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Fredensborg Kommune har lagt 
ambitiøse planer for kommunens 
grønne omstilling. Med afsæt i en 
grøn politik er kommunen gået 
med i DK2020-projektet, hvor kom-
munen har forpligtet sig på at ud-
vikle en lokal klimahandlingsplan 
for at leve op til Parisaftalens mål-
sætninger. 

1. Opsamling

Som led i arbejdet har Fredensborg Kommune afholdt 
en klimakonference den 19. august 2021. 

På konferencen deltog 130 borgere, politikere, erhvervs-
ledere, repræsentanter fra foreninger og medarbejdere fra 
kommunen. Som supplement til konferencen er der op-
rettet en digital idéplatform - klima.idestorm.dk - hvor 
alle i Fredensborg Kommune har kunnet oprettet idéer 
til klimaplanen før, under og efter konferencen. 

Resultatet af konferencen og idéplatformen fungerer som 
direkte input til Fredensborg Kommunes arbejde med at 
formulere klimaplanen, som skal ligge klar i sommeren 
2022. 

Klima, miljø og natur kender ikke til grænser og skel. 
Derfor kan den grønne omstilling kun lykkes, hvis man 
involverer aktører på tværs af erhverv og civilsamfund. 
Danske kommuner har i stigende grad succes med at 
være katalysator for bæredygtige initiativer fra lokal-
samfundet, og samtidig være bindeled til de politiske 
beslutninger, som skal danne rammerne. 

Med klimakonferencen har Fredensborg Kommune taget 
hul på at mobilisere gode kræfter til at tage del i arbej-
det, og lade den lokale idérigdom komme til orde. 

Med klimakonferencen er vi lykkes med at bringe bor-
gere, foreninger, erhverv og politikere sammen om den 
grønne dagsorden og i fællesskab fået idénti"ceret rette 
skridt i en grønnere retning. 

1.1. Lokalt engagement omkring klimarådet 
og klimaplanen 

Et nyligt nedsat klimaråd har til formål at styrke samar-
bejdet mellem borgerne, erhvervslivet og kommunen om 
klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen. 
Konferencen har derfor også haft til hensigt at skabe 
synlighed og engagement omkring klimarådet. Foruden 
Fredensborg Kommunes borgmester og formanden for 
plan-, miljø- og klimaudvalget holdt formanden for 
klimarådet en velkomsttale. Selvsamme trekløver "k 
overrakt resultatet af konferencens workshops afslut-
ningsvist. Dertil blev klimarådets to yngste medlemmer 
interviewet på scenen. 

Klima og bæredygtighed i Fredensborg Kommune

Hvad kan vi sammen  
gøre for klimaet? 

Del din klimaidé - og tilmeld dig konferencen

klima.idestorm.dk

Klima, biodiversitet og bæredygtighed står højt på dagsordenen -  
også i Fredensborg Kommune. Derfor inviterer vi til klimakonference 

 torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00 - 20.30.

Frem mod klimakonferencen indsamler vi idéer til en  
grønnere fremtid i Fredensborg Kommune.

Avisannonce for konferencen
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1.2. Information om igangværende  
indsatser 

Samtidig skabte konferencen en mulighed for at 
informere deltagerne om kommunens igangværende 
initiativer. Dette skete ved hjælp af tre info-øer, der var 
bemandet af medarbejdere fra kommunen. Her kunne 
deltagerne få indblik i det arbejde, der allerede foregår i 
kommunen og stille spørgsmål til de igangværende tiltag.

1.3. Workshops skabte grundlag for idéud-
vikling og gode samtaler 

Hvert tema i konferencen blev udfoldet igennem works-
hops, hvor deltagerne "k lov til at bidrage til samtalen og 
dykke ned i de grønne muligheder. Seks oplægsholdere 
med interesse og erfaring indenfor klima og biodiversitet 
holdte et oplæg, der havde til formål at inspirere delta-
gerne før de selv skulle idéudvikle. Følgende oplægshol-
dere delte ud af deres viden og erfaring med den grønne 
omstilling: 

• Grøn transport 
Rasmus Willig, sociolog og CSR-chef i  
biotechvirksomheden Gubra i Hørsholm

• El og varme 
Asser Simon Chræmmer Jørgensen, fra  
Rådgivningsvirksomheden Transition

• Bæredygtigt byggeri 
Tina Saabye, stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune

• Klimatilpasning og biodiversitet 
Morten Lauge Fejerskov, seniorspecialist i NIRAS

• A!ald og genbrug 
#omas Nielsen, indehaver af Woodliving i Søholm

• Grøn hverdag 
Martha Nørgaard, projektleder i Gro Selv

I hver workshop skulle deltagerne samarbejde og i fæl-
lesskab udvælge én idé som de gerne ville arbejde med. 
De kunne enten vælge en  fra idéplatformen eller de 
kunne formulere en ny idé med afsæt i det faglige oplæg. 
Dernæst skulle deltagerne udfolde idéen og drøfte, 
hvorfor idéen var vigtig og hvordan den kunne blive til 
virkelighed. 

Deltagerne bidrog til processen med god energi, velvilje 
og gode drøftelser om det pågældende tema. De kom 
med $ere konstruktive idéer til den grønne omstilling i 
kommunen. 

I det følgende fremgår alle idéer fra idéplatformen, samt 
de idéer, som deltagerne arbejdede med på konferencen. 

Fakta

Der var 130 deltagere på selve konferencen 
og 53 idéer på den digitale idéplatform før 
konferencen.  
Konferencens kerneindhold var følgende seks 
grønne temaer som deltagerne skulle bidrage 
til at konkretisere:

Billeder fra workshop på konferencen

• Grøn transport
• El og varme
• Bæredygtigt byggeri
• Klimatilpasning og biodiversitet
• A!ald og genbrug
• Grøn hverdag



2. Idéer fra workshops  
på konferencen



2.1. Affald og
genbrug
Fire udvalgte ideer fra idéplatformen

1. Grønt Værksted - nej til brug og smid væk kulturen

Jeg foresla ̊r, at vi i kommunen starter et Grønt Værksted. Forma ̊let er at begrænse “brug og smid
væk-kulturen”, sa ̊ vores forbrug af  ressourcer kan begrænses, ogsa ̊ de ikke-fornybare ressourcer
og materialer, og affaldsmængder kan nedbringes. Det kan vi ved frivilliges hjælp til reparation af
it, tøj m.m. Samtidig kan værkstedet være med til at bekæmpe uligheden ved, at vi hjælper
hinanden med at få repareret vores ting.

Grønt Værksted kan ogsa ̊ være et idé-værksted for alle interesserede borgere, hvor vi kan dele
ideer og forslag og iværksætte projekter til gavn for klima, natur og miljøet - og samtidig skabe
sociale fællesskaber.

Naturformidling til børn kunne ogsa ̊ forega ̊ der, f.eks. ved at børn fa ̊r mulighed for at fremstille
forskelligt udstyr, som kræver værktøj, f.eks. fuglekasser, sma ̊dyrskasser med forstørrelsesglas i
den ene side, primitive undervands kikkerter, drager, alt til brug i naturen.

2. Fælles genbrugsmarked under et tag

En værkstedssammenslutning af  sma ̊ og mindre virksomheder, der arbejder med genbrug og
bæredygtighed. Det kunne inkludere møbelsnedker, elektriker, smed, møbelpolstrere, maler,
sadelmager, skrædder m.m.

Sa ̊ kan man livtidsforlænge sine udtjente ejendele, give dem nyt forma ̊l eller bare donere til
fællesskabet velvidende, at det ikke bare bliver smidt ud. De enkelte virksomheder kunne ogsa ̊
deles om fællesarealer og større værkstedsmaskiner for at mindske det spild, der er, na ̊r maskiner
bare sta ̊r stille.

Der kunne fra dette fællesskab blive afholdt workshops, seminarer eller værkstedskurser - alt
sammen med øje for at styrke mængden af  det, der kan repareres, gives nyt liv eller genbruges.
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3. Genbrug

Vi kasserer en stor mængde brugbare genstande sa ̊som møbler, glas, porcelæn, tøj, grills,
vaskemaskiner, cykler og meget andet. Jeg er overbevist om, at mange produkter kan
levetidsforlænges og dermed spare meget energi.

Hvis jeg kasserer min cykel, vil den i dag blive omsmeltet til sta ̊l og derefter formet til et nyt
produkt. Det vil ogsa ̊ kræve energi. Kunne en kasseret grill ikke anvendes af  en anden familie?
Og kunne cyklen ikke komme ud at køre igen - ma ̊ske efter en lettere reparation?

Jeg foresla ̊r, at vi i Fredensborg Kommune efterligner det, de gør i Hjørring Kommune. Her
afleverer borgerne ting og sager, de mener kan genbruges. Hjørring Kommune har oprettet en
genbrugsbutik, hvorfra de indleverede effekter sælges. Genbrugsbutikken har ca. 15 ansatte, der
sorterer og reparerer inden salg. Man kan købe alt fra cykler til vaskemaskiner. En sidegevinst er,
at genbrugsbutikken ofte ansætter folk ”på kanten af  arbejdsmarked”.

4. Her holder 7.a skolens område rent

Matriklen for alle skoler inddeles i passende (afhængig af  antal klasser) sektioner omkring skolen.
Fra skolens ydermur til ca. 50 meter fra muren. Hvert omra ̊de markeres med skilte “Her holder
X klasse skolen ren”. Det vil sige, at eleverne holder selv justits med ba ̊de eget og andre klassers
areal. Princippet praktiseres bl.a. i USA og benyttes også af  andre offentlige institutioner
(sportsklubber, spejdere, foreninger m.v.)
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Idéark: Gruppe 1
Affald og genbrug
Bedre oplysning til borgerne

Der er meget fokus på selve sorteringen i 10 fraktioner. Borgerne bør få meget større viden om
processen efter afhentning. Det vil skabe øget motivation.

Hvorfor er idéen vigtig?

Mere ansvarlighed til borgerne er lig med mere kvalitet i genanvendelse.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Hjælp til sortering og aflæsning på genbrugspladserne. Samt øget info giver anledning til mere
genanvendelse og mindre til transport.
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Idéark: Gruppe 2
Affald og genbrug
Grønt værksted - nej til brug og smid væk kulturen

Hvorfor er idéen vigtig?

Genbrug, smid ikke væk - men genbrug!

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Ved at omdanne genbrugspladsen til et sted, hvor du kan hente materialer og andre nyttige ting
og sager. Etablere et genbrugstelt/hus, hvor tingene afleveres i stedet for at smide dem ud.
Foreninger (spejder, sport, skoler m.fl.) står for at modtage og få indtægten og evt. også
kommunalt ansatte.
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Idéark: Gruppe 3
Affald og genbrug
Genbrug

Hvorfor er idéen vigtig?

Det er vigtigt at mindske forbruget af  ressourcer. Overordnet er det vigtigt med et mindre
forbrug. Derfor er det vigtigt, at der skelnes mellem genbrug og genanvendelse.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

a) Vi vil gerne lave en kopi af  Hjørring Kommune.
b) Det er vigtigt, at alle gør noget aktivt selv. I stedet for at bruge engangsservice, kan man

meget billigt købe genbrug og aflevere det igen.
c) Det skal afklares, hvordan dette organiseres som virksomhed eller frivillig virksomhed.
d) Det skal være let og tilgængeligt for den enkelte borger.
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Idéark: Gruppe 4
Affald og genbrug
Genbrug

Hvorfor er idéen vigtig?

For at vi sparer energi på produktion af  nye genstande.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Et værksted med rådgivning til, hvordan ting kan repareres og udlån af  værktøj dertil. Bedre
genbrug af  det affald, vi allerede indsamler.
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Idéark: Gruppe 5
Affald og genbrug
Nye vaner, ansvarsområder og ”Handycenter”

Skabe større ansvarsfølelse og bevidsthed i eget område og i samfundet, hvilket burde føre til nye
vaner. Genbrugs- og reparationsværksted i alle bycentre efter behov. Genbrug af  nye ting er
hyggeligt.

Hvorfor er idéen vigtig?

At skabe bevidsthed og motivation er afgørende for mere fokus på genbrug frem for at tvinge
borgerne til at genbruge.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Flere affaldssække og standere.
● Digitale apps og fysiske rammer.
● Samarbejde i skolerne.

Klimakonference i Fredensborg Kommune Afrapportering Side 13



2.2. El og varme
Fire udvalgte ideer fra idéplatformen
2. Fremtidens energi-/varmekilde?

Jeg kunne godt tænke mig, at Fredensborg Kommune fik fokus pa ̊ de forskellige energi- og
varmekilder.

Det vil sige naturgas, varmepumper, solenergi, jordvarme, fjernvarme. Hvad er fordelene og
ulemperne for os i parcelhusene, som skal træffe valg om eventuelle ændringer fra olie/naturgas.
Jeg tænker her pa ̊ pris (ba ̊de anlæggelse samt driften), støj, energiforbrug, forurening, og hvad
der ellers ma ̊tte være af  fordele og ulemper, vi som parcelhusejere skal være opmærksomme pa ̊.

Lige nu virker det som om, Fredensborg Kommune ikke er proaktive, men venter pa ̊, at andre
gør noget. Dette er bare ikke i orden.

2. Udbygning af fjernvarme

Fjernvarme er en meget fleksibel varmekilde, som kan udnytte mange forskellige energikilder
samt hurtigt skifte mellem dem. Desuden er fjernvarme en meget brugervenlig varmekilde, som
kræver minimum indsats af  brugeren. I Fredensborg Kommune har vi omkring 700 olie- og
7.000 gasopvarmede boliger, der indenfor de kommende a ̊r skal finde anden opvarmning.
Kommunen bør gøre en forstærket indsats for at hjælpe disse pa ̊ vej.

Den gratis kommunale energira ̊dgivning bør styrkes og gøres mere synlig. Det er specielt vigtigt,
at der ra ̊dgives om støj i forbindelse med etablering af  individuelle varmepumper.

Kommunen bør have klare langsigtet planer for, hvilke boliger man forventer at
fjernvarmebetjene.

Hvor der er planer om fremtidig fjernvarme, bør der etableres et marked for brugte gasfyr, sa ̊
man ikke investerer i nye gasfyr med 15 til 20 a ̊rs levetid fa ̊ a ̊r før skiftet til fjernvarme, sa ̊ kan
man ogsa ̊ fa ̊ lidt restværdi ud af  de gasfyr, der udskiftes, før de er udtjente.

Fjernvarmen bør udbygges, hvor det er rationelt. Samtidig er det pa ̊trængende, at fjernvarmen
udvikles hen mod vedvarende bæredygtige kilder. Jeg ha ̊ber, vi kan udvikle et fjernvarmesystem,
som primært baserer sig pa ̊ solvarme, men ogsa ̊ pa ̊ spildvarme og overskudsenergi. Det kræver et
fjernvarmesystem, der er designet til mere decentrale og varierende varmekilder. Derfor er der
brug for varmelagre.

Klimakonference i Fredensborg Kommune Afrapportering Side 14



3. Udskiftning af el-radiatorer med luft-til-luft-varmepumper

Mange af  husene i Fredensborg fra 1970 har elvarme. El-radiatorer kan med fordel udskiftes
med luft-til-luft-varmepumper og dermed reducere elforbruget.

4. Geotermi til grønfjernvarme

GEUS (Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser) har for a ̊r tilbage estimeret, at der i
Danmarks undergrund er geotermisk varmt vand, som kan dække ca. 30% af  landets behov for
opvarmning. Der er faktisk store reservoirer varmt saltvand i Danmarks undergrund.

Af  de tre geotermiske værker, der i dag findes herhjemme, er kun ét i funktion, nemlig det i
Thisted, som har været i drift siden 1984. De to andre anlæg pa ̊ henholdsvis Margretheholm i
København og i Sønderborg er stoppet på grund af  opsta ̊ede tekniske vanskeligheder i
driftsfasen. Men der er stadig store muligheder, hvis kommuner og forsyningsselskaber forsta ̊r at
udnytte dem ved at trække pa ̊ GEUS’ kompetencer.
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Idéark: Gruppe 1
El og varme
Fremtidens energi-/varmekilde?

Hvorfor er idéen vigtig?

Behov for udskiftning af  gasfyr til fjernvarme, luft til vand-varmepumpe eller solenergi.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

- Kommunen er mere aktiv med rådgivning.
- Alternativer skal belyses, både fordele og ulemper.
- Individuelle løsninger til forskellige boligtyper.
- Krav til nye bebyggelser (lokalplaner).
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Idéark: Gruppe 2
El og varme
Alternative løsninger uden for de kollektive forsyningsområder.

Hvorfor er idéen vigtig?

● Flere alternativer giver mindre sårbarhed over for fejl f.eks. på fjern-/gasnettet
● Når den enkelte borger selv skal betale, kan man ikke nå i mål med ambitiøse mål i

kommunen

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Mere rådgivning om varmepumper i de enkelte husstande.
● Lave eksempler med løsninger, man kan få inspiration af.
● Økonomisk incitament.
● Det skal prioriteres på den kommunale dagsorden.
● Gulerod frem for pisk.
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Idéark: Gruppe 3
El og varme
Udbygning af fjernvarme

Hvorfor er idéen vigtig?

Fjernvarme er en meget fleksibel og fremtidssikret energikilde. Det er også en forudsætning for
geotermi og industriel overskudsvarme. Rørene til fjernvarme har også en meget lang levetid,
hvilket kan være en god investering.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Kommunen skal tage initiativ og skubbe til forsyningsselskaberne og bede dem om at give deres
projektforslag.
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Idéark: Gruppe 4
El og varme
Fremtidens energi-/varmekilde?

El-baseret energikilde. Kombinere flere energitiltag i privatboliger for optimal løsning.

Hvorfor er idéen vigtig?

- Den er universel
- Den har allerede et udbygget el-net
- Den tilgodeser både tæt bebygget og ikke tæt bebygget områder
- Kan produceres på mange måder:

1. Solceller
2. Vind
3. Vand
4. Bølge
5. Varmepumpe

- Kan produceres lokalt.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Eksisterer allerede, minimere ændring af  infrastruktur.
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Idéark: Gruppe 5
El og varme
Rammeværktøj

Lokalplaner og CO2-effekter. Kommunen skal gennemgå lokalplaner med henblik på at spare på
forbruget af  energi. Pres KL for CO2-afgift.

Hvorfor er idéen vigtig?

Fordi kommunen jo ikke kan vælge den enkelte løsning, men bør være facilitator for de gode
ideer. Eksempelvis ved at sikre, at lokalplanerne fremmer de mest klimavenlig løsninger.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Kommunen bør presse på. Det kunne eksempelvis være KL for at få en højere CO2-afgift.
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2.3. Grøn
transport
Fire udvalgte ideer fra idéplatformen
1. Mere information om elbiler

Det ville være rart med mere tilbundsga ̊ende information om elbiler. Mange vil gerne skifte til
elbiler, men der er usikkerhed om batterier, pris, miljøvenlighed m.m.

2. Ud af bilen - op på cyklen

Det er fristende at tage bilen til stort og sma ̊t, selv over ganske korte afstande. Ifølge DTU’s
Transportvaneundersøgelse, sa ̊ er ca. 10 pct. af  alle bilture under én kilometer. Alle de ture kan
sagtens erstattes af  gang eller cykling.

En ma ̊de at begrænse den ukritiske brug af  bilen er ved at nedlægge parkeringspladser og gøre
det lettere og mere sikkert at parkere sin cykel.

Skal mange flere cykle i stedet for at sidde i bilen og forurene, sa ̊ skal det være mere sikkert at
cykle. Der mangler sikre cykelveje i og omkring landsbyerne samt ved skolerne i f.eks. Sørup. Og
så er der brug for flere cykelstier - ikke cykelbaner, der kun er adskilt fra biltrafikken med en
malet hvid stribe - pa ̊ følgende strækninger: Fredensborg-Brønsholm, Brønsholm-Helsingørs
bygrænse samt pa ̊ dele af  A6 vest for Fredensborg.

3. Mini elbusser i lokalområder

Mini elbusser fra stoppesteder i lokalomra ̊der uden fører, som kendt fra bl.a. DTU. Eventuelt
med tilkald/forudbestilling via telefon.

4. Søg statstilskud til ladestandere

Det er ikke alle, der kan etablere en ladestander på egen p-plads. Hvis vi skal redde klimaet, skal
flest mulige pa ̊ sigt købe en elbil i stedet for en benzinbil. Elbiler bliver forha ̊bentlig billigere de
kommende a ̊r.
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Men hvis man ikke har sin egen p-plads, kan man ikke fa ̊ installeret sin egen ladestander.

For at fremme, at boligforeninger etablerer ladestandere pa ̊ deres fælles p-pladser, giver staten
tilskud hertil pa ̊ op til 25% af  udgifterne i 2021. Klimara ̊det og Fredensborg Kommune kan
inspirere til, at boligforeningerne kommer i gang med at søge i a ̊r.

Andre muligheder for opladning kunne være på et offentligt areal, og for kommunens
medarbejdere kunne det være opladning på p-pladsen ved deres arbejdsplads. I 2022 afsætter
staten 150 mio. kr. som tilskud til offentligt tilgængelige ladestandere pa ̊ bl.a. kommunale arealer.

I eftera ̊ret 2021 vil kommunernes muligheder for at deltage i opsætning af  ladestandere blive
forbedret. Klimara ̊det og byra ̊det skal være opmærksom pa ̊ at fa ̊ del i de 150 mio. kr., sa ̊ vi kan fa ̊
flere ladestandere i kommunen til gavn for klimaet og borgerne.
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Idéark: Gruppe 1
Grøn transport
Mere information om elbiler/søg statstilskud til ladestander

Samle info, så borgerne kan henvende sig et sted.

Hvorfor er idéen vigtig?

● Miljøhensyn.
● Nem adgang, hvis man skal lave adfærdsændringer som privat.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Elbiler bruges i alle kommunale sektorer.
● Ladestandere på kommunal ejendom ejet af  kommunen.
● Skal konkurrere prismæssigt med private standere.
● Det skal undersøges, hvor mange ansatte der vil overgå til elbiler/cykler. Så kan man bl.a.

se, hvor der er størst tilslutning.
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Idéark: Gruppe 2
Grøn transport
Cykler på skole og arbejdspladser

Virksomheder fremmer cykelstativer på nærmeste stationer. Skoler skal fokusere mere på at få
eleverne til at cykle.

Hvorfor er idéen vigtig?

Det er sundt, billigt og klimavenligt.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Cykling som en del af  opdragelsen i skolen. Kunne vi indføre et cykelkørekort? Lave
cykelkonkurrencer skoler imellem. Flere virksomheder kunne stille cykler til rådighed for deres
medarbejdere. Udstyr til reparation af  cykler på stationerne. Virksomheder kunne stille
cykelstativer op ved de nærmeste stationer. Særlig transportfradrag på cykling til arbejde.
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Idéark: Gruppe 3
Grøn transport
Ud af bilerne - op på cyklerne

Hvorfor er idéen vigtig?

Mangel på cykelstier, og man sparer på CO2. Sikre cykelstier til skolerne fra alle dele af  byerne.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Motivering af  borgerne til at cykle. Nye cykelstier, bedre vedligeholdelse af  nuværende cykelstier
(Lystholmvænget) + dialog med forældre. Cykelstier langs de veje, hvor der ikke er hele veje
(Strandvejen) fra brosten til asfalt (Strandvejen). Omlægning af  landevej i byzone til byvej
(Kongevejen, Fredensborg) indtænkt cykelstier i ny omlægning (Nivå centervej).
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Idéark: Gruppe 4
Grøn transport
Mere information om elbiler

Hvorfor er idéen vigtig?

Udskiftning af  batterier, hvor bliver de af  efter endt levetid?  Hvad koster et bilbatteri i CO2 at
producere vs. et almindeligt bilbatteri.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Bedre infrastruktur såsom flere ladestandere i kommunen. Solceller til opladning af  elbiler.
Rådgiver/samt kommunale ladestandere, flere kommunale. Flere cykelstativer og flere elbusser.
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Idéark: Gruppe 5
Grøn transport
Forberedelse af kollektiv trafik i kommunen

Den kollektive trafik skal forbedres; flere afgange, samarbejde mellem kommunerne, mindre
enheder, bedre information, delebiler og evt. cykler.

Hvorfor er idéen vigtig?

Det vil begrænse CO2-udslip, forbedrede sundhed og være ressourcebesparende.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Politisk bevågenhed information/forbrugeroplysning. Brug din stemme som borger. Elbiler løser
ikke alt, der skal stadig forbedres.
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Idéark: Gruppe 6
Grøn transport
Mini el-busser i lokalområder

Hvorfor er idéen vigtig?

Alle forslag er vigtige. Men dette er aktuelt få denne kommune.

- Inspireret af  DTU commute
- Komme rundt i kommunen til fritid, sport, natur og skole.
- Tidshorisont = god timing for det har lidt længere udsigter
- Kommunal eje, ellers risikerer man medarbejdere uden overenskomst.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Fordelt på de fire byer.
● Flere stier (sikkerhed).
● Flere ladestandere (lynlader).
● Undersøge hvordan DTU commute virker og hvordan en app kunne virke sammen med

initiativet.
● Søge statstilskud til at være foregangskommune for elbusser.
● Ladere til cyklen på arbejdspladsen.
● Voksne skal lade vejen til børnene.
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2.4.
Klimatilpasning
og biodiversitet
transport
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Fire udvalgte ideer fra idéplatformen
1. Vildtstriber på kommunale arealer

For at fremme biodiversiteten kan en metode være at lave vildtstriber, hvor markblomster kan
anlægges i de kommunale marker, sa ̊ledes at vilde fugle og andet vildt kan finde føde i de ellers
store øde marker, der ikke er særligt vildtvenlige.

Striberne bør anlægges for en a ̊rrække.

Det kan være en god ide at anlægge sma ̊ omra ̊der med buskbeplantning, sa ̊ dyrene gives
mulighed for ly og læ, og fjerne gamle dræn, sa ̊ der genetableres va ̊domra ̊der.

2. Udtagning af vådområder

Va ̊domra ̊derne ma ̊ ikke dyrkes, sa ̊ disse frigiver endnu mere CO2. Der vil endvidere i en va ̊d eng
ske en ophobning af  organisk materiale, sa ̊ man kan fa ̊ en netto-CO2-fangst.

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af  klimaloven fra december 2019, har
udarbejdet en række forslag om den grønne omstilling. Et af  forslagene handler om
lavbundsjorde.

En betydelig del af  udledningen fra arealanvendelse stammer fra kulstofrige lavbundsjorde, som
historisk har været naturligt oversvømmet. Det vil have en stor umiddelbar effekt pa ̊ udledningen
af  drivhusgasser, hvis lavbundsjorde bliver oversvømmet igen, ved at stoppe dræningen.

Klimaborgertinget anbefaler, at det undersøges, hvad det vil være mest hensigtsmæssigt at
anvende lavbundsjorde til, na ̊r de er oversvømmet, som for eksempel fritga ̊ende græssende dyr,
anlæg med vedvarende energi, energipil, fri natur eller andet.

3. Strategi for arealanvendelse

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af  klimaloven fra december 2019, har
udarbejdet en række forslag om den grønne omstilling. Et af  forslagene handler om
arealanvendelse.

Klimaborgertinget anbefaler, at der udarbejdes en national strategi for arealudnyttelse. Strategien
skal sætte klare ma ̊lsætninger for, hvordan de danske arealer procentvis skal udnyttes i fremtiden
for at imødekomme behovene for mere natur, skov, plads til udvinding af  grøn energi, biomasse
m.m. De foresla ̊r, at udmøntningen af  strategien sker lokalt, hvor der er mest indsigt i
ha ̊ndteringen af  de enkelte omra ̊der og for at sikre lokal opbakning og ejerskab.

Klimaborgertinget anbefaler også, at der indføres tilskud, fritagelse fra afgifter og lignende, som
gør det attraktivt at anvende arealerne i henhold til strategien. Na ̊r der gives tilladelser til
anvendelse af  arealer til andre forma ̊l, kunne det ogsa ̊ kobles til andre forma ̊l som for eksempel
opstilling af  vindmøller eller solceller. For at understøtte den bedst mulige arealanvendelse
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foresla ̊r Klimaborgertinget samtidig, at det skal gøres attraktivt at anvende tage til solceller,
fremfor at bruge landbrugsjord hertil.

4. Forøgelse af kommunens skovområder

Forøgelse af  skovomra ̊det i kommunen vil have en gavnlig effekt pa ̊ CO2-balancen. I dag er
skovens udbredelse i Fredensborg Kommune det samme som landsgennemsnittet (15% som
næsten udelukkende er statsskov.
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Idéark: Gruppe 1
Klimatilpasning og biodiversitet
Vildtstriber på kommunale arealer

Hvorfor er idéen vigtig?

Fremmer biodiversitet for konkrete insekter eksempelvis bier (bestøvning og honning). Flot at se
på, men det kan også give anledning til et godt naboskab, når man går sammen om at etablere
vildtstriber.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Det bør også gælde private arealer både marker og private haver.
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Idéark: Gruppe 2
Klimatilpasning og biodiversitet
Strategi for arealanvendelse

Hvorfor er idéen vigtig?

- Det er vigtigt at udlægge områder til biodiversitet.
- Bevidst strategi for at undgå tilfældigheder og uheldige disponeringer.
- Økonomiske konsekvenser skal tages med, så der kan ske prioriteringer på et oplyst

grundlag.
- Samlet plan.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

- I kommuneplan.
- Borgerinddragelse så der skabes medejerskab.
- Inddragelse af  erhvervsliv.
- Inddrage grundejerforening.
- Kommunale budgetter.
- Skoleelever.
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Idéark: Gruppe 3
Klimatilpasning og biodiversitet
Udtagning af vådområder

Hvorfor er idéen vigtig?

Langstrup Mose er vores væsentligste vådområde. Opsamling af  vand niveauer.

- Øget biodiversitet.
- Øget CO2-fangst.
- Øget naturoplevelser.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Øge vandstanden. Regulerbar sluse ved vejenbrødvej.

Kommunen skal opkøbe jord til jordbytte. Rimeligt fordelagtigt bytte. Søg statslige puljer til
lavbundsjorde. Opgradering af  rekreative muligheder med nye stier og varieret natur med
græsning.
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Idéark: Gruppe 4
Klimatilpasning og biodiversitet
Strategi for arealanvendelse

Hvorfor er idéen vigtig?

- Bred i anvendelse.
- Tvinger borger til at tænke i klimavenlig tanker.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

- Påvirke via lokalplanen.
- Tilskudsordninger.
- Via rådgivning (kommunen).
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Idéark: Gruppe 5
Klimatilpasning og biodiversitet
Vildtstriber på kommunale arealer

Hvorfor er idéen vigtig?

Øget biodiversitet, klimaoptimering.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Fjernelse af  dæmning for afløb.
● Grønne tage på nybyggeri.
● Plantning af  skove.

Klimakonference i Fredensborg Kommune Afrapportering Side 36



2.5. Bæredygtigt
byggeri
Fire udvalgte ideer fra idéplatformen
1. Direkte påvirkning af bygherrer

Na ̊r kommunen modtager ansøgning om byggetilladelse, bør projektet gennemga ̊s i forhold til
en række forhold, og hvis der er rimelighed i det, skal bygherren indkaldes til et møde, hvor
projektet gennemga ̊s i forhold til den fremtidige anvendelses miljø- og klimapa ̊virkning.

Derved kan man sikre sig, at logiske og billige løsninger kan spare CO2 (og formentlig ogsa ̊
udgifter) sa ̊vel ved byggeriet, som ved ejendommens drift bliver præsenteret for bygherren, sa ̊
man er sikker pa ̊, at spørgsma ̊lene er tilstrækkelig belyst.

Der kan være tale om materialevalg, energiforsyning, regnvandsopsamling til havevanding,
ventilation, tagbeklædning, føringsveje for solenergi og andre forhold.

Na ̊r først huset er bygget, er mulighederne for pa ̊virkning forpasset. Det er naturligvis ikke gratis,
men man opnår ikke noget uden at satse.

3. Dialog med typehusfirmaer om solcelletage

Typehusfirmaer er p.t. ikke interesseret i ændringer af  deres tage. De bør motiveres til at tænke
solcelletage ind i deres tilbud.

3. Hvidmalede tage og ingen modregning af solcelleenergi i
energirammen

Ved nybyggeri af  kommunale ejendomme, bør kommunen stille som krav, at solceller ikke kan
modregnes i bygningens energiramme. Kommunen bør opfordre private bygherrer til at stille
samme krav til deres byggerier.

Hvis man modregner solceller i energirammen, betyder det, at solcellerne bruges til at
kompensere for besparelser pa ̊ andre passive tiltag til nedbringelse af  en bygnings energiforbrug,
f.eks. til at kompensere for ringere isolering eller da ̊rligere vinduer eller lignende. Man erstatter
passive virkemidler, der holder hele bygningens levetid, med aktive solceller, der kræver drift og
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vedligeholdelse, og som typisk ikke holder hele bygningens levetid og derfor ma ̊ udskiftes op til
flere gange i bygningens levetid. Solceller skal anvendes til elproduktion, som alternativ til fossile
brændsler, men de skal ikke anvendes som en ma ̊de at ”købe aflad” i energirammen.

Hvor der ikke opsættes solceller pa ̊ flade tage, bør disse tage males hvide for at reflektere sollyset
ud af  atmosfæren igen pa ̊ samme ma ̊de, som indlandsisen reflekterer solens stra ̊ler. En
sidegevinst er, at bygningen ikke bliver sa ̊ varm om sommeren, og derved kan energiforbrug til
køling nedsættes. Pa ̊ markedet findes specialmaling til tagpaptage til netop dette forma ̊l.

4. Mere træbyggeri og - generel anvendelse af træ

Kommunens byggereglement specielt for landzonen fremmer ikke klimavenligt byggeri. Smalle
længehuse i tegl og mursten giver en exceptionel høj CO2-udledning pr. m2.

I stedet bør træbyggeri og generel anvendelse af  træ fremmes. Herunder plantning af  træer.
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Idéark: Gruppe 1
Bæredygtigt byggeri
Direkte påvirkning af bygherrer

Hvorfor er idéen vigtig?

● Fordi tidligere lokalplaner har været for løst formuleret til at kunne stille bygherre til
ansvar.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Ansæt specialister som kan rådgive indadtil og udadtil.
● Politisk mod til at stille krav i lokalplaner.
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Idéark: Gruppe 2
Bæredygtigt byggeri
Krav om solceller eller tilsvarende grøn energi ved nybyggeri!

Gerne med mulighed for at lagre strømmen + genbrugsmaterialer (hvor det er muligt).
Overvejede krav om energiklasse i lokalplanerne.

Hvorfor er idéen vigtig?

Fordi vi i højere grad skal stille krav til bygherrer. På den måde anvendes f.eks. bedre
tagmaterialer og genbruges mere.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Gennem lokalplanlægning

+ Efterspørgsel
+ Deling af  erfaring
+ Lovgivning.
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Idéark: Gruppe 2
Bæredygtigt byggeri
Mere træbyggeri - og generel anvendelse af træ

Hvorfor er idéen vigtig?

● Fordi man reducerer brugen af  beton og cement og dermed CO2-udledning.
● Fordi det er godt at bruge træ i byggeri og binde det, frem for at brænde som piller.
● Træet findes. Men der skal også plantes nye på lavbundsområder. Vigtigt med

kvalitetstræ, gamle vinduer kan ikke holde evigt. Godt træ sikrer også et bedre indeklima.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Ændring i lokalplan: Tre niveauer af  ændringer hos bygherre, kommuner og staten.
● Samarbejde med boligselskaber. Indtænk træ i nyt skolebyggeri og socialt boligbyggeri.
● Indtænk det i eksiterende byggeri.
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Idéark: Gruppe 4
Bæredygtigt byggeri
Direkte påvirkning af bygherrer

Hvorfor er idéen vigtig?

● Formidling og vidensdeling til bygherre.
● Årlig pris til det bedste bæredygtige byggeri.
● Bæredygtigt byggeripolitik i kommunen.
● Arbejde med at bruge bedre langsigtede energiregnskaber.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?
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Idéark: Gruppe 5
Bæredygtigt byggeri
Krav til offentlig byggeri + lokalplaner

● Mere træbyggeri og generel anvendelse af  træ.
● Mere genanvendelse af  materialer (træ, beton etc.)

Hvorfor er idéen vigtig?

● Minimere brugen af  ressourcer.
● Genanvendelse.
● Mulighed for miljøvenlig genanvendelse af  tegl.
● Udvidelse af  genbrugspladsen.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Etablering af  materialelogistik, f.eks. lokale lagre
● Indgå i lokalplaner.
● Procentvis krav om brugen af  træ og genbrugsmaterialer.
● Udbud: Alternativ vægtning i forhold til i dag.
● Bonus: Solceller + regnvand.
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2.6. Grøn
hverdag
Fire udvalgte ideer fra idéplatformen
1. Hjælp til affaldssortering

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af  klimaloven fra december 2019, har
udarbejdet en række forslag om den grønne omstilling. Et af  forslagene handler om
affaldssortering.

Klimaborgertinget efterspørger mere fokus pa ̊ formidling til borgerne om vigtigheden af,
hvordan affald skal sorteres og ha ̊ndteres. Det er ifølge Klimaborgertinget nødvendigt før, at
vaner kan ændres. Det vil hjælpe borgernes motivation til at affaldssortere, hvis de løbende fa ̊r at
vide, hvordan systemerne virker, og hvilken effekt sorteringen har.

Derudover anbefaler Klimaborgertinget, at kommunerne udvikler bedre affaldssortering (f.eks.
forbrændingsanlæggene eller affalds-/genbrugsstationerne), der forenkler sorteringen hos den
enkelte borger.

2. Mere Naturvejledning til borgerne i kommunen.

Der er brug for mere naturvejledning til borgerne i kommunen. Her menes der naturvejledning
helt ned til børnehavebørn og op til pensionister. Sa ̊ vigtigheden af  biodiversiteten bliver
optimeret, sa ̊ borgerne i Fredensborg Kommune er opmærksomme pa ̊ den store opgave, der skal
til at ske i kommunen. Hvis det skal lykkes at fa ̊ et godt og “grønnere” resultat, hvor
Fredensborg bliver grønnere, kræver det, at borgerne tilbydes mere uddybende viden om
biodiversitet. Der er en naturvejleder ansat i kommunen, men det giver slet ikke nok.

Der er et meget stort behov for mere naturviden til borgerne. Jeg har mødt børn i forbindelse
med mit arbejde som naturvejleder, der er bosat i kommunen, som aldrig har set en myretue eller
ved, hvad en mælkebøtte eller træstamme er. Inden man kan lære at passe på vores natur i
kommunen, kræver det, at man lærer naturen at kende.

3. Hjælp til at kende eget klimaaftryk

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af  klimaloven fra december 2019, har
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udarbejdet en række forslag om den grønne omstilling. Et af  forslagene handler om
klimadeklarationer pa ̊ flere varer.

Materielle forbrugsgoder produceres i stort omfang i udlandet, og klimabelastningen herfra
indga ̊r ikke i opgørelserne over udledninger fra det danske forbrug. Det kan være svært at
vurdere, om et købt produkt er mere eller mindre klimabelastende. Er det for eksempel bedre at
købe et økologisk produkt frem for et ikke-økologisk produkt? Og hvad betyder det egentligt,
na ̊r en producent mærker sig som værende ’bæredygtig’? Mærkningsordninger kan gøre det
nemmere at sammenligne klimabelastningen fra forskellige produkter.

Klimaborgertinget mener f.eks. at en standardiseret mærkning af  forbrugsvarer vil kunne give
befolkningen den nødvendige forudsætning/viden for at kunne træffe et hensigtsmæssigt valg i
forhold til klimabelastning. Energimærkning findes for eksempel allerede ved ha ̊rde hvidevarer
og boliger. Mærkningen skal være simpel og let at forsta ̊ uden at ga ̊ pa ̊ kompromis med at være
retvisende.

4. Fælles køkkenhaver i hele kommunen

Nivaagaards Malerisamling har i samarbejde med kunstneren Danh Vo og kokken Christian F.
Puglisi anlagt en kartoffelmark, som passes og plejes af  lokale Niva ̊-borgere.

Ma ̊ske kan projektet udvides til andre bysamfund? Hvad kunne man dyrke? Hvorhenne? Og
hvordan kunne det organiseres?
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Idéark: Gruppe 1
Grøn hverdag
Hjælp til at kende klimaaftryk

Hvorfor er idéen vigtig?

● Helbred: menneskets, naturen og lavere sundhedsomkostninger.
● forståelige/pædagogisk varedeklaration.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Klimaaftrykskvote.
● Differentiering af  klimaaftryk.

- CO2-udledning.
- Helbred miljøbelastende stoffer.
- Etiske aspekter i produktionen.

● Hvem motiveres?
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Idéark: Gruppe 2
Grøn hverdag
Fælles køkkenhaver i hele kommunen

Hvorfor er idéen vigtig?

Socialt samvær, vidensdeling, bevidst om produktionen.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Boligselskaber, skoler kommunalt tilskud evt. samarbejde med boligforening.
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Idéark: Gruppe 3
Grøn hverdag
Undgå madspild/bæredygtigt madforbrug

Kød skal være tilbehør i stedet for grøntsager. Mere omtanke ved buffeter hos arbejdspladser og
restauranter.

Hvorfor er idéen vigtig?

Fordi en tredjedel af  alt mad går til spilde.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Flere supermarkeder skal sælge varer, som er tæt på udløbsdatoen, måske endda billigere. Mindre
kød, flere grøntsager. Flere lokale varer i stedet for madvarere fragtet fra udlandet. Flere
måltidskasser.
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Idéark: Gruppe 4
Grøn hverdag
Mere naturvejledning til borgerne i kommunen

Hvorfor er idéen vigtig?

● Politikerne skal tage ansvar, men børnene skal gøre/tage det gode valg.
● Vi skal bruge vores materialer rigtigt, træ skal bruges ikke brændes, uld skal skånes for

vask, grøntsager skal spises efter sæson.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

● Vi er rollemodeller for børnene, men børnehaver og skoler har også roller og må have
bæredygtighed på programmet.

● Vi skal hjælpes til at lære at lave mad efter sæson med hjælp fra opskrifter og opdeling af
grøntsager.

● F.eks. affaldssortering, den store “bibel” bliver uoverskuelig. Det skal gøres visuelt ved
f.eks. skuespil på youtube, der viser det.

● Kan man få besøg af  en bæredygtighedsvejleder til at fortælle om klimaaftryk ved
fritidsaktiviteter eller transport dertil.

● Viden om CO2-aftryk ved transport, f.eks. biler, så børn kan få en holdning til, hvornår
man kan tage bilen.
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Idéark: Gruppe 5
Grøn hverdag
Ikke en naturlov, at der skal være konstant vækst

Stil krav til producenter om holdbarhed, en mentalitetsændring er påkrævet.

Hvorfor er idéen vigtig?

Tings værdi skal måles på miljøbelastning og ikke på rentabilitet.

Hvordan bliver idéen til virkelighed?

Vi skal have et mål for klimabelastning, som vi kan forstå!
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3. Idéer fra idéplatformen



AFFALD OG GENBRUG

Her holder 7.a
skolens område rent

Matriklen for alle skoler inddeles i passende (afhængig af antal klasser)
sektioner omkring skolen. Fra skolens ydermur til ca. 50 meter fra muren.
Hvert område markeres med skilte: "Her holder X klasse skolen ren". Det
vil sige, at eleverne holder selv justits med både eget og andre klassers

areal.

Princippet praktiseres i bl.a. USA og benyttes også af andre offentlige
institutioner (sportsklubber, spejdere, foreninger m.v.)

Man holder da sin egen matrikel / forhave eller andet relevant ... pænt.)



AFFALD OG GENBRUG

Mærkning af
emballage

Al emballage bør mærkes, så det tydeligt kan sorteres.



AFFALD OG GENBRUG

Grønt Værksted - nej
til brug og smid

væk-kulturen
Jeg foreslår, at vi i kommunen starter et Grønt Værksted. Formålet er at
begrænse "brug og smid væk-kulturen", så vores forbrug af ressourcer
kan begrænses, også de ikke-fornybare ressourcer og materialer, og

affaldsmængder kan nedbringes. Det kan vi ved frivilliges hjælp til
reparation af it, tøj, andet. Samtidig kan værkstedet være med til at
bekæmpe uligheden ved, at vi hjælper hinanden med at få repareret

vores ting.

Grønt Værksted kan også være et idé-værksted for alle interesserede
borgere, hvor vi kan dele ideer og forslag og iværksætte projekter til

gavn for klima, natur og miljøet, og samtidig skabe sociale fællesskaber.

Naturformidling til børn kunne også foregå der. Fx ved at børn får
mulighed for at fremstille forskelligt udstyr, som kræver værktøj, fx
fuglekasser, smådyrskasser med forstørrelsesglas i den ene side,

primitive undervandskikkerter, drager, alt til brug i naturen.



AFFALD OG GENBRUG

Genbrug
Vi kasserer en utroligt mængde brugbare genstande såsom møbler, glas,

porcelæn, tøj, grills, vaskemaskiner, cykler og meget andet. Jeg er
overbevist om, at mange produkter kan levetidsforlænges og dermed

spare meget energi.

Hvis jeg kasserer min cykel, vil den i dag blive omsmeltet til stål og
derefter formet til et nyt produkt. Det vil også kræve energi. Kunne en
kasseret grill ikke anvendes af en anden familie? Og kunne cyklen ikke

komme ud at køre igen - måske efter en lettere reparation?

Jeg foreslår, at vi i Fredensborg Kommune efterligner det, de gør i
Hjørring Kommune. Her afleverer borgerne ting og sager, de mener kan

genbruges. Hjørring Kommune har oprettet en genbrugsbutik, hvorfra de
indleverede effekter sælges. Genbrugsbutikken har ca. 15 ansatte, der

sorterer og reparerer inden salg. Man kan købe alt fra cykler til
vaskemaskiner. En sidegevinst er, at genbrugsbutikken ofte ansætter

folk ”på kanten af arbejdsmarked”.



AFFALD OG GENBRUG

Affaldssortering
Jeg tvivler på, at det nogensinde kan blive en succes at opsætte 5

affaldsposer til hver husstand og forvente, at alle vil sortere deres affald
hver dag. Mange steder er der tillige pladsproblemer, der forhindrer en

fornuftig løsning, og en travl hverdag vil for mange gøre denne sortering
til et problem.

Jeg foreslår derfor, at kommunerne arbejder sammen om at etablere
affaldssorteringsanlæg i forbindelse de udrejse entré, der huser afviste
asylansøgere. Så vil disse få mulighed for at udføre et meningsfyldt og

vigtigt arbejde, hvor de kan optjene en løn, der akkumuleres og
udbetales i det land, hvortil de skal hjem, såsnart de er ankommet dertil.
Dette vil yderligere gavne de lande, de vender tilbage til, idet de kommer

med en nyttig viden om affaldsbehandling, hvorved de har gode
muligheder for at etablere sig i hjemlandet som "grønne" eksperter. En

win-win for klimaet!



AFFALD OG GENBRUG

Grøn omstilling i en
helhedsbetragtning

Påstande til drøftelse:

Nu skal vi alle sortere vores affald i 10 fraktioner, idet vores affald i
meget højere grad skal genbruges, og ikke afbrændes. Det betyder, at

Norfors må købe produkter til afbrænding for at kunne opretholde
produktionen af fjernvarme. Der må indkøbes olie eller naturgas, hvilket

giver forøget udledning af CO2.

Kommunernes Landsforening har blandt andet udpeget Norfors
Forbrændingsanlæg som værende et af de 10 anlæg, som skal lukke. Det

skyldes at Norfors ikke kan få en rentabel drift til at køre.

Det er molbo-agtigt at indsamle genbrugsaffald / genbrugsfraktioner i
kommunerne Rudersdal, Allerød, Hørsholm for derefter at transportere
det med lastvogne nordpå gennem Fredensborg Kommune til Kvistgård

til omlastning. For igen efter omlastningen at transportere det selv
samme affald syd- og vestpå mod de genbrugsvirksomheder, der skal

modtage det.

Til erstatning for olie- og gasfyr: Varmepumpe kombineret med
solcelletag, egen ladestander og el-bil er fremtiden for villaer og

landejendomme.

Typehusfirmaer er p.t. ikke interesseret i ændringer af deres tage. De
bør motiveres til at tænke solcelletage ind i deres tilbud.



AFFALD OG GENBRUG

Hjælp til
affaldssortering

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af klimaloven fra
december 2019, har udarbejdet en række forslag om den grønne

omstilling. Et af forslagene handler om affaldssortering.

Klimaborgertinget efterspørger mere fokus på formidling til borgerne om
vigtigheden af, hvordan affald skal sorteres og håndteres. Det er ifølge
Klimaborgertinget nødvendigt, før vaner kan ændres. Det vil hjælpe på
borgernes motivation for affaldssortering, hvis de løbende får at vide,

hvordan systemerne virker, og hvilken effekt sorteringen har.

Derudover anbefaler Klimaborgertinget, at kommunerne udvikler bedre
affaldssortering (for eksempel forbrændingsanlæggene eller

affalds-/genbrugsstationerne), der forenkler sorteringen hos den enkelte
borger.



AFFALD OG GENBRUG

Sparede tømninger
af renovations-

beholdere
Hvor hver husstand har sine egne beholdere, er der meget stor forskel
på de affaldsmængder, der er. Hvis man er få personer i husstanden og

et lille forbrug, har man ikke behov for de tømninger, som er fastlagt. Der
er derfor mulighed for at spare tømning af beholdere med meget små

mængder, ved at give mulighed for at den enkelte husstand kan afmelde
tømninger.

Det kan give besparelser for de enkelte husstande, men også i forhold til
energiforbrug ved afhentningen. På de fleste ruter ligger husene tæt og
det er så ikke køretiden mellem tømningerne, men selve tømningen, der

tager mest tid. Kan man spare 10  20 % af tømningerne, kan ruterne
forlænges - og der vil samlet set være mulighed for måske at spare en

bil og antal ansatte.

Det vil så både give en lavere udgift og mindre CO2 belastning pr. kg.
afhentet affald, da der så vil være en højere gennemsnitsvægt af

affaldet ved de enkelte tømninger. For at sikre sorteringen kan man
fastsætte maksimuns interval mellem tømningerne af den enkelte spand,

så man ikke bare kan afmelde alle tømninger.

Hvis man tilmelder sig SMS-varslingen af tømning og beder om 3 dages
respit, vil man have to dage at afmelde i. Hvis ikke man afmelder vil der

naturligvis blive tømt. Selv om man ikke sparer hele udgiften til de
afmeldte tømninger, vil de små husholdninger med egne beholdere

kunne begrænse renovationsbetalingen, hvilket vil være absolut rimeligt.



ANDET

Klima Borgertingets
117 abefalinger

Som ét af de tilfældigt ca. 100 udtrukne medlemmer af Borgertinget
vedr. Klima, der rådgiver Regering og Folketing, vil jeg anbefale, at

- rapporten gøres kendt og tilgængelig lokalt, bl.a. også for
medlemmerne af Klimarådet - at anbefalingerne trækkes frem på givne
temaområder i Klimarådets arbejde - og i forvaltningens overvejelser

over indsats

Rapporten er digitalt tilgængelig her:
https://kefm.dk/Media/637552682717115773/Klimaborgertingets%20anb

efalinger.pdf

(pga bortrejse/ferie kan jeg desværre ikke deltage i august-borgermøde)

https://kefm.dk/Media/637552682717115773/Klimaborgertingets%20anbefalinger.pdf
https://kefm.dk/Media/637552682717115773/Klimaborgertingets%20anbefalinger.pdf


BÆREDYGTIGT BYGGERI

Direkte påvirkning af
bygherrer

Når kommunen modtager ansøgning om byggetilladelse, bør projektet
gennemgås i forhold til en række forhold - og hvis der er rimelighed i
det, skal bygherren indkaldes til et møde, hvor projektet gennemgås i

forhold til den fremtidige anvendelses miljø- og klimapåvirkning.
Derved kan man sikre sig, at logiske og billige løsninger, som kan spare

CO2 (og formentlig også udgifter) såvel ved byggeriet, som ved
ejendommens drift bliver præsenteret for bygherren, så man er sikker

på, at spørgsmålene er tilstrækkelig belyst.

Der kan være tale om materialevalg, energiforsyning,
regnvandsopsamling til havevanding, ventilation, tagbeklædning,

føringsveje for solenergi og andre forhold.

Når først huset er bygget, er mulighederne for påvirkning forpasset.
Det er naturligvis ikke gratis, men man opnår ikke noget uden at satse.



BÆREDYGTIGT BYGGERI

Lokalplanernes
indflydelse på

CO2-udledningen
Når kommunen udarbejder lokalplaner, er det vigtigt at sikre lavest mulig

CO2 udledning via selv etableringen af bygningerne.
Det kan man gøre ved IKKE at stille krav om brug af meget CO2 tunge

materialer som f.eks. mursten og tegl.

Man kan fremme brug af træ og træfibermaterialer ved i planerne at
nedfælde principper om lav CO2 belastning ved opførelse af de

bygninger, som planerne opfatter.

Man kan tillige sikre, at husene er placeret og tagene har en hældning,
så de er optimeret til solenergi. En optimal hældning er mindst 30 grader

og gerne større - det får sneen til at glide af hurtigere og giver større
indstråling.

Tage med ensidigt fald mod nord bør ikke tillades.

Der skal tillige være krav om føringsveje for såvel el som varmt vand fra
taget, da det - især for vand fra solfangere - er urimeligt dyrt at etablere

efterfølgende. Det er lettere at føre kabler ned, men uden føringsveje
kan også det være en vanskelig sag, hvis ikke føringsvejen er etableret

ved opførelsen af bygningen.



BÆREDYGTIGT BYGGERI

Ingen modregning af
solcelleenergi i
energirammen

Ved nybyggeri af kommunale ejendomme, bør kommunen stille som krav,
at solceller ikke kan modregnes i bygningens energiramme. Kommunen

bør opfordre private bygherrer til at stille samme krav til deres byggerier.

Hvis man modregner solceller i energirammen, betyder det, at
solcellerne bruges til at kompensere for besparelser på andre passive

tiltag til nedbringelse af en bygnings energiforbrug, fx til at kompensere
for ringere isolering eller dårligere vinduer eller lignende. Man erstatter

passive virkemidler, der holder hele bygningens levetid, med aktive
solceller, der kræver drift og vedligeholdelse, og som typisk ikke holder

hele bygningens levetid og derfor må udskiftes op til flere gange i
bygningens levetid.

Solceller skal anvendes til el-produktion, som alternativ til fossile
brændsler, men de skal ikke anvendes som en måde at ”købe aflad” i

energirammen.



BÆREDYGTIGT BYGGERI

Hvidmalede tage
Hvor der ikke opsættes solceller på flade tage, bør disse tage males

hvide for at reflektere sollyset ud af atmosfæren igen på samme måde
som indlandsisen reflekterer solens stråler. En sidegevinst er, at

bygningen ikke bliver så varm om sommeren og derved kan
energiforbrug til køling nedsættes.

På markedet findes special maling til tagpaptage til netop dette formål.



BÆREDYGTIGT BYGGERI

Mere træbyggeri -
og generel

anvendelse af træ
Kommunens byggereglement specielt for landzonen fremmer ikke
klimavenligt byggeri. Smalle længehuse i tegl og mursten giver en
exceptionel høj CO2-udledning pr m2. I stedet bør træbyggeri og

generel anvendelse af træ fremmes.

Herunder plantning af træer.



BÆREDYGTIGT BYGGERI

Dialog med
typehusfirmaer om

solcelletage
Typehusfirmaer er p.t. ikke interesseret i ændringer af deres tage.

De bør motiveres til at tænke solcelletage ind i deres tilbud.



EL OG VARME

Solcelleanlæg på
kommunens tage

I forbindelse med bymidte- og bydelsprojekterne i henholdsvis Nivå,
Humlebæk og Kokkedal ved Cirkelhuset er det en nærliggende tanke at

forsyne kommunens bygninger med solcelleanlæg.

Tagene på skoler, idrætshaller, rådhuset og andre bygninger kan med
fordel udnyttes til at skaffe vedvarende energi i overensstemmelse med
Fredensborg Kommunes planer om grøn omstilling. Potentialet er stort,

fordi kommunen råder over talrige tage, som kan udnyttes.

I landet råder kommunerne over 82%, staten 11% og regionerne 7%
offentlige tage på mindst 500 m2, der kan anvendes.

Men der er et alvorligt aber dabei: Kommunerne har siden 2013  i
modsætning til staten og regionerne – skullet leve op til nogle særlige

regler, så anlæggene skal drives som forsyningsvirksomheder og sælge
strømmen til de bygninger, de sidder på. Det betyder, at de skal betale
moms og elafgifter til staten. Der skal også etableres en bestyrelse og

udføres regnskaber, som det kræves af en virksomhed.

Hvis dette på et tidspunkt ændres, kunne Fredensborg Kommune
opsætte flere solcelleanlæg og udstyre store anlæg med batterianlæg.

Fordelen herved er, at anlægget sender strøm ud i det offentlige net, når
prisen på strøm er højest. Tilsvarede aftages strøm fra nettet, når prisen

er lavest.



EL OG VARME

Solceller på
kommunale (og

private) tagflader
Store tagflader kan rumme solcelleanlæg, som giver mere end de

normale husstandsanlæg.

Da staten finansierer en stor del at sine udgifter via afgifter på el, er der
begrænsninger på kommunernes muligheder for at lægge solcelleanlæg

på idrætshaller mv.

De regler kan man komme ud over ved i stedet at overlade opgaven til
en eksisterende el-producent, som oplagt kunne være Norfors.

Man kan udleje tagfladen for en rimelig pris og få dækket hele taget med
solceller, som så kan producere til elnettet.

Fordelen ved at lægge solceller på eksisterende bygninger er, at der
allerede er etableret et elnet, der kan aftage og fordele produktionen.

Norfors er i forvejen eksperter i at regnskabsføre en lang række
bebyggelser i forhold til fjernvarme, så forskellen på i stedet at

regnskabsføre for en række elproducerende anlæg kan ikke være stor.
På den måde kan kommunen producere el uden at være afhængig af

tilladelser fra staten - og uden at staten mister penge fra afgifter - de vil
jo blive opkrævet via Norfors.



EL OG VARME

Hvordan kan
kommunen fremme

solenergi?
Det kan man ved aktivt at ændre lokalplanerne for større, ensartede
byggerier, således at den enkelte ejer ikke individuelt skal søge om

tilladelse til at etablere sol-energi, men umiddelbart kan etablere efter
de retningslinjer, som vil fremgå af den ændrede lokalplan.

Retningslinjerne udarbejdes efter forslag fra kommunen til den enkelte
ejerforening.

En sådan fremgangsmåde tager tid, men bør give et betydeligt bedre
resultat end den nuværende arbejdsgang, hvor man skal søge
kommunen om dispensation fra lokalplanens bestemmelser,

ansøgningen skal til høring i grundejerforeningen, som måske skal have
ansøgningen behandlet på en generalforsamling, hvorefter en eventuel

accept skal i nabohøring inden tilladelsen kan gives.

Den nuværende arbejdsgang vil i sig selv nærmest sikre, at der kommer
meget få anlæg op. Derfor er en ændring, som giver generelle

retningslinjer i den enkelte bebyggelse meget vigtig!



EL OG VARME

Flere solceller
Solceller på idrætshaller, ridehaller, industribygninger og gerne så mange

private tage som muligt.

En distribueret produktion af solenergi kræver ikke anlæg af nye
net/distribution, da strømmen blot løber den anden vej.



EL OG VARME

Flydende
solcelleparker på

kommunens/naboko
mmuners søer
Flydende solcelleparker, som anvendt i udlandet.



EL OG VARME

Boligopvarmning
Erstat naturgas på boligejerene med fjernvarme der produceres grønt.



EL OG VARME

EnergiKonsulenter
Udvidet brug af energikonsulenter

Flere energivenlige boligtyper og transport muligheder



EL OG VARME

Sidestille
solcelletage med

solcellepaneler
Fredensborg kommune kræver som udgangspunkt byggetilladelse til

solcelletage, hvorimod solcelle paneler på tag kan opsættes uden
tilladelse*. Dette spænder ben for pæne og rentable løsninger, idet en

byggetilladelse i kommunen let tager et år at opnå.

Der bør oprettes/godkendes en instruks, der sidestiller solcelletage med
solcelle paneler, da førstnævnte typisk giver en meget mere æstetisk og

rentabel løsning!

* Opsætning af solceller på taget af enfamiliehuse kræver som
udgangspunkt ikke byggetilladelse, men bestemmelserne i

Bygningsreglement og bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter
skal overholdes. Fredensborg kommune tolker dog dette anderledes for

solcelletage end bestemt af Erhvervsministeriet ...



EL OG VARME

Solceller på
virksomhedstage

Hvert bysamfund har et erhvervsområde. Mange af bygningerne har
flade tage. Andre har tage, som vender mod syd.

Tænk, hvis vi kunne udnytte flere af dem som "solcellemarker på 1. sal".
Måske kan det ske i samarbejde med et forsyningsselskab, så den

enkelte ejer ikke selv skal stå for hele projektet med tilbud, etablering,
afregning mm. - men kan koble sig på et fælles projekt?



EL OG VARME

Udbyg fjernvarme
Fjernvarme er en meget fleksibel varmekilde, som kan udnytte mange

forskellige energikilde, samt hurtigt skifte mellem dem. Desuden er
fjernvarme en meget brugervenlig varmekilde, som kræver minimum

indsats af brugeren.



EL OG VARME

Klare fremtids-
udsigter for varmen

I Fredensborg Kommune har vi omkring 700 olie- og 7.000
gasopvarmede boliger, der indenfor de kommende år skal finde anden
opvarmning. Kommunen bør gøre en forstærket indsats for at hjælpe

disse på vej.

•        Den gratis kommunale energirådgivning bør styrkes og gøres mere
synlig. Det er specielt vigtigt, at der rådgives om støj i forbindelse med

etablering af individuelle luft til luft og luft til vand varmepumper, så
disse løsninger ikke får et dårligt ry baseret på reelle erfaringer. De

varmepumper, der er på markedet, har et meget forskelligt støjniveau, og
støjgener kan minimeres ved placering m.m.

•        Kommunen bør have klare langsigtede planer for, hvilke boliger
man forventer at fjernvarmebetjene. Det skal naturligvis ske i en dialog

om konkrete muligheder og tidsplaner, med de virksomheder,
boligforeninger, blokcentraler o.l., som kan bære investeringerne i et

ledningsnet.

•        Hvor der er planer om fremtidig fjernvarme, bør der etableres et
marked for brugte gasfyr, så man ikke investerer i nye gasfyr med 15 

20 års levetid få år før skift til fjernvarme, så kan man også få lidt
restværdi ud af de gasfyr, der udskiftes, før de er udtjente.

Uklarhed om de fremtidige rammer vil betyde, at grundlaget for kollektiv
varmeforsyning undergraves af individuelle løsninger.



EL OG VARME

Udvikling af
fjernvarme

Fjernvarme er god varme, som er let at håndtere for forbrugerne, og som
kan håndteres med betydelige stordriftsfordele af producenterne.

Fjernvarmen bør udbygges, hvor det er rationelt.

Dvs. primært i Humlebæk og Fredensborg, der hvor der er større
varmeinstallationer så som blokke eller rækkehuse med fælles

opvarmning, eller virksomheder. Villaer skal primært tilknyttes, hvis de
ligger i nærheden af en ledning til noget større. I Kokkedal og Nivå er der

stort set udbygget.

Samtidig er det påtrængende, at fjernvarmen udvikles hen mod
vedvarende bæredygtige kilder. Jeg anser etableringen af vores store

skovflisbaserede kraftvarmeværk i Helsingør for en delvis fejlinvestering.
Flis er globalt set ikke en bæredygtig ressource med det nuværende

forbrug. Samtidig udfaser vi affaldsforbrændingen, som har været vores
væsentligste varmekilde, og kraftværkerne, som har haft mindre

betydning lokalt.

Pt. er det mest populære alternativ store varmepumpeanlæg, som med
el trækker varmen ud af luften. Ulempen er, at de køler et område ned og

kan give støjproblemer, hvis ikke man passer på.

Jeg håber, vi kan udvikle et fjernvarmesystem, som primært baserer sig
på solvarme, men også på spildvarme og overskudsenergi. Det kræver et

fjernvarmesystem, der er designet til mere decentrale og varierende
varmekilder. Derfor er der brug for varmelagre.



EL OG VARME

Store varmelagre til
fjernvarme

En af de væsentlige udfordringer med vedvarende energi er, at det
tidspunkt, man gerne vil bruge energien, ikke altid er samme tidspunkt,
hvor man kan producere den. Derfor har vi brug for store varmelagre i

fjernvarmesystemet med tilknyttet varmepumpe.

Jeg forestiller mig, at starte med et 100  120.000 m3 fordelt på 3 til 4
celler, så en celle hele tiden kan være tømt for vand, med henblik på
vedligeholdelse. Det giver nye muligheder for at bruge spildvarme og

solvarme. Evt. decentral solvarme. Endvidere kan varmepumper
tilknyttet store varmelagre være en væsentlig faktor i at stabilisere

elnettet i takt med stadig mere sol og vind.

På sigt skal vi nok, bl.a. af hensyn til forsyningssikkerheden, have flere
store varmelagre i vores fjernvarmesystem. Der er efterhånden opsamlet
betydelig erfaring med store damvarmelagre i Danmark. Måske er vi ved

at være klar til næste generation.

Lokalt kræver det, at vi finder et godt sted på 1  2 hektar, som ikke
ligger for langt fra den eksisterende fjernvarmes hovedledninger, eller

evt. kan tilknyttes ny fjernvarmeledning til Fredensborg by. Det er vigtigt
at finde en god placering i forhold til natur og landskabelig oplevelse.
Evt. kan der placeres solvarme ovenpå varmelageret, så det samlede

arealbehov mindskes på samme måde, som når man placerer solvarme
eller solceller oven på bygninger.



EL OG VARME

Udskiftning af el
radiatorer med luft til

luft varmepumper
Mange huse i Fredensborg fra 1970 har elvarme.

El-radiatorer kan med fordel udskiftes med luft-til-luft-varmepumper og
dermed reducere elforbruget.



EL OG VARME

Geotermi til grøn
fjernvarme

GEUS Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser) har for år
tilbage

estimeret, at der i Danmarks undergrund er geotermisk varmt vand, som
kan dække ca. 30% af landets behov for opvarmning. Der er faktisk store

reservoirer varmt saltvand i Danmarks undergrund.

Af de tre geotermiske værker, der i dag findes herhjemme, er kun ét i
funktion, nemlig det i Thisted; det har været i drift siden 1984. De to

andre anlæg på henholdsvis Margretheholm i København og i
Sønderborg er stoppet på grund af opståede tekniske vanskeligheder i

driftsfasen. Men der er stadig store muligheder, hvis kommuner og
forsyningsselskaber forstår at udnytte dem ved at trække på GEUS´

kompetencer.



EL OG VARME

Hvordan kan man
spare energi i
fjernvarmen?

Vi er mange, der har solceller, som producerer elektricitet.
Overskudsproduktionen sender vi ud på elnettet, så andre kan få gavn af

den.

Tilsvarende kunne man gøre med solfangere i de områder, hvor der er
fjernvarme. Solfangere på taget kan sende overskudsvarmen retur i

fjernvarmesystemet og på den måde spare brugen af brændsler (og den
herfra udledte CO2 på fjernvarmeværket i de 8  9 måneder om året,

hvor der typisk er overskudsproduktion.

Afregning kan ske ved en dobbeltmåler - og via varmeregnskabet.
Solfangere kan rent faktisk generere langt mere energi end solceller pr.
element - problemet er blot, at der er tale om varmt vand, som har en

mindre anvendelighed end elektricitet.

Som det gælder for solceller, vil solfangere heller ikke producere ret
meget energi om vinteren, så back-up er naturligvis vigtig,  men særligt,
hvor der bruges meget varmt vand, vil solfangere kunne give betydelige

CO2 besparelser.



EL OG VARME

Fremtidens
energi-/varmekilde?
Jeg kunne godt tænke mig, at Fredensborg kommune fik fokus på de

forskellige energi-/varmekilder.

Dvs. naturgas, varmepumper, solenergi, jordvarme, fjernvarme.
Hvad er fordelene og ulemperne for os i parcelhusene, som skal træffe

valg om eventuelle ændringer fra olie/naturgas.

Jeg tænker her på pris (både anlæggelse samt driften), støj,
energiforbrug, forurening, og hvad der ellers måtte være af fordele og

ulemper, vi som parcelhusejere skal være opmærksomme på.

Lige nu virker det som om, Fredensborg Kommune ikke er proaktive,
men venter på, at andre gør noget.

Dette er bare ikke iorden.



EL OG VARME

Reguler brugen af
brændeovne

Både metoden der bruges ved afbrænding, såvel som hyppigheden af
afbrænding, har betydning for luftforureningen i området og i luften

generelt.

Ifølge Miljøstyrelsen er brændeovne en betydelig kilde til luftforurening.

Man bør kigge meget mere intenst på brugen af brændeovne i
kommunen, i områder hvor andre varmekilder er tilgængelige, da der i

visse områder bliver storfyret i hele vinterhalvåret, til stor gene for
omkringboende og med stor betydning for luftens renlighed.

Fx ved stikprøver af luftens renlighed i områder, hvor der er stor brug af
brændeovne



EL OG VARME

Mere alternativ
elproduktion i

kommunen
I  forbindelse med alternativ elproduktion så indfasning af

varmepumpeanlæg også gerne til kollektiv energiforsyning. Udfasning af
CO2 emitterende anlæg såsom anlægget i Helsingør samt Hørsholm.

CO2 er CO2 om det så kommer fra affald eller træ.

Kommunen kunne evt. købe overskudsstrøm fra private solcelleanlæg og
anvende det til ladestationer for elbiler mm



GRØN HVERDAG

Valgplakater ... er de
miljøvenlige? ... hvad

mener Klimarådet?
Kloge miljøeksperter har udregnet et ”CO2 aftryk” på ca. 29.000 kg
CO2 for det, som plakat-fremstilling og bortskafning i Fredensborg

Kommune, belaster miljøet med i.fm. kommunalvalget. Det er da en pæn
stor klimabelastning, som vi evt. kunne undgå.

Som byrådskandidat har jeg selv bestilt plakater, selvom jeg
grundlæggende er imod opsætning af valgplakater. Det gør jeg fordi

valgforskere påstår det især hjælper nye kandidater til at blive et ”kendt
ansigt”. Det er måske ”farverigt og festligt”, når plakaterne hænger

overalt. Men jeg tror, at flertallet af kommunens borgerne mener det er
misbrug af midler og en unødig miljøbelastning.

Jeg er overbevist om, at om få år afløses de kendte plastik-valgplakater
og plastik strips af tilsvarende ”plakater” på de digitale medier.

Man kan måske sammenligne det med julegavepapir … vi pakker gaverne
ind lige før jul, og den 24. tager vi papiret af igen og smider det meste

væk. Den tradition er nok også svær at gå bort fra.

Lad os i stedet for valgplakater annoncere (og dermed støtte) de lokale
medier.



GRØN HVERDAG

Naturvejledning til
borgerne i

kommunen.
Mere naturvejledning til borgerne i kommunen. Her menes der

naturvejledning helt ned til børnehavebørn og op til pensionister.

Så vigtigheden af biodiversiteten bliver optimeret, så borgerne i
Fredensborg Kommune er opmærksomme på den store opgave, der skal

til at ske i kommunen. Hvis det skal lykkes at få et godt og "grønnere"
resultat, hvor Fredensborg bliver grønnere, kræver det, at borgerne får

mulighed og tilbydes mere uddybende viden om biodiversitet.

Der er naturvejleder ansat i kommunen, men det giver slet ikke nok.
Naturhelten.dk vil godt tilbyde mere viden til borgerne i kommunen evt. i

forbindelse med aften eller weekend ture i Naturvejledning.

Der er et meget stort behov for mere naturviden til borgerne. Jeg har
mødt børn i forbindelse med mit arbejde som naturvejleder, der er bosat

i kommunen, som aldrig har set en myretue, eller ved hvad en
mælkebøtte eller træstamme er.

Inden man kan lære at passe på vores natur i kommunen, kræver det
først, at man lærer naturen at kende.



GRØN HVERDAG

Energirådgivning til
husejere

Fredensborg Kommune har i flere år tilbudt energitjek til husejere.
Energitjekkene har vist, at mange huse kan forbedres, så både indeklima

bliver bedre, og energiregningen bliver lavere.

Fremover kan familier også få inspiration til, hvordan de kan leve
grønnere og transportere sig mere grønt.

Måske kan man også udvide ordningen, så man kan få råd om grønne
byggematerialer, hvis man skal bygge nyt – eller mon der er andre gode

ideer?



GRØN HVERDAG

Fælles køkkenhaver –
i hele kommunen?

Nivaagaards Malerisamling har i samarbejde med kunstneren Danh Vo
og kokken Christian F. Puglisi anlagt en kartoffelmark, som passes og

plejes af lokale Nivå-borgere.

Måske kan projektet udvides til andre bysamfund? Hvad kunne man
dyrke? Hvor? Og hvordan kunne det organiseres?



GRØN HVERDAG

Introduktion af
klimamærker på alt

Klimamærket skal synliggøre klimaaftrykket på det pågældende produkt.
For at give forburgeeren et overblik af klimaaftryk. Så forbrugeren bliver

Island til at træffe en klimavenlig beslutning ved køb af alle slags
produkter og evt. services.



GRØN HVERDAG

Grønt Konkurrence
awardshow

Et Award show for de best case eksempler på bæredygtig omstilling.
Prisen kunne være et en pose penge til et valgfrit kommunalt grøn
intiativ. Prisen skulle sigte efter at give prestige og skabe en sund

konkurrrence mellem virksomheder og privat personer etc. For skubbe
på den grønne omstilling.



GRØN HVERDAG

Overskudsskur
I New Zealand har man overdækkede skure hvor butikker og privates

overskud af frugt og grønt m.m. Kan afleveres til glæde for bysamfundet
øvrig beboer.



GRØN HVERDAG

Co2 neutral
kommune

Kommunen skal gøres mere grøn ved at udnytte de store arealer vi har i
kommune til etablering af solcelle parket. Arkitekter skal komme med

oplæg til hvordan sådanne parker matcher i naturen



GRØN HVERDAG

Hjælp til
affaldssortering

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af klimaloven fra
december 2019, har udarbejdet en række forslag om den grønne

omstilling. Et af forslagene handler om affaldssortering.

Klimaborgertinget efterspørger mere fokus på formidling til borgerne om
vigtigheden af, hvordan affald skal sorteres og håndteres. Kommunerne
skal informere borgerne mere, så vaner kan ændres. Det vil hjælpe på
borgernes motivation for affaldssortering, hvis de løbende får at vide,

hvordan systemerne virker, og hvilken effekt sorteringen har.

Derudover anbefaler Klimaborgertinget, at kommunerne udvikler bedre
affaldssortering (for eksempel forbrændingsanlæggene eller

affalds-/genbrugsstationerne), der forenkler sorteringen hos den enkelte
borger.



GRØN HVERDAG

Hjælp til at kende
eget klimaaftryk

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af klimaloven fra
december 2019, har udarbejdet en række forslag om den grønne

omstilling. Et af forslagene handler om klimadeklarationer på flere varer.

Materielle forbrugsgoder produceres i stort omfang i udlandet, og
klimabelastningen herfra indgår ikke i opgørelserne over udledninger fra
det danske forbrug. Det kan være svært at vurdere, om et købt produkt
er mere eller mindre klimabelastende. Er det for eksempel bedre at købe
et økologisk produkt fremfor et ikke-økologisk produkt? Og hvad betyder
det egentligt, når en producent mærker sig som værende ’bæredygtig’?

Mærkningsordninger kan gøre det nemmere at sammenligne
klimabelastningen fra forskellige produkter.

Klimaborgertinget mener fx, at en standardiseret mærkning af
forbrugsvarer vil kunne give befolkningen den nødvendige

forudsætning/viden for at kunne træffe et hensigtsmæssigt valg i forhold
til klimabelastning. Energimærkning findes for eksempel allerede ved

hårde hvidevarer og boliger.

Mærkningen skal være simpel og let at forstå uden at gå på kompromis
med at være retvisende.



GRØN TRANSPORT

Søg statstilskud til
ladestandere

Det er ikke alle, der kan etablere en ladestander på egen p-plads. Hvis vi
skal redde klimaet, skal flest mulige på sigt købe en elbil i stedet for en

benzinbil. Elbiler bliver forhåbentlig billigere de kommende år.

Men hvis man ikke har sin egen p-plads, kan man ikke få installeret sin
egen ladestander. For at fremme, at boligforeninger etablerer

ladestandere på deres fælles p-pladser, giver staten tilskud hertil på op
til 25 % af udgifterne i 2021. Klimarådet og Fredensborg Kommune kan

inspirere til, at boligforeningerne kommer i gang med at søge i år.

Andre muligheder for opladning kunne være på et offentligt areal, og for
kommunens medarbejdere kunne det være opladning på p-pladsen ved

deres arbejdsplads. I 2022 afsætter staten 150 mio. kr. som tilskud til
offentligt tilgængelige ladestandere på bl.a. kommunale arealer.

I efteråret 2021 vil kommunernes muligheder for at deltage i opsætning
af ladestandere blive forbedret. Klimarådet og byrådet skal være

opmærksom på at få del i de 150 mio. kr., så vi kan få flere ladestandere i
kommunen til gavn for klimaet og borgerne.



GRØN TRANSPORT

Cykelstier giver os
bedre klima,

sundhed, sikkerhed
og oplevelser

Sommeren er over os, og det frister at tage cyklen. Vi har mange gode
cykelstier i Fredensborg Kommune, men vi kunne godt bruge nogle flere.
Hvis man fx vil cykle fra Kokkedal eller Nivå ind i landet mod Karlebo og
videre til Hillerød, tvinges man ud på veje, hvor bilerne presser sig tæt

forbi.

Vi mangler cykelstier til familierne, der vil cykle en tur i skoven, til dem,
der vil cykle til Hillerød for at arbejde eller studere og til børnene, der vil

cykle til skolen i Karlebo.

Bedre muligheder for at cykle vil være rigtig godt for vores sundhed i alle
aldre. Hvis vi cykler evt. kombineret med tog i stedet for at tage bilen, er

det supergodt for klimaet. Cykelstier giver svage trafikanter sikkerhed
og dejlige oplevelser i naturen!

Det koster at anlægge cykelstier, så en cykelsti fra Kokkedal og Nivå til
Karlebo og videre mod Hillerød, er en vision, der må udføres gradvist og

gerne med støtte fra statens cykelpulje.

På den korte bane bør der anlægges cykelstier, hvor der mangler, som fx
en gang- og cykelsti på det sidste stykke af Gl. Strandvej syd for Nivå,

hvor cyklisterne tvinges ud på bilernes vejbane.



GRØN TRANSPORT

Mini el-busser i
lokalområder

Mini el-busser fra stoppesteder i lokalområder uden fører, som kendt fra
bl a DTU.

Evt. med tilkald / forudbestilling via tlf.



GRØN TRANSPORT

Elbiler til
hjemmeplejen

Hjemmeplejens medarbejdere kører i dag i benzindrevne biler.
Udskiftning til elbiler med mulighed for opladning lokalt ved

mødestederne vil optimere miljøet.



GRØN TRANSPORT

Mere information om
elbiler

Det ville være rart med mere tilbundsgående information om elbiler.
Mange vil gerne skifte til elbiler, men der er usikkerhed om batterier -

pris, miljøvenlighed mm.



GRØN TRANSPORT

Ud af bilerne - op
på cyklen

Det er fristende at tage bilen til stort og småt, selv over ganske korte
afstande. Iflg. DTU's Transportvaneundersøgelse, så er ca. 10 pct. af alle

bilture under én km. Alle de ture kan sagtens erstattes af gang eller
cykling. En måde at begrænse den ukritiske brug af bilen, er ved at
nedlægge parkeringspladser, og gøre det lettere og mere sikkert at

parkere sin cykel.

Skal mange flere cykle i stedet for at sidde i bilen og forurene, så skal
det være mere sikkert at cykle. Der mangler sikre cykelveje i og omkring
landsbyerne, ved skolerne fx Sørup, og der er brug for cykelstier - ikke
cykelbaner, der kun er adskilt fra biltrafikken med en malet hvid stribe -

på flg. strækninger: Fredensborg-Brønsholm. Brønsholm-Helsingørs
bygrænse, samt på dele af A6 vest for Fredensborg.

Ikke alle kan cykle (langt), og de har brug for et finmasket busnet med
hyppige afgange, der forbinder boliger med arbejdspladser, indkøb, off.

institutioner - og koordineret med andre kol. trafikmidler.
Er Movias bureaukrati årsagen til, at der endnu ikke er kommet en bus til

det store nye plejehjem i Humlebæk?  Her er der brug for kommunal
enegang.



KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET

Forøgelse af
kommunens
skovområder

Forøgelse af skovområdet i kommunen vil have en gavnlig effekt på
CO2-balancen. I dag er skovens udbredelse i Fredensborg Kommune det

samme som landsgennemsnittet (15%, som næsten udelukkende er
statsskov.



KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET

Langstrupmose
omlægges

Langstrupmose omlægges til forsinkelsesbasin til regnvand med en evt.
dæmning. Dette ville også kunne udnyttes som rekreativtområde med

øger natur.

Arne havde en rigtig god vision for ideen. Jeg kunne desværre ikke tyde alle ideerne på din lille lap papir.
Derfor hvis ideen findes interessant. Opfordrer jeg til at kontakte Arne



KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET

Kommunale udbud
skal indholde en

serviceaftale
For at undgå at der bliver brugt billige og dårlige materialer/komponenter

der om få år skal udskiftes. De kommunale udbud skal sikre at
leverandør forpligtes til at levere en hvilken som helst ydelse i

overensstemmelse med kommunes klimaplan



KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET

Udtagning af
vådområder

Vådområderne må ikke dyrkes, så disse frigiver endnu mere CO2. Der vil
endvidere i en våd eng ske en ophobning af organisk materiale, så man

kan få en netto-CO2-fangst.

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af klimaloven fra
december 2019, har udarbejdet en række forslag om den grønne

omstilling. Et af forslagene handler om lavbundsjorde.

En betydelig del af udledningen fra arealanvendelse stammer fra
kulstofrige lavbundsjorde, som historisk har været naturligt

oversvømmet. Det vil have en stor umiddelbar effekt på udledningen af
drivhusgasser, hvis lavbundsjorde bliver oversvømmet igen, ved at

stoppe dræningen.

Klimaborgertinget anbefaler, at det undersøges, hvad det vil være mest
hensigtsmæssigt at anvende lavbundsjorde til, når de er oversvømmet,
som for eksempel fritgående græssende dyr, anlæg med vedvarende

energi, energipil, fri natur eller andet.

Borgertinget anbefaler også, at en større del af det areal, der i dag
anvendes til dyrkning af foder til dyr, omlægges til dyrkning af

vegetabilske fødevarer til mennesker eller omlægges til kløvergræs,
eksempelvis til produktion af “græsmælk”.



KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET

Vildtstriber på
kommunale arealer

For at fremme biodiversiteten kan en metode være at lave vildtstriber,
hvor mark-blomsterbeplantning anlægges i de kommunale marker,

således at vilde fugle og andet vildt kan finde føde i de ellers store øde
marker, der ikke er særligt vildtvenlige.

Striberne bør anlægges for en årrække.

Det kan være en god ide at anlægge små områder med
buskbeplantning, så dyrene gives mulighed for ly og læ, og fjerne gamle

dræn, så der genetableres vådområder.



KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET

Strategi for
arealanvendelse

Klimaborgertinget, som blev etableret som følge af klimaloven fra
december 2019, har udarbejdet en række forslag om den grønne

omstilling. Et af forslagene handler om arealanvendelse.

Klimaborgertinget anbefaler, at der udarbejdes en national strategi for
arealudnyttelse. De foreslår også, at udmøntningen af strategien bør ske
lokalt, hvor der er mest indsigt i håndteringen af de enkelte områder og

for at sikre lokal opbakning og ejerskab.

Strategien skal sætte klare målsætninger for, hvordan de danske arealer
procentvis skal udnyttes i fremtiden for at imødekomme behovene for

mere natur, skov, plads til udvinding af grøn energi, biomasse mm.

Klimaborgertinget anbefaler også, at der indføres tilskud, fritagelse fra
afgifter og lignende, som gør det attraktivt at anvende arealerne i

henhold til strategien. Når der gives tilladelser til anvendelse af arealer til
andre formål, kunne det også kobles til andre formål som for eksempel

opstilling af vindmøller eller solceller.

For at understøtte den bedst mulige arealanvendelse foreslår
Klimaborgertinget samtidig, at det skal gøres attraktivt at anvende tage

til solceller, fremfor at bruge landbrugsjord hertil.



KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET

Dataindsamling på
effekten af gode

ideer
Det er allerede for sent at afbøde mange virkninger af drivhuseffekten

og i de kommende år vil vi se yderligere eskalering af konsekvenserne af
vores udledening af CO2. Den del bør have det største og første fokus –

selvom affaldssortering m.v. også er vigtigt at håndtere.

Men med et varmere klima er konsekvenserne uoverskuelige og alt, der
ikke direkte har fokus på mindre udledning af drivhusgasser er derfor

sekundære…ihvertfald lige nu.

Jeg foreslår, at vi laver en plan for dataindsamling (helst på landsplan,
naturligvis), hvor vi kan lære af kommunerne, virksomhederne og

enkeltpersoner.

Formålet er, at vi bliver mere bevidste om, hvilke tiltag, der virkelig
batter, så vi ikke alle løber rundt som blinde høner, der forsøger at

overleve. Vi skal samarbejde og derfor er initiativet her rigtigt godt, men
uden måling af effekt, famler vi fortsat for meget i blinde.

Og vi har rasende travlt.



ANDET

Prioritering
Der er mange gode ideer.

Kommunen bør nedsætte en gruppe, der kan udvikle et værktøj til
bedømmelse af forslag og ideer. Hvor får vi mest klima og

bæredygtighed for pengene?
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