedring af busstoppesteder 

 1.10 Prioriteret buslinje til DTU og Nørreport 

 1.11 Kortere rejsetid til ungdomsuddannelser 

Elbiler og ladestandere: 

 1.12 Offentligt tilgængelige ladestandere på privat areal 
(rådgivningsordning) 

 1.13 Ladestandere ved kommunale bygninger 

 1.14 Lynladepark 

 1.15 Fossilfri kommunal vognpark 

Kørsel for kommunen: 

 1.16 Grøn varetransport 

 1.17 Fossilfri transport for kommunen 

2. Varme 

De lokale udfordringer på varmeområdet handler som nævnt bl.a. 
om, at mange ikke har adgang til fjernvarme, at naturgasbaseret 
varme er udbredt – især i Fredensborg, og at fjernvarmen på nuvæ-
rende tidspunkt ikke er fossilfri. 

Kommunen har gennemført kortlægninger af varmeforsyningen og 
muligheder for omstilling til varme, der er baseret på vedvarende 
energi. En strategi om grøn varme er udarbejdet i samarbejde med 
forsyninger og nabokommuner. På kort sigt vil kommunens indsats 
være fokuseret på formidling om kommende fjernvarmeområder, 
muligheder for andre fælles løsninger og individuelle varmeløsnin-
ger, primært varmepumper. Kommunen er desuden i gang med at 
finde arealer til nye varmeforsyningsanlæg (store varmepumper), 
behandle projektforslag for fjernvarme og planlægge, at alle kom-
munens ejendomme på sigt skal forsynes med grøn varme. Der skal 
findes løsninger, der kan sikre, at fjernvarmen er grøn og effektiv.  
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Grøn fjernvarme: 

 2.1 Samarbejde om varmeforsyningen (Tværkommunalt 
Grøn Varme-projekt, udbygningsplan for fjernvarme og 
kommunens kommende varmeplan) 

 2.2 Flere fjernvarmeområder og -kunder 

 2.3 Fossilfri og effektiv fjernvarme 

Andre grønne varmeløsninger: 

 2.4 Fællesvarme i boligområder uden fjernvarme 

 2.5 Informationsindsats om grønne varmeløsninger og ener-
girenoveringer  

Energiprojekter i kommunale bygninger:  

 2.6 Grøn varme i kommunale bygninger  

 2.7 Energioptimering af kommunale bygninger 

3. Elektricitet 

Der er begrænset produktion af vedvarende energi i kommunen. 
Det er vanskeligt at finde arealer, der kan benyttes til vedvarende 
energianlæg, da de fleste områder er omfattet af bindinger, der 
udelukker dette. Kommunen vil undersøge alternative muligheder 
for vedvarende energiproduktion og for at finde egnede arealer. Der 
vil især blive arbejdet med etablering af solenergianlæg på store 
tagflader.   

 3.1 Kommuneplantillæg om vedvarende energi 

 3.2 Kortlægning af tagarealer til vedvarende energiproduk-
tion 

 3.3 Dialog om solenergianlæg på private tage 

 3.4 Solenergianlæg på kommunale tage 

 3.5 Energioptimeret gadebelysning 
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4. Natur og landbrug 

Selvom omfanget af traditionelt landbrug er meget begrænset i 
kommunen, er det nødvendigt med fokus herpå. Landbruget er en 
vigtig aktør, idet der er brug for arealer til skov, udtagning af lav-
bundsjorder, vedvarende energianlæg osv. Samtidig er der gode 
muligheder for at kombinere indsatser for øget biodiversitet, klima-
tilpasning og klimareduktion indenfor dette område. Initiativerne 
forventes at strække sig over en længere årrække.  

 4.1 Nivå Engfjord (Klimareduktion og klimatilpasning, her-
under udtagning af lavbundsjorder, genetablering af moser 
og enge, skovrejsning mv.)  
Videoer med præsentation af projektet kan ses her, 
https://fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vild-kom-
mune,   

 4.2 Genslyngning af Langstrup Å  

 4.3 Mere skov  

 4.4 CO2-neutral spildevandshåndtering, kulstoflagring og 
energiudnyttelse af lokale ressourcer  

 4.5 Samarbejde med landbruget om grøn omstilling   

 4.6 Drift af kommunens arealer 

5. Nye vejrforhold 

For at være på forkant og være klimarobust, gennemfører kommu-
nen og Fredensborg Forsyning en række konkrete projekter:   

Havvandsstigning og stormfloder:  

 5.1 Kystbeskyttelsesprojekter ved Strandvejen og Gl. 
Strandvej 

 5.2 Retningslinjer for kystbeskyttelse  

 5.3 Opdateret beredskab i forhold til områder vest for 
Strandvejen 

 5.4 Lukning af underføringer under Strandvejen 

https://fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vild-kommune
https://fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/vild-kommune
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Oversvømmelser langs vandløb: 

 5.5 Volde ved Nivåens udløb 

Kraftig regn:  

 5.6 Klimatilpasning af kloaksystemet, herunder separatklo-
akering i Humlebæk  

 5.7 Skybrudssikring ved klimatilpasning af kloakker  

 5.8 Plan for skybrudsveje 

 5.9 Undersøgelse af behovet for at sætte særlige beskyttel-
sesniveauer mod oversvømmelse (differentieret serviceni-
veau)  

Stigende grundvand:  

 5.10 Tætning af kloaksystemet 

Tørke og hedebølge: 

 5.11 Kortlægning af risici og handlemuligheder vedrørende 
tørke og hedebølge   

 5.12 Undersøgelse af sommerudtørring af vandløb og våd-
områder  

Beredskab:  

 5.13 Nyt målersystem i Usserød Å   

 5.14 Klar kommunikation i beredskabssituationer  

6. Forbrug og ressourcer  

Der er med DK2020-planen lavet en samlet strategi for kommunens 
indsats for at understøtte borgerdrevne, lokale klimainitiativer vedr. 
forbrugsrelaterede udledninger og øvrige valg i hverdagen med be-
tydning for klimaindsatsen:  

 6.1 Kampagner om bæredygtigt forbrug og vaner   

 6.2 Kommunen som facilitator 

 6.3 Affald i 10 fraktioner 
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 6.4 Ny fælles affaldsplan 

 6.5 Genbrug fra genbrugspladsen 

 6.6 Genanvendelse af fødevarekartoner 

 6.7 Grønne kommunale indkøb  

 6.8 Klima og bæredygtighed i undervisningen  

 6.9 Klimainitiativer i kommunens køkkener 

 6.10 Affaldssortering i kommunale institutioner 

7. Byggeri og anlæg 

Kommunen vil blive bedre til at stille krav om og skabe muligheder 
for cirkulære løsninger og klimahensyn i forbindelse med byudvik-
ling, anlægsprojekter, indkøb mv. Affaldshåndteringen skal udvik-
les, og der skal skabes rum for borgerdrevne initiativer vedrørende 
ressourceoptimering.   

 7.1 Nivå som cirkulær by (deltagelse i Cirkulære Byer (DDC, 
CLEAN og Realdania) med Nivå Bymidte-projektet) 

 7.2 Genanvendelse af overskudsjord 

 7.3 Kommunale bygge- og anlægsprojekter 

 7.4 Værktøjer til at begrænse klimabelastningen af anlægs-
projekter  

8. Formidling og samarbejde 

Alle i kommunen skal have forbedret adgang til information om 
kommunens klimaindsats, og hensynet til klima skal være tydeligt i 
alle relevante dele af kommunens arbejde.  

 8.1 Formidling og dialog om klima og bæredygtighed 

 8.2 Virksomhedsdialog om klima 

 8.3 Klimahensyn i alle relevante beslutninger  

 8.4 Klimakompetencer og -netværk i forvaltningen 

3.1.2 Omkostnin-
ger og  
finansiering 

Potentielle finansie-
ringskilder er identi-
ficeret for priorite-
rede tiltag. 

Investeringsbehovet og finansiering er beskrevet for de enkelte til-
tag i indsatskataloget (Bilag 1) og en samlet oversigt fremgår af kli-
maplanens Tabel 2 på side 87.  

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg 
Kommunes klimaindsats 
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 Der er løbende afsat midler til klimaområdet på kommunens budget 
– også i perioden, hvor DK2020-planen er udarbejdet. Derfor giver 
vedtagelsen af klimaplanen i sig selv ikke behov for særlig ekstra fi-
nansiering.  

Det vil kræve ekstern medfinansiering at gennemføre enkelte af de 
beskrevne klimatiltag. Kommunen er i dialog med blandt andre Kli-
maskovfonden, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet og 
Energistyrelsen om offentlige puljer og støtteordninger. Bæredyg-
tighed er et af fire fyrtårne i kommunens fundraisingstrategi. Vi del-
tager gerne i tværgående projektsamarbejder på klimaområdet, og 
vi ser især gode muligheder for at søge fondsstøtte til klimaunder-
visning samt til eksisterende projekter, der tilføjes innovative klima-
elementer. Det kunne være anlægsprojekter, hvor klimatilpasning 
tænkes ind i løsningerne, eller hvor kommunen ønsker at afprøve 
nye bæredygtige byggematerialer. 

Der er som udgangspunkt afsat midler til indsatserne frem til 2026. 
For enkelte tiltag er de fremtidige udgifter dog ikke kendt endnu. 
Det gælder eksempelvis den nye affaldsplan og cykelstrategi. Der vil 
ved evaluering og revision af klimaplanen blive taget stilling til det 
videre investeringsbehov og finansieringen. I revisionen vil der ge-
nerelt være en kritisk gennemgang af budgetposterne, der kan give 
anledning til omprioritering af klimamidler mellem forskellige kli-
maprojekter. 
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3.1.3 Transparent 
metode til 
prioritering 
af tiltag 

Tiltag er valgt og pri-
oriteret ud fra deres 
indvirkning på re-
duktionen af driv-
husgasudlednin-
gerne, eller deres 
evne til at reducere 
risici, eller deres 
merværdi. Metoden 
bag prioriteringen er 
dokumenteret. 

Proces for prioritering af klimatiltag 

Den overordnede proces for udarbejdelsen af klimaplanen og priori-
tering af tiltagene i planen er skitseret i figuren nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Forslag til klimatiltag: Som beskrevet under CAPF-pkt. 
1.1.2 er der indsamlet forslag til klimaplanen via en dedike-
ret hjemmeside, gennem afholdelse af en klimakonference, 
gennem møder med nøgleaktører, baseret på viden og erfa-
ringer modtaget via DK2020-projektet eller samarbejds-
partnere mv.  

B. Vurdering af igangsatte klimatiltag: Da der er igangsat ad-
skillige klimatiltag i kommunen siden 2010, har det været en 
central del af DK2020-indsatsen at drøfte med relevante ak-
tører, hvorvidt de igangsatte tiltag med fordel kan viderefø-
res og eventuelt udbygges. 

 Bilag 2. Kortlægning og scenarieanalyse 
til brug for Fredensborg Kommunes 
DK2020-arbejde, Ea Energianalyse  

 Bilag 5. Effektvurderinger af borgerforslag 
i Fredensborg Kommune (nov. 2021) 

 Bilag 6. Vurdering af negative klimaeffek-
ter ved realisering af Fredensborg Kom-
munes klimaplan (DK2020) 

 z) Effektvurdering af klimatiltag i Fredens-
borg Kommunes klimaplan  

 Figur 11 i Fredensborg Kommunes klima-
plan, side 20 

 

A) Forslag til nye klimatiltag 

(Lokale interessenter  

via klimakonference mv.) 

B) Vurdering af igangsatte klimatiltag 

(Kommunens administration  

og nøgleaktører) 

C) Beskrivelse og effektvurderinger 

(Kommunens administration) 

D) Drøftelse af forslag 

(Klimarådet, Grønt Råd  

og øvrige nøgleaktører) 

E) Politisk beslutning 

(Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, Udvalget for Natur, Miljø og Bære-

dygtig udvikling, Økonomiudvalget og Byrådet) 
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C. Beskrivelse og effektvurderinger: Alle tiltag er beskrevet 
og vurderet i forhold til forventet CO2-effekt og ressource-
forbrug (Bilag 5, Bilag 6 og bilag z), effekt i forhold til risiko-
reduktion, merværdier, ansvarsfordeling, tidsplan mv. 

D. Drøftelse af forslag: Klimarådet og Grønt Råd har drøftet 
og kommenteret på de modtagne forslag til klimatiltag og 
udkastet til klimaplanen. De to råd rådgiver det politiske ni-
veau om hhv. drivhusgasreduktion og klimatilpasning.  
Relevante tiltag er drøftet med nøgleaktører som Norfors 
og Fredensborg Forsyning.  

E. Politisk beslutning: Klimaplanen er behandlet i de to fag-
udvalg Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, Udvalget for Natur, 
Miljø og Bæredygtig udvikling samt Økonomiudvalget og 
herefter drøftet og vedtaget i Byrådet.  
Den stiplede pil i figuren illustrerer, at der er taget politiske 
beslutninger om klimarelevante emner og projekter i løbet 
af udviklingen af DK2020-planen, der ikke er drøftet i Klima-
rådet og Grønt. Det er bl.a. sager om ladestandere, bære-
dygtigt forbrug, brug af CO2-skyggepris ved vurdering af 
kommunale energirenoveringsprojekter og en række strate-
gier og planer.  

Prioritering af indsatsområder 

Med udgangspunkt i klimaregnskabet prioriterer kommunen over-
ordnet indsatserne på transport- og varmeområdet højest. Varme-
forsyningen forventes at kunne blive CO2-neutral før transporten, 
fordi de teknologier, der er brug for, i høj grad er tilgængelige. Kom-
munen har desuden gode muligheder for at påvirke varmeområdet 
gennem rollen som planlægnings- og varmemyndighed. Transport-
området er umiddelbart det mest udfordrende område, der vil 
kræve kommunens vedvarende opmærksomhed både på kort og 
lang sigt. Dette er uddybet i CAPF-pkt. 3.3. 
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Klimaindsatsen i forhold til natur og landbrug prioriteres også, da 
den rummer gode muligheder for synergi mellem drivhusgasreduk-
tion og klimatilpasning. Samtidig har det stor betydning for klima-
indsatsen og udviklingen af kommunen i det hele taget, hvordan 
arealerne anvendes fremadrettet.  

Indsatserne vedrørende forbrugsrelaterede udledninger prioriteres 
også. Det skyldes, at der kan være en stor potentiel effekt af lokal, 
fælles handling, og der kan forventes betydelige merværdier af ind-
satserne. Da der er usikkerhed om  

Prioritering af klimatiltag 

De enkelte klimatiltag er bl.a. prioriteret efter:  

a) Forventet effekt:  
a. For drivhusgasreduktion er hvert klimaforslag- og 

tiltag vurderet efter den forventede CO2-effekt i 
forhold til ressourceforbruget til implementering, 
jf. Bilag 1, Bilag 5, Bilag 6 og bilag z. 

b. For klimatilpasning er tiltagene prioriteret efter 
trusselsbilledet i forhold til konsekvenser af klima-
forandringerne og tiltagenes forventede effekt på 
risikoreduktion i forhold til økonomien i projek-
terne.  

b) Potentielle merværdier 
c) Timing af tiltagene i forhold til hinanden, så det sikres, at 

der er ressourcer til at gennemføre dem (både anlægsmid-
ler og personaleressourcer) 

d) På transportområdet er tiltagene yderligere prioriteret ef-
ter fire principper for prioritering af grøn mobilitetstiltag, jf. 
klimaplanens Figur 11, side 20.  
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3.1.4 Identifika-
tion af  
gevinster og 
merværdier 

De sociale, miljø-
mæssige og økono-
miske gevinster og 
merværdier ved kli-
matiltagene indgår i 
planen og er tilpas-
set lokale prioriteter. 

Klimatiltagenes merværdier er vurderet i forhold til FN’s verdens-
mål. Klimatiltagene skal desuden så vidt muligt bidrage til kommu-
nens strategiske miljømæssige, sociale og økonomiske mål, som 
beskrevet i CAPF-pkt. 1.3.3.  

I klimaplanen er det for hvert indsatsområde kort beskrevet, hvor-
dan indsatsområdet bidrager til FN’s verdensmål. Det er desuden 
beskrevet nærmere for hvert tiltag i indsatskataloget (Bilag 1).  

Overordnet set forventes mange tiltag generelt at inspirere til en 
mere bæredygtig livsstil. Øget biodiversitet og adgang til naturen 
tænkes ind i alle projekter, hvor det er relevant og muligt. Det 
samme gør mulighederne for at udnytte lokale ressourcer bedst mu-
ligt. Herudover forventes en del tiltag at skab mere bæredygtige 
byer og lokalsamfundet med gode muligheder for bæredygtig trans-

port og mindre miljøbelastning.  

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg 
Kommunes klimaindsats 

 

3.1.5 Rimelig og 
retfærdig 
fordeling af 
gevinster 

Det forklares, hvor-
dan der på tværs af 
alle tiltag er blevet 
taget højde for inklu-
sivitet, og hvordan 
planen griber ind 
over for specifikke 
sårbarheder eller 
uligheder i kommu-
nen. 

Vi har sikret en bred inddragelse af borgere og lokale aktører i arbej-
det med klimaplanen, som beskrevet i CAPF-pkt. 1.5. Ved klimakon-
ferencen og på klima.idestorm.dk har vi indsamlet forslag til indsat-
ser, og bl.a. ved politiske temamøder, møder med lokale råd og 
samarbejdspartnere har vi indhentet forslag til klimaplanen. 

For at sikre inklusivitet og en rimelig og retfærdig fordeling af gevin-
ster inddrages en bred vifte af borgere, virksomheder, interessenter 
og aktører også i implementeringen af klimatiltagene. Der vil være 
fokus på at sikre lige adgang til information om klimaindsatsen gen-
nem bred kommunikation om status på klimatiltag og gevinster 
heraf, som retter sig mod forskellige dele af lokalsamfundet, eks. 
via hjemmeside, sociale medier, biblioteker, skoler, Fredensborg 
Folkeuniversitet og Fredensborg Aftenskole, jf. CAPF-pkt. 1.5. 

Mange af merværdierne af klimaindsatsen er kollektive gevinster: 
Forbedret luftkvalitet, mere biodiversitet, flere offentligt tilgænge-
lige rekreative områder, bedre vandmiljø mv. biodiversitet. Kollek-
tive gevinster er til gavn for alle kommunens borgere.  

 Hjemmesiden klima.idestorm.dk, hvor 
kommunen har indsamlet forslag til klima-
tiltag – både før og efter den lokale klima-
konference den 19. august 2021. Informa-
tion om konferencen findes også på siden. 

https://klima.idestorm.dk/
https://klima.idestorm.dk/


 

64 
 

Nogle klimatiltag knytter sig specifikt til by- eller landområder. I kli-
maindsatsen er vi opmærksomme på behov og fordelingen af gevin-
ster på tværs af de fire bysamfund, landsbyerne og det åbne land. 
Repræsentanter for Fredensborg Landsbyråd har været inddraget i 
udviklingen af klimaplanen, bl.a. idet de er en del af Klimarådet og 
Grønt Råd. Som eksempel prioriterer kommunen ikke kun, at der 
etableres grøn varmeforsyning i form af fjernvarme, der typisk fin-
der sted i byerne, men også, at kommunen bistår med information 
om grøn varmeforsyning til klynger af boliger udenfor potentielle 
fjernvarmeområder, fx i landsbyer, og landejendomme. 

Nogle klimatiltag knytter sig også specifikt til bestemte borgergrup-
per, eksempelvis borgere i almene boligforeninger med fælles par-
keringsplads. Kommunen er opmærksom på at give alle borger-
grupper viden om og adgang til gevinster af klimaindsatsen – også 
de grupper, der ikke er så ressourcestærke eller af andre grunde 
ikke på egen hånd opsøger viden og tilbud om klimatiltag. Kommu-
nen tager kontakt til borgergrupper, der ikke af sig selv henvender 
sig vedrørende klimarelevante emner, ligesom nogle klimatiltag har 
som mål at gøre det lettere for alle at få viden om muligheder på 
klima- og energiområdet. Der inviteres til informationsmøder (fx for 
grundejerforeninger og almene boligforeninger (fx om energireno-
veringer og ladestandere) og tilbydes rådgivningsindsatser (fx om 
opsætning af ladestandere (klimatiltag 1.12), energitjek og initiati-
ver om bæredygtigt forbrug).  

Størstedelen af klimatiltagene er frivillige for kommunens borgere. 
Det gælder eksempelvis energirenoveringer, cykling, konvertering 
af boliger til anden opvarmning, deltagelse i workshops om klima-
venlig hverdag mv. Kommunens opgave er at sikre, at alle borgere 
har lige mulighed for at deltage i de frivillige indsatser. 

Vi vil i forbindelse med de årlige gennemgange af status på kli-
mamål og klimatiltag have opmærksomhed på, hvorvidt gevin-
sterne af klimaindsatsen fordeles rimeligt og retfærdigt.  
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3.1.6 Ejerskab og 
beføjelser i 
relation til 
tiltag 

Hvert tiltag har som 
minimum én le-
dende institution. 
Implementerings-
metoderne (betinget 
eller ubetinget af 
støtte eller finansie-
ring fra andre aktø-
rer) nævnes i planen. 
I de tilfælde hvor an-
dre aktører er blevet 
udpeget som le-
dende organisatio-
ner, bør kommunens 
rolle i relation til at 
måle fremskridt be-
skrives foruden part-
nerskaber eller sam-
arbejdsaftaler, der 
måtte være indgået. 

Der er én hovedansvarlig aktør for hvert klimatiltag i klimaplanen, 
som vist i oversigter i klimaplanen og i indsatskataloget (Bilag 1). I 
tilfælde, hvor det er kommunens administration, der er hovedan-
svarlig, er det konkrete center angivet. Når det er en anden aktør, 
der er hovedansvarlig, er kommunens rolle beskrevet.  

Kommunen er tilknyttet alle klimatiltag som enten hovedansvarlig 
eller samarbejdspartner. Det er kommunens ansvar at følge frem-
driften i alle tiltag, ligesom kommunen står til rådighed for sparring 
og samarbejde med såvel hovedansvarlige aktører som samarbejds-
partnere. Kommunens involvering afhænger af kommunens befø-
jelser på de enkelte områder, jf. CAPF-pkt. 2.2.2. 

I kommunens organisation arbejdes der med at organisere opgave-
varetagelsen på måder, der i sig selv er bæredygtige, i tråd med le-
delsesgrundlaget Bæredygtigt Lederskab. Det handler bl.a. om at 
sikre et smidigt tværkommunalt samarbejde og at aftale, hvor an-
svaret for nye initiativer placeres, og hvornår ansvaret flytter til an-
dre enheder. Det kan fx være, når opgaven går fra ”udvikling” til 
”forankring” eller videre til ”drift”. Det har kommunen eksempelvis 
arbejdet med i forhold til de opgaver, der knytter sig til etablering af 
elladestandere i kommunen, der involverer mange forskellige enhe-
der i organisationen.  

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg 
Kommunes klimaindsats  

3.1.7 Tidsplan for 
gennem- 
førelse 

Tidsplaner for gen-
nemførelsen af tiltag 
(start og slut) er 
knyttet til udled-
ningsstien og/eller 
beskrivelsen af kli-
marisici, frem til 
2050 og skal vise, 
hvordan tiltagene vil 
bidrage til at nå de 
opstillede mål. 

Klimaplanen indeholder både klimatiltag, der skal gennemføres på 
kort sigt (2022-2026), mellemlang sigt (frem til 2030) og lang sigt 
(frem mod 2040). Det forventede start- og slutår er angivet for hvert 
klimatiltag i såvel klimaplanen som indsatskataloget (Bilag 1). 

En oversigt over indsatsen vedrørende klimatilpasning på både kort, 
mellemlang og lang sigt er vist i klimaplanens Figur 4 på side 10-11. 

I forhold til reduktion af CO2-udledninger er det tiltagene, der gen-
nemføres på kort og mellemlang sigt, der er beskrevet mest detalje-
ret i klimaplanen og indsatskataloget (Bilag 1). Klimaplanen inde-
holder dog også langsigtede indsatser om:  

 Oversigter over klimatiltag i Fredensborg 
Kommunes klimaplan, s. 31, 39, 45, 53, 65, 
71, 77 og 80 

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg 
Kommunes klimaindsats 

 Figur 4 i Fredensborg Kommunes klimaplan, 
side 10-11 
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 transport, fx cykelstrategi (klimatiltag 1.6), prioriterede 
buslinjer (klimatiltag 1.10) og eventuel S-tog-drift på kyst-
banelinjen (s. 25)  

 fossilfri fjernvarmeforsyning (klimatiltag 2.1 og 2.3)  

 optag af CO2 og samarbejde med landbruget (klimatiltag 
4.1, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.6) 

 forbrugsrelaterede udledninger (indsatsområde 6 og 7) 

I forhold til det langsigtede perspektiv er kommunen især opmærk-
som på, at der i de kommende år vil være behov for yderligere tiltag 
vedrørende transport og landbrug/arealanvendelse for at sikre, at 
kommunen er klimaneutral i 2040. Nye tiltag vil kunne iværksættes i 
takt med den teknologiske udvikling og eventuelle ændringer af de 
lovgivningsmæssige rammer på de to områder. Dette er beskrevet 
nærmere i CAPF-pkt. 3.3 om manko.  

  

3.2 Identifikation af barrierer 

  Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

 Identifika-
tion af bar- 
rierer 

Betydelige barrierer i 
forhold til imple-
mentering er blevet 
identificeret, samt 
hvilke tiltag der skal 
til for at overvinde 
dem. 

Forskellige forhold begrænser mulighederne for at gennemføre lo-
kale klimaindsatser. Fredensborg Kommune er opmærksom på barri-
ererne og søger at påvirke rammerne om nødvendigt.  

Overordnet set, forventes de mest betydelige barrierer i forhold til 
implementering af planen at være:  

Fysisk planlægning og arealer: Det er en betydelig udfordring for 
den lokale klimaindsats, at det er vanskeligt at finde arealer uden 
bindinger. Ofte bliver arealer, der kunne være brugt til vedvarende 
energianlæg, skove, udtagning af lavbundsjorde mv., udelukket på 
forhånd, fordi der er regler og hensyn, der begrænser mulighederne 
for brug af arealerne. Det er vigtige hensyn til bl.a. natur og kultur. 
Kommunen har bl.a. haft planer om at etablere en klima- og energi-
park på et areal ved en genbrugsplads, men projektet har ikke kun-
net realiseres pga. de begrænsninger, det bl.a. giver, at arealet er 

 æ) Beslutning om endelig vedtagelse af 
Kommuneplan 2021 (sagsfremstilling og re-
ferat af politiske møder i juni 2022). Det re-
levante afsnit er fremhævet med gult på s. 
5. 

 ø) Brev til klima-, energi- og forsyningsmini-
steren fra formand for Plan-, Trafik- og Kli-
maudvalget Lars Simonsen og formand for 
Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig ud-
vikling Hanne Berg (23. marts 2022) 
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udpeget som kystkile i Fingerplanen, og at der ikke må etableres 
tekniske anlæg i transportkorridoren om Helsingørmotorvejen.  

Kommunens overvejelser: Der kan være brug for at gå mere ind i, om 
de forskellige hensyn kan forenes nogle steder (fx natur- og klima-
hensyn), så de aktuelle udpegninger ikke udelukker analyser af mu-
lighederne for at forene forskellige hensyn. Det kan overvejes oftere 
at søge dispensation. Med de ændringer af planloven, der er indgået 
nationalpolitisk aftale om den 15. juni 2022, forventes mulighederne 
for at finde arealer til klimatiltag at blive forbedret. Det skyldes ikke 
mindst, at det er aftalt, at klimahensyn skal fremgå af planlovens 
formålsbestemmelse på linje med miljø, natur, vækst og udvikling. 
Byrådet i Fredensborg Kommune har den 20. juni 2022 besluttet, at 
der skal fremlægges en sag om udarbejdelse af et kommuneplantil-
læg omhandlende udlæg af arealer i det åbne land til vedvarende 
energianlæg, hvor bl.a. de forventede ændringer til planloven kan 
implementeres hurtigst muligt.  

Lovgivningsmæssige rammer: Der er lovgivning, der sætter be-
grænsninger på kommunens klimatiltag. Udover planloven, som be-
skrevet ovenfor, er det fx lovgivning om solcelleanlæg, fjernvarme-
udbygning og tidligere også om ladestandere. Som lovgivningen ser 
ud nu, har kommunen heller ikke værktøjer til at afhjælpe udfordrin-
ger med højtstående grundvand for private grundejere.  

Kommunens overvejelser: Vi forsøger at være på forkant, så vi ved, 
hvad vi gerne vil sætte i gang, hvis de lovgivningsmæssige rammer 
ændres. Det gælder fx ladestandere, hvor vi i foråret 2022 har forbe-
redt udbud, mens vi afventede, at lovændringen på området trådte i 
kraft i april 2022. Beslutningen i kommunen om at udarbejde et te-
matillæg til kommuneplanen om arealer til vedvarende energi er 
også et udtryk for, at vi ønsker at være forberedt på ændringerne af 
planloven og øvrige nye politiske aftaler og lovgivningsmæssige 
ændringer på klima- og energiområdet. Derudover gør vi opmærk-
som på uhensigtsmæssige lovgivningsmæssige barrierer via 
DK2020-projektet, KL, regionale/tværkommunale samarbejder, hø-
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ringer mv. I marts 2022 har Plan-, Trafik- og Klimaudvalget og Ud-
valget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling sendt et fælles brev 
til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen om de reg-
ler, der hæmmer indsatsen for at udfase naturgas (bilag ø). 

Usikkerhed om nationale planer: På nogle områder kan det for 
kommunen være vanskeligt at planlægge langsigtet, fordi nye nati-
onale planer afventes. Det gælder eksempelvis den nationale klima-
tilpasningsplan, der er under udarbejdelse, og nationale udspil, der 
relaterer sig til klimaloven. 

Kommunens overvejelser: Vi forsøger at forberede os på nye ram-
mer, der kan være på vej – i samarbejde med de netværk, vi indgår i, 
og vores øvrige samarbejdspartnere.  

Støttemidler: I nogle tilfælde kan muligheden for at søge støtte-
midler for borgere eller kommunen bremse udviklingen eller 
fremme initiativer, der ikke understøtter de lokale planer for klima-
indsatsen på bestemte områder. Det sidste gælder eksempelvis på 
varmeområdet, hvor borgere, der bor i områder, der forventes at 
blive fjernvarmeområder, fortsat kan søge om støtte til varmepum-
per, indtil et projektforslag for området er godkendt.  

Kommunens overvejelser: Kommunen vil prioritere informationsind-
satser højt, så borgerne er orienteret om eksempelvis fjernvarme-
planer. 

Ressourcebegrænsninger: Der kan være begrænsede muligheder 
for at afsætte omfattende økonomiske midler som personaleres-
sourcer til at udvikle og gennemføre nye, innovative klimaprojekter 
samt at inddrage og informere bredt herom.  

Kommunens overvejelser: Klimaområdet bliver prioriteret ved bud-
getlægningen, og der er med den nye organisering pr. 1. oktober 
2022 fokus på at integrere arbejdet med bæredygtighed i hele orga-
nisationens arbejde. Derudover har det stor værdi for administratio-
nen at samarbejde med kommuner, forsyningsselskaber og øvrige 
samarbejdspartnere. Det opleves bl.a. gennem DK2020-projektet, 
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at erfaringsudveksling er værdifuld. Kommunen deltager i en række 
tværkommunale og regionale projekter, ikke mindst samarbejdet 
Energi på Tværs. Samarbejdet med lokale borgere, virksomheder 
og foreninger giver også gode muligheder for at øge de samlede 
ressourcer til den lokale klimaindsats.  

Usikkerhed om opbakning til konkrete tiltag: Der er generelt bred 
politisk opbakning til den lokale klimaindsats i kommunen. Der kan 
dog vise sig politiske uenigheder i forbindelse med implementering 
af de enkelte dele af klimaplanen, for det er, når den grønne omstil-
ling bliver konkret, at den kan blive svær, fordi der ofte må priorite-
res mellem flere hensyn.  

Kommunens overvejelser: Det politiske niveau vil blive orienteret lø-
bende og inddraget i implementeringen af klimatiltag, så der sikres 
et ejerskab til projekterne.  

  

3.3 Manko 
  Nødvendige  

elementer 
Forklaring Dokumentation 

 Manko Når der ikke er flere 
mulige tiltag tilbage, 
skønnes størrelsen 
på evt. manko inden 
2050 og den vises i 
stien frem til 2050. 
Der foreligger en 
skriftlig forpligtelse 
til at opdatere udled-
ningsstierne, herun-
der at opdatere skøn 
over manko. 
 

Resultater ifølge DK2020-scenarie 

Hvis de klimatiltag, der er beskrevet i Fredensborg Kommunes kli-
maplan, gennemføres, forventes de årlige drivhusgasudledninger at 
blive reduceret som vist i Figur 24 i klimaplanen (s. 83), der også 
fremgår nedenfor. Figuren viser resultaterne for det såkaldte 
DK2020-scenarie, hvor de forventede effekter af klimaplanen er lagt 
til referencescenariet, der er beskrevet under CAPF-pkt. 2.4.1. Me-
tode og scenarier er beskrevet i Bilag 2. 

Ifølge DK2020-scenariet vil de samlede udledninger være: 

 60.000 ton CO2e i 2030: Det svarer til, at drivhusgasudled-
ningerne er reduceret med 76 pct. i forhold til udlednin-
gerne i 1990, som vist i tabellen nedenfor.  
Dermed vil kommunen ifølge fremskrivningerne opfylde 

 Bilag 2. Kortlægning og scenarieanalyse 
til brug for Fredensborg Kommunes 
DK2020-arbejde, Ea Energianalyse  

 Bilag 6. Vurdering af negative klimaeffek-
ter ved realisering af Fredensborg Kom-
munes klimaplan (DK2020) 

 Figur 24 i Fredensborg Kommunes klima-
plan, side 83 

 Figur 25 i Fredensborg Kommunes klima-
plan, side 84 
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delmålet om 75 pct. reduktion i 2030 i forhold til 1990, hvis 
de beskrevne klimatiltag gennemføres.  

 34.300 ton CO2e i 2040 og 15.400 ton CO2e i 2050: Resul-
taterne viser, at der er brug for yderligere initiativer i de 
kommende år for at nå målet om nettonuludledning i 2040. 
Det skal bemærkes, at det er indregnet, at skovrejsning bi-
drager med 2.700 ton CO2-lagring i 2040 og 4.000 ton i 
2050. 

 

Resultater ifølge et mere ambitiøst scenarie 

Kommunen har også fået foretaget fremskrivninger af CO2-udled-
ningerne for et scenarie, hvor de nationale rammevilkår for den 
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grønne omstilling antages at være mere ambitiøse end de nuvæ-
rende. De overordnede resultater er vist i tabellen nedenfor, sam-
menlignet med referencescenariet og DK2020-scenariet.  

Ifølge det ambitiøse scenarie, som det kaldes i Bilag 2, vil udlednin-
gerne fra Fredensborg Kommune være 49.000 ton CO2 i 2030, hvil-
ket svarer til en reduktion på 80 pct. i forhold til niveauet i 1990. 
Mankoen i 2040 forventes at være 25.000 ton CO2, hvilket svarer til, 
at udledningerne er reduceret med 90 pct. i forhold til niveauet i 
1990. Det viser, at der er god sandsynlighed for, at kommunen op-
fylder målet om mindst 75 pct. reduktion i 2030, men at der er be-
hov for løbende fokus på, hvordan kommunen bliver klimaneutral i 
2040. 

Tabel. Forventet reduktion af CO2-udledninger fra Fredensborg Kom-
mune i 2030 og 2040 i forhold til udledningerne i 1990, ifølge tre frem-
skrivningsscenarier 

 2030 2040 

Referencescenarie 67 pct. 77 pct. 

DK2020-scenarie 76 pct. 86 pct. 

Det ambitiøse scenarie 80 pct. 90 pct. 

Reduktionsmål 75 pct. 100 pct. 

 

Kommunen vil mindst hvert 4. år opdatere fremskrivningerne og 
den forventede manko. Det sker i forbindelse med evaluering og re-
vision af klimaplanen, som beskrevet i klimaplanens kapitel ”Op-
følgning” på s. 88-89.  

Udfordring med transport og landbrug 

Det er i høj grad CO2-udledninger fra transport, der ventes at 
fremgå af Fredensborg Kommunes klimaregnskab i 2040. Der ven-
tes også fortsat at være udledninger fra landbrug/arealanvendelse. 
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Transportområdets udledninger er fordelt på transporttyper i klima-
planens Figur 25 (s. 84), som vist nedenfor. De fleste udledninger 
kommer fra personbiler - også når tiltagene i klimaplanen er indreg-
net. Figuren viser samtidig, at der kan være brug for flere initiativer 
vedrørende ikke vejgående transport (non-road), varebiler og lastbi-
ler. Til gengæld ventes der ikke udledninger fra busser i 2030 og 
frem.  

 

Både transport og landbrug er områder, hvor der i dag ikke er op-
lagte, kendte teknologiske løsninger, der kan løse udfordringerne 
på kort sigt. Der investeres mange ressourcer i forskning og udvik-
ling, der skal reducere CO2-belastningen fra transport, og på mange 
områder vil reduktionen af CO2 afhænge af udviklingen af nødven-
dig infrastruktur (fx ladeinfrastruktur) samt forbrugernes overgang 
til mere CO2-venlige transportformer. 

Inden for landbrug er udfordringerne større både teknologisk og 
lovgivningsmæssigt. Det betyder, at løsningerne på en lavere CO2-
belastning ikke står så klart og i langt højere grad kan blive af-
hængige af erhvervets egne initiativer og indsatser. Det kan ske ved 
overgang til fossilfri non-road-køretøjer og maskiner, nye dyrk-
ningsmetoder og ændret produktion mv.  
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Kommunens direkte muligheder for at påvirke CO2-aftrykket fra 
transport og landbrug er begrænset og vil ofte være fokuseret på at 
inspirere, vejlede og vise løsninger, der trækker den rigtige vej. Men 
i praksis vil reduktionen mod nettonuludledning kræve tæt samar-
bejde med borgere og virksomheder i kommunen. 

Det forventes, at der i de kommende år kommer nye nationale kli-
matiltag, og at den teknologiske udvikling desuden vil give mulig-
hed for nye, effektive initiativer. Kommunen sætter nye initiativer i 
gang i takt med, at nye teknologiske muligheder bliver tilgænge-
lige, og efterhånden som der kommer større overblik over udfor-
dringer, der ikke løses via lovgivning eller teknologi. Det skal sikre, 
at målet om nettonuludledning nås senest i 2040.  

Som eksempel kan kommunen iværksætte initiativer, der fremmer 
brugen af samkørsel. Klimaplanen indeholder ikke konkrete initiati-
ver om samkørsel, fordi erfaringerne fra andre kommuner viser, at 
det kan være meget ressourcekrævende at opnå effekt på området. 
Kommunen vil derfor følge udviklingen nogle år og i stedet priori-
tere ressourcer til initiativer vedrørende cyklisme, ladeinfrastruktur 
til elbiler mv.  

I forhold til udledninger fra non-road/tung transport og landbrugs-
drift forventer kommunen at få erfaringer over de næste år, der kan 
inspirere til mere konkrete tiltag. Erfaringerne hentes bl.a. gennem 
klimaplanens initiativer om samarbejde med landbruget (klimatiltag 
4.5), grønne kommunale indkøb (klimatiltag 6.7) og arbejdet med at 
begrænse anlægsprojekters klimabelastning (klimatiltag 7.4).  

Klimatiltagenes klimabelastning 

Kommunen har foretaget en overordnet estimering af den klimabe-
lastning, som realisering af klimatiltagene også vil medføre. Det er 
især vigtigt at være opmærksom på dette i forhold til bygge- og an-
lægsprojekter. Beregningerne er lavet ved hjælp af CO2-beregne-
ren/Klimakompasset. De beskriver alene den stigning i udledning af 
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CO2, der forventes af klimatiltagene, mens de positive klimaeffek-
ter ikke fremgår af disse beregninger (de indgår i stedet i fremskriv-
ningerne, som beskrevet ovenfor).  

Resultaterne er forbundet med betydelig usikkerhed, og de dækker 
kun delelementer af de aktiviteter, der knytter sig til realisering af 
klimaplanen. Opgørelsen skal derfor ses som et indledende skridt i 
kommunens indsats for løbende at forbedre klimavurderinger af ak-
tiviteter (klimatiltag 8.3). Metode og resultater for de enkelte klima-
tiltag er beskrevet i Bilag 6. 

  

3.4 Monitorering, evaluering og justering 

 Under- 
kategori 

Nødvendige  
elementer 

Forklaring Dokumentation 

3.4.1 Monitorering 
af imple-
menteringen 

Der er angivet en 
procedure for moni-
torering og rappor-
tering af fremskridt i 
implementering 
med fastsatte KPI’er 
for prioriterede til-
tag. Denne proces 
omfatter regelmæs-
sig monitorering i 
overensstemmelse 
med eksisterende 
forvaltnings- og rap-
porteringssystemer. 

Der er fastsat måltal (KPI’er) for kommunens indsatsområder og til-
tag. Kommunen vil mindst én gang årligt gøre status på KPI’erne og 
kommunens klimaregnskab, orientere det politiske niveau om frem-
driften i implementeringen af klimaplanen og offentliggøre resulta-
terne.  

Der forventes etableret en ny, tværgående organisering af bære-
dygtighedsarbejdet i kommunen pr. 1. oktober 2022, som vist med 
organisationsdiagrammet ved CAPF-pkt. 2.2.1, herunder et tværgå-
ende klimanetværk i kommunen.  

De nye enheder får ansvaret for at sikre fremdrift i kommunens kli-
maindsats, implementering af klimatiltagene samt muligheder for 
at overkomme eventuelle barrierer. Netværket vil desuden drøfte 
ny viden og nye muligheder på klimaområdet, efterhånden som de 
opstår, og inspirere hinanden til nye indsatser eller arbejdsgange.  

 Oversigter over klimatiltag i Fredensborg 
Kommunes klimaplan, s. 31, 39, 45, 53, 65, 
71, 77 og 80 

 Bilag 1. Indsatskatalog for Fredensborg 
Kommunes klimaindsats 

3.4.2 Evaluering af 
virkningerne 

Der foreligger en 
procedure for evalu-
ering af virkningerne 
(reduktion af udled-
ning, risikoreduktion 

Der foretages mindst hvert 4. år en evaluering af klimatiltagenes ef-
fekter. Det sker gennem en opdatering af fremskrivningerne af CO2-
udledningerne, en vurdering af effekten af klimatilpasningstiltagene 
i forbindelse med, at en ny klimatilpasningsplan skal udarbejdes, 

 Figur 27 i Fredensborg Kommunes klima-
plan, side 89 
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og ligelig fordeling 
af merværdierne). 
Der foretages regel-
mæssige evaluerin-
ger i overensstem-
melse med kommu-
nens øvrige afrap-
porteringer. 

samt vurderinger af klimatiltagenes merværdier og fordeling heraf. 
Den første evaluering planlægges foretaget i 2025.  

Samlet plan for opfølgning på klimaplanen:  

 

 

3.4.3 Gennem-
gang og revi-
sion af pla-
nen 

Der er løfte om at of-
fentliggøre opdate-
ringer og tillæg på 
en 5-årig basis og/el-
ler i begyndelsen af 
hver ny borgmester-
periode (især hvis 
der er sket ændrin-
ger i den politiske le-
delse), hvor der ta-
ges højde for doku-
mentation fra moni-
torering og evalue-
ring. 

Hvert afgående byråd sikrer en afrapportering for klimaindsatsen, 
som kan danne grundlag for det nye byråds revision af og videre ar-
bejde med DK2020-planen. Afrapporteringen baseres på den fore-
gående evaluering af planen.  

I starten af hver byrådsperiode tages planen op til revision (dvs. før-
ste gang i 2026). Baseret på en grundig gennemgang af planen, sta-
tus på hvert indsatsområde og tiltag samt opdaterede fremskrivnin-
gerne af drivhusgasudledningerne, vil der om nødvendigt blive op-
stillet nye delmål og igangsat nye initiativer, der tager højde for nye 
rammebetingelser, teknologiudvikling, forventet manko osv. Den 
reviderede plan må ikke være mindre ambitiøs end den tidligere.  

Der sikres bred inddragelse i gennemgangen og revisionen af pla-
nen, ligesom formidling af indholdet i den reviderede plan priorite-
res.  

 

 


