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1 Forord 
Den globale opvarmning er ét af vor tids største problemer. Den har ikke blot store konsekvenser for 

naturen, som i forvejen er under pres fra mennesket, den påvirker også vores økonomi, vores levevis 

og vores samfund. Klimaproblemet vil om få år påvirke din by, din bolig, dit job, din bil, din 

elregning og din bankkonto, hvis det ikke allerede gør det.   

 

Faxe Kommunes klima- og energihandlingsplan 2010 - 2020 handler ikke om klimaproblemet, men 

derimod om de klimaløsninger, der kan fremtidssikre vores samfund. Den globale opvarmning er 

menneskeskabt og det samme er de løsninger, der skal til for at nedbringe vores forurening og 

CO2-udslip. Det handler med andre ord om at afkoble vores CO2-udledning fra vores forbrug og 

produktion. Det kan gøres ved at benytte vores knappe ressourcer på en smartere måde, anvende 

sol, vind, vand og biomasse til erstatning for kul, olie og gas, udvikle grønne og innovative 

teknologier, skabe grønnere byer og omgivelser, udvikle grønne jobs, have sunde transportvaner 

og meget mere.  

 

Klima- og energihandlingsplan 2010 – 2020 fastlægger mål og rammer for Faxe Kommunes indsats 

og giver konkrete bud på, hvordan kommunen som virksomhed og geografi kan nå målet om 

mindst 20 % reduktion af CO2-udledningen frem til 2020 til opfyldelse af de indgåede klimaaftaler. 

De indgåede klimaaftaler er indgået med Den Europæiske Union (Borgmesterpagten) og 

Danmarks Naturfredningsforening (Klimakommuneaftale). Desuden har handlingsplanen til formål 

at være retningsgivende for tilpasning til de klimaforandringer, som allerede opleves i form af 

ekstrem regn og havvandsstigninger. Klimaforandringerne må forventes, at blive hyppigere 

fremover og det kræver derfor en stor indsats at imødegå dem.  

 

Handlingsplanen er en forlængelse af klima- og energipolitikken, som blev vedtaget af byrådet 

den 13. oktober 2011 og sætter således ord på de prioriterede indsatser. Der omtales i 

handlingsplanen 38 nye og allerede igangværende klimaprojekter i Faxe Kommune, hvoraf flere 

relaterer sig til kommunens Lokal Agenda 21-arbejde, som er integreret i handlingsplanen.  

 

Det er disse 38 konkrete klimaprojekter, som der fokuseres på og som der arbejdes videre med frem 

til 2020. Handlingsplanen og de dertilhørende klimaprojekter vil dog løbende blive justeret og 

revideret på, næste gang inden udgangen af 2013 i lighed med klima- og energipolitikken. 

 

Klima- og energihandlingsplan er således den første sammenhængende plan, som sætter fokus på 

kommunens klimaarbejde og som udstikker rammerne for den fremtidige klimaindsats inden for 10 

område, hvor en indsats er nødvendig.       

 

 

 

 

 

Nelle Søndermand 

Formand for Klimaudvalget 
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2 Vision og mål 

 

Overordnet målsætning 

Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at den 

samlede udledning af CO2 reduceres med mere 

end 20 % inden 2020, for både kommunen som 

virksomhed og som geografisk område målt i 

forhold til basisåret 2008.  

 

Mål for klimaindsatsen 

Faxe Kommune vil arbejde ud fra en række 

konkrete målsætninger, som skal sikre en effektiv 

klimaindsats. 

 

 Vi vil gå foran med reduktionen af CO2-

udledninger gennem en målrettet og 

tværgående indsats i egen virksomhed, 

således at CO₂-udledningen fra kommunen 

som virksomhed reduceres med mere end 20 

% inden 2020 målt i forhold til basisåret 2008. 

 

 Vi vil inspirere til, og muliggøre, at alle sektorer 

i kommunen som geografisk område bidrager 

positivt til reduktionen i CO2-udledningerne 

med mere end 20 % inden 2020 målt i forhold 

til basisåret 2008. 

 

 Vi vil basere kommunens fjernvarmeforsyning 

på vedvarende energikilder, således at 100 % 

af den samlede energimængde kommer fra 

vedvarende energikilder inden 2020 målt i 

forhold til basisåret 2008. 

 

 Vi vil aktivt invitere lokale aktører og interessenter i klimaindsatsen, herunder borgere og 

erhvervsliv, med henblik på effektivt at realisere, forankre, fastholde og i sidste ende indfri 

målsætningen om en mindre CO2-udledning. 

 

 Vi vil være en grøn testkommune for at fremme lokal erhvervsudvikling gennem fremme af nye 

grønne arbejdspladser, der skal udvikle omkostningseffektive, kreative og sjove klimainnovative 

produkter, services og energiløsninger. 

 

 Vi vil fremme synergier ved at inddrage klima-agendaen i andre kommunale og politiske 

anliggender, herunder særligt i forbindelse med kommunens Lokal Agenda 21-arbejde.   

 

Vision for klimaarbejdet 

 

Klima- og energiarbejdet skal være en naturlig 

del af opgaveløsningen i organisationen og 

opgaverne skal løses sammen og med høj 

kvalitet på tværs i organisationen ved at 

tænke i helheder og have fokus på grønne 

innovations- og vækstmuligheder. 
 

Citat fra klima- og energipolitik 2010 - 2020 

 
 

 CO2-udledning 

 

Faxe Kommune udledte som geografisk 

område i basisåret 2008 ca. 450.000 tons CO2. 

Et CO2-reduktionsmål på 20 % i forhold til 2008 

vil betyde, at der Ifølge Borgmesterpagten 

med Den Europæiske Union skal findes ca. 

90.000 tons CO2 inden 2020. De væsentligste 

enkeltkilder til CO2-udledning er transport, el i 

private husholdninger, individuel opvarmning 

og landbruget.  

 

Kommunen som virksomhed udledte i 2008 ca. 

8.000 tons CO2, hvilket svarer til ca. 1,7 % af 

den geografiske udledning af drivhusgasser. 

Der skal ifølge klimakommuneaftalen med 

Danmarks Naturfredningsforening reduceres 

ca. 1.800 tons CO2 inden 2020 i forhold til 

basisåret 2008. De væsentligste CO2-kilder er 

forbruget af el, varme og transport.  
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Klima- og energiområdet forventes at gennemgå en stærk samfundsmæssig udvikling i de 

kommende år, der omfatter alt fra energibesparelser og vedvarende energi til ændringer i adfærd 

ud fra ny viden om klimaforandringernes konsekvenser. Klima- og energihandlingsplanen revideres 

derfor inden udgangen af 2013 med henblik indarbejdelse af nye idéer, overholdelsen af 

målsætningerne og for at undersøge muligheder for skærpede CO2-målsætninger. 
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3 Anden bølge – klima- og energihandlingsplanen 

3.1 Helheden 

Klima- og energihandlingsplanen skal ses som 

en del af en større helhed, der bedst kan 

beskrives i forhold til tre fremadrettede bølger. 

 

Første bølge 

Klima- og energipolitikken blev vedtaget af 

Faxe Kommunes Byråd den 13. oktober 2011. 

Den første bølge har ud over selve klima- og 

energipolitikken indeholdt udarbejdelse af CO2-

kortlægninger, et virkemiddelkatalog med 

beskrivelser af 71 indsatsmuligheder nævnt i 

politikken, inddragelse af borgere og erhverv 

gennem afholdelse af klimaværksteder samt 

klimainspirationsture for Faxe Kommunes Klima-

udvalg. 

 

Anden bølge 

I forlængelse af klima- og energipolitikken 

kommer klima- og energihandlingsplanen, som 

er den anden bølge. Med udgangspunkt i 

klima- og energipolitikkens 71 indsatsmuligheder 

fungerer handlingsplanen som en detaljeret 

plan for, hvordan Faxe Kommune kan opfylde 

sine klimamålsætninger. Der er således i klima- 

og energihandlingsplanen sket en nærmere udvælgelse af hvilke konkrete indsatsmuligheder fra 

klima- og energipolitikken, som forventeligt kan gennemføres over en kortere eller længere 

tidsperiode. Desuden er de udvalgte indsatser blevet effektvurderet for deres CO2-

reduktionspotentiale, hvor det giver mening.  Hermed er det teoretisk set muligt, at vurdere om 

Faxe Kommune kan overholde de fastsatte mål for klimaarbejdet.  

 

Tredje bølge 

Den tredje bølge består af arbejdet med at realisere de udvalgte indsatser i en række 

klimaprojekter. Der vil for hvert enkelt klimaprojekt løbende blive udarbejdet detaljerede 

projektplaner, som skal redegøre for projektets formål, projektets proces og indhold, 

projektorganisation, succeskriterier, tidsplan, økonomi m.v.  

 

 

 

 



 

 8 

3.2 Udvælgelse af indsatser 

Faxe Kommune har for udvælgelsen af indsatser 

til klima- og energihandlingsplanen lagt en række 

kriterier til grund: 

 

 Der skal udvælges indsatser, som enten 

reducerer CO2-udledningen og/eller fungerer 

som tilpasning til klimaforandringerne. 

 

 Indsatserne skal dække hele energisystemet – 

fra brug af energikilde over energioptimering 

til forbrugsadfærd.   

 

 Det er ikke én enkelt grøn teknologi, der kan 

løse klimaudfordringen og behovet for energi. 

Klimaudfordringen skal løses med en 

kombination af vedvarende 

energiteknologier, såsom solenergi, 

vindenergi, jordvarme, bioenergi m.v.  

 

 Der skelnes mellem indsatser med deciderede CO2-reduktioner og indsatser med stor 

demonstrations- og synlighedsværdi, som kan virke som inspiration for andre.   

 

 Indsatserne skal som udgangspunkt koncentreres mod de sektorer i kommunen, som har den 

største CO2-udledning og den største miljøeffekt. 

 

 Faxe Kommune skal som myndighed have konkrete handlemuligheder i forhold til den enkelte 

indsats.  

 

 For de udvalgte indsatser skal der være både teknologiske og økonomiske muligheder for en 

fremtidig realisering.  

 

 Indsatserne skal også have potentiale som Lokal Agenda 21-arbejde, hvor der udover CO2-

reduktioner også kigges på miljømæssige og sociale sider. 

 

Der er i klima- og energihandlingsplanen udvalgt 38 klimaprojekter indenfor 10 indsatsområder. 

Flere af klimaprojekterne er allerede igangsat. Projekterne dækker over energirenoveringer, 

opsætning af vedvarende energianlæg (jordvarme, solceller, solvarme m.v.), energistyring, 

energieffektiv gadebelysning, miljøundervisning i skoler og institutioner, kampagner, 

vindmølleplanlægning, udbygning af fjernvarmeforsyningen, grønne lokalplaner, anvendelse af 

biomasse til produktion af varme og el, planlagt erhvervsområde for grønne virksomheder i 

Rønnede, naturgenopretning, energirenoveringer for private husstande og almennyttige 

boligforeninger (energiklynger), fremme af bæredygtige transportløsninger, klimatilpasningsplan 

med vurdering af oversvømmelses- og nedbørsrisikoen, bæredygtigt skolebyggeri i Haslev m.fl.  

Perspektiv på klimaarbejdet  

 

Andre politikker, strategier og planer, som 

ligeledes har eller kan få en væsentlig 

betydning for klimaarbejdet i Faxe Kommune: 

 

 Kommuneplan 

 Lokalplaner 

 Trafikhandlingsplan 

 Vandmiljøplaner 

 Spildevandplan 

 Affaldsplan 

 Uddannelsespolitik 

 Sundhedspolitik 

 Naturpolitik 

 Haslev Bystrategi 

 Lokal Agenda 21-strategi 

 Erhvervspolitik 

 Indkøbspolitik 

 Borgerinddragelsespolitik 
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3.3  Kommer vi i mål? 

Der er foretaget CO2 

effektvurderinger af de indsatser, som 

det giver mening at beregne på. 

Analyser af de beregningsegnede 

indsatser viser, at det vil være muligt, 

at overholde de fastsatte 

klimamålsætninger for både 

kommunen som virksomhed og 

kommunen som geografisk område, 

hvis de nævnte indsatser 

gennemføres.   

 

Af Tabel 1 ses det, at baseline 

forventes at give en CO2 reduktion 

på 3,3 % i forhold til basisåret 2008, 

hvilket svarer til en CO2 reduktion på 

ca. 15.000 tons om året i 2020. 

Benævnelsen baseline skal forstås 

som den naturlige CO2-udvikling 

baseret på allerede vedtagne 

nationale og lokale klimatiltag uden 

yderligere tiltag fra Faxe Kommune  

 

 

 

 

 

Reduktioner ift. 2008-niveau 

Klimaprojekter 

 

 

Beregnede  

CO2-reduktioner i 

2020  

(ton CO2) 

Procentvis 

reduktion ift. 2008 

inkl. baseline 

Baseline 15.000 3,3 % 

Energirenoveringer + 

energieffektivt serverrum 

643 0,14 % 

Energistyring* 20 - 

Print- og kopistrategi  10 - 

Interne klimakampagner 215 0,05 % 

Energieffektiv 

gadebelysning 

170 0,04 % 

Test af mikro- og 

minivindmøller* 

50 0,01 % 

Ressource- og 

miljøbevidsthed i 

kommunalt nybyggeri* 

200 0,04 % 

Kurser i 

brændstofbesparende 

kørsel* 

80 0,02 % 

Effektivisere interne 

kørselsforhold* 

300 0,07 % 

Grønne indkøb* 150 0,03 % 

Vibeengskolen 175 0,04 % 

Energiklynger 2.701 0,60 % 

Klima- og miljøvenligt 

lavenergibyggeri 

173 0,04 % 

Fremme af cyklisme og 

cykelruter 

22 - 

Naturgenopretning 1.128 0,25 % 

Biogasanlæg 2.250 0,50 % 

Fleksibel skovrejsning 2.250 0,50 % 

Vindmølleplan 59.516 13,23 % 

Strategisk 

energiplanlægning med 

fokus på solcelle- og 

solvarmeanlæg* 

6.750 1,50 % 

Udnytte biogas fra 

deponi 

3.500 0,78 % 

Alle klimaprojekter 95.147  21,14 % 

Tabel 1: Forventede CO2-reduktioner i 

forhold til 2008 udledningen for 

kommunen som geografi og den 

procentvise reduktion i 2020. Udover 

CO2-reduktioner vil der oftest også 

være økonomiske, miljømæssige, 

sundhedsmæssige og sociale 

sidegevinster. 

 

Lysegrå felter = kommunen som 

virksomhed 

 

Mørkegrå felter = kommunen som 

geografisk område  

* Skønnet CO2-effekt 

 



 

 10 

eller statens side. Der er med andre ord tale om en ”gratis” CO2-reduktion, som f.eks. stammer fra 

stadig mere vedvarende energi fra vindmøller i det landsdækkende el-net.   

 

Den teoretiske reduktion af udledningen af indsatserne for kommunen som geografisk område ses i 

alt at udgøre ca. 21,1 % i forhold til 2008-niveauet. Dertil kan lægges de mange andre indsatser, 

som der ikke er foretaget CO2-beregning på. En reduktion på ca. 21,1 % svarer til ca. 95.000 tons 

CO2 om året, hvilket er over 20 % reduktionsmålsætningen på 90.000 tons CO2 om året for 

kommunen som geografisk område. 

    

For kommunen som virksomhed er den teoretiske reduktion gennem skøn og beregninger opgjort til 

at udgøre ca. 26 % i forhold til 2008-niveauet. Reduktionen svarer til ca. 2.013 tons CO2 om året. 

Den beregnede reduktion er således i overensstemmelse med 20 % reduktionsmålsætningen om 

1.800 tons CO2 om året for kommunen som virksomhed.    

 

Det skal fremhæves, at efterhånden som detaljeringsgraden for de eksisterende klimaprojekter 

bliver bedre vil CO2 effektvurderingerne også blive mere retvisende i forhold til CO2-

målopfyldelsen. Derudover vil klimaprojekterne sandsynligvis gennemgå større eller mindre 

justeringer undervejs ligesom der sandsynligvis vil komme flere klimaprojekter til på vejen frem mod 

2020, som vil ændre det samlede billede.  
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4 Indsatsområder 

Klima- og energihandlingsplanen er opdelt i 10 

indsatsområder og under hvert indsatområde følger et 

eller flere klimaprojekter, som planlægges gennemført 

inden 2020. Beskrivelsen af hvert klimaprojekt indledes 

med de målsætninger og indsatser udvalgt fra klima- 

og energipolitikken. Herefter følger en kort beskrivelse 

af klimaprojektet.  

 

Handlingsplanens indsatsområder er følgende: 

 

• Kommunen som virksomhed 

• Kommune- og lokalplaner 

• Byer og bygninger 

• Grønne erhverv og industri 

• Landbrug og skov 

• Transport og mobilitet 

• Natur i det åbne land 

• Energi- og ressourceplanlægning 

• Klimatilpasning 

• Fyrtårnsprojekter 

 

På Figur 1 er det for overblikkets skyld vist, at klima- og 

energihandlingsplanen bygger på målsætninger og 

indsatsmuligheder udvalgt fra klima- og 

energipolitikken, som nu endeligt bliver til egentlige 

klimaprojekter.  

 

Mange af klimaprojekterne handler i den nuværende 

form om egentlige afklaringsprojekter. Det gælder 

f.eks. i forhold til udarbejdelsen af den strategiske 

energiplan, som kræver en forudgående kortlægning 

af energisystemet i kommunen, før der kan 

igangsættes mere konkrete tiltag.  

 

Der forefindes et samlet overblik over alle klimaprojekter på side 42 med oplysninger om beregnet 

eller skønnet CO2-reduktionspotentiale, inddragelse af relevante aktører, tidsperiode for 

gennemførsel og behovet for økonomiske ressourcer.  

 

For de klimaprojekter, som forventes opstartet inden udgangen af 2013, hvor handlingsplanen skal 

revideres, vil der blive udarbejdet projektplaner, således at handlingsplanen kan anvendes som et 

decideret styringsredskab med CO2-reduktioner og klimatilpasning for øje.   

Klima- og energipolitik 

(71 indsatsmuligheder) 

Mål-

sætning 

Mål-

sætning 

 

Mål-

sætning 

 

Indsats-

mulighed 

Indsats-

mulighed 

Indsats-

mulighed 

Indsats Indsats Indsats 

Mål-

sætning 

Mål-

sætning 

 

Mål-

sætning 

 

Klima-

projekt 

Klima-

projekt 

 

Klima-

projekt 

 

Klima- og energihandlingsplan 

(38 indsatser) 

Klimamålsætning 

(20 % CO2-reduktion inden 2020 ) 

Figur 1: Illustrativ figur der viser vejen 

til opfyldelse af klimamålsætningen. 

Både politik og handleplan revideres 

inden udgangen af 2013.  
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4.1 Kommunen som virksomhed 

 

4.1.1 Energirenovering af kommunale ejendomme 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme vedvarende 

energianvendelse, energirigtigt nybyggeri og 

energirenovering for kommunens ejendomme 

 

Indsats 

At udarbejde en handleplan for energitiltag i 

kommunale ejendomme for at energioptimere 

eksisterende bygnings- og anlægsdele gennem 

kommunens klimapulje. 

 

Beskrivelse af projektet 

Faxe Kommune gennemførte i 2011 - via klimapuljen – energirenoveringsprojekter i kommunens 

ejendomme for 10 mio. kr. De gennemførte energirenoveringsprojekter omfatter udskiftning af 

varmeanlæg, belysningsanlæg, ventilationsanlæg, isoleringsarbejder, indregulering af varmanlæg 

mv. Der er desuden investeret i vedvarende energianlæg, herunder 2 jordvarmeanlæg og 5 

solcelleanlæg. Energibesparelserne er gennemført på 8 skoler og 24 institutioner samt enkelte 

andre bygninger.  

 

De arbejder, der er udført i 2011 har tilbagebetalingstider - varierende fra ca. 4,9 - 7 år. Det er 

beregnet, at de gennemførte projekter vil give årlige energibesparelser på ca. 1,6 mio. kWh eller 

hvad der svarer til det gennemsnitlige årlige el-forbrug for 320 husstande. 

 

Som en kombination af statslige lånemidler og EU-projektet REEEZ, er der i 2012 afsat 16,15 mio. kr. til 

energirenovering og 10 mio. kr. i 2013 og 2014. Der skal fremadrettet udarbejdes en flerårig 

handleplan for energitiltag i kommunale ejendomme, som udstikker mål for den overordnede 

investeringsramme.  Klimaprojektet beskrevet på side 12, om etablering af energistyring på 

kommunale ejendomme, kan indarbejdes i forbindelse med ”handleplanen for energitiltag i 

kommunale ejendomme”.   

4.1.2 Energistyring på kommunale ejendomme 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil forbedre energiovervågningen på de kommunale ejendomme for at sikre et 

godt grundlag for CO2-reduktioner. 

 

Indsats 

At kommunen indfører energistyring (decentral forbrugskontrol) på kommunale ejendomme, så 

energiforbruget løbende overvåges. 

EU-midler til energirenovering 

Faxe Kommune deltager i EU-projektet 

REEEZ (Renewable Energy and Energy 

Efficiency in Zealand), som forløber over 

en 3-årig periode med projektstart den 1. 

marts 2012. Med projektet følger der 

økonomiske midler fra Den Europæiske 

Investeringsbank til forberedelse af en 

række energirenoveringsprojekter for 

udvalgte kommunale ejendomme. 

Projektmidlerne vil bidrage til en øget 

indsats på energiområdet i Faxe 

Kommune.  
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Beskrivelse af projektet 

Faxe Kommune har i dag etableret CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) på ca. 20 

kommunale ejendomme. Gennem anlæggende fjernaflæses energiforbruget i form af el-, vand- 

og varme for den enkelte ejendom. Udover nødvendige data om energiforbrug til opdatering af 

kommunens årlige CO2-regnskab bidrager systemet også til energistyring af de kommunale 

ejendomme. Energistyringen giver de tekniske serviceledere eller andre et værktøj, hvormed de 

lynhurtigt kan få et overblik til at handle på energiforbrugende varme- og ventilationsanlæg eller 

andet, der kører, når der ikke er behov for det. Installation af CTS-anlæg på flere kommunale 

ejendomme indarbejdes i forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for energitiltag i 

kommunale ejendomme beskrevet på side 12 i forbindelse med projekt energirenovering af 

kommunale ejendomme. 

 

4.1.3 Test af mikro- og minivindmøller 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil gå foran og teste nye 

energiteknologier til at fremme muligheden for brug af 

alternative fossilfrie energikilder. 

 

Indsats 

At kommunen opstiller vertikal-akslede mikro- og 

minivindmøller for at udvikle og fremme erfaringerne 

med denne vindmølleteknologi. 

 

Beskrivelse af projektet 

De hidtidige og meget sparsomme erfaringer med 

lokalisering af mikro- og minivindmøller i byområder 

viser, at den faktiske energiproduktion ofte er 

betydeligt lavere end den forventede produktion. 

Dette hænger sammen med, at forventningerne til 

middelvinden ikke har været realistiske, hvilket har 

betydet høje omkostninger til el-produktion fra 

mikro- og minivindmøller på 3 – 5 kr. per kWh. Den 

høje produktionspris kan sammenlignes med 

omkostninger for landmøller og store havmøller på 

ca. 50 øre per kWh.         

 

Udfordringen med mikro- og minivindmøller er derfor, at øge effektiviteten og mindske el-

produktions-omkostningerne samtidig med, at der i planlægnings-processen tages hensyn til det 

omkringliggende bymiljø, æstetik, vibrationer, støj samt skyggevirkninger. Det kan måske løses ved 

at udvikle et værktøj, som har til formål at forbedre grundlaget for lokalisering af mikro- og 

minivindmøller i mere eller mindre tætbebyggede områder på samme måde som man i dag har 

værktøjer til lokalisering af større møller i det åbne land. Lokaliseringsværktøjet søges udviklet til 

Hvad er en mikro- og minivindmølle? 

Mikro- og minivindmøller er såkaldte 

småmøller, som enten er placeret i 

umiddelbar tilknytning til et eksisterende 

bygningsanlæg eller integreres direkte 

på bygningsanlægget. De fleste mikro- 

og minivindmøller er udviklet til 

lokalisering i mere eller mindre 

tætbebyggede områder. 

 

Ved mikrovindmøller forstås normalt 

møller med et rotorareal på 1 m2 og 

med en nominel effekt på op til 1 kW 

(1000 watt), mens en minivindmølle har 

et rotorareal på mellem 1-5 m2 og en 

nominel effekt på 1-10 kW. 

 

Gennem de seneste år er der kommet 

en række nye vindmølleteknologier på 

markedet for mikro- og minimøller. Der 

skelnes derfor overordnet mellem de 

mest udbredte horisontal-akslede (HAWT) 

og de nyere vertikal-akslede vindmøller 

(VAWT). 
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møller af typen VAWT, som typisk er udviklet til at virke i byområder og producenterne hævder, at 

de er mindre sensitive overfor turbulent vind og skiftende vindretning. Møllen behøver ikke placeres 

i vindretningen. Visse typer af VAWT vindmøllerne er støjsvage på grund af en lavere 

rotorhastighed. Den lave rotorhastighed nedsætter ligeledes risikoen for løbskkørsel.  

   

Omdrejningspunktet for projektet er således hvordan en mere klimavenlig el-forsyning af boligen, 

virksomheden eller den kommunale ejendom kan realiseres gennem decentrale vedvarende 

energianlæg, som mikro- og minivindmøller. Projektet skal samtidig bidrage til at kvalificere 

grundlaget for fremtidige vejledende retningslinjer i kommuneplanen for hvor denne mølletype kan 

lokaliseres i Faxe Kommune.   

4.1.4 Udarbejdelse af CO2-kortlægninger 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil forbedre energiovervågningen på de kommunale ejendomme for at sikre et godt 

grundlag for CO2-reduktioner 

 

Indsats 

At kommunen årligt udarbejder en CO2-kortlægning for kommunen som virksomhed og geografisk 

område 

 

Beskrivelse af projektet 

CO2-kortlægninger er grundlægende for at kunne planlægge en indsats på klimaområdet, da de 

viser hvor meget CO2, der udledes fra kommunen som virksomhed og som geografisk område. 

Opgørelserne giver et godt overblik over hvor langt Faxe Kommune er i forhold til at opfylde sine 

CO2-målsætninger. Der gennemføres årlige CO2-kortlægninger for kommunen som virksomhed, 

mens der hver andet år gennemføres CO2-kortlægninger for kommunen som geografi. Årsagen til 

forskellen i CO2-opdateringer er, at de klimaprojekter som er målrettet kommunen som geografisk 

område, normalt har en længere tidshorisont, før deres virkning kan ses i en CO2-kortlægning.     

 

Faxe Kommune er ligeledes forpligtiget til at udarbejde CO2-kortlægninger af kommunen som 

geografisk område i forbindelse med deltagelsen i klimaaftalen med Den Europæiske Union kaldet 

for Borgmesterpagt.    

4.1.5 Print- og kopistrategi   

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme tidssvarende print-, kopi-, og IT-udstyr, hvor der lægges vægt på 

energieffektive og miljørigtige løsninger 

 

Indsats 

At kommunen med en grøn print- og kopistrategi optimerer de nuværende print- og kopienheder og 

sikrer gode udskrivningsvaner 
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Beskrivelse af projektet 

Der blev i efteråret 2011 gennemført en kortlægning af Faxe Kommunes print- og kopimaskiner. 

Kortlægningen viste, at der er omkring 272 printere med stor alders-, kvalitets- og 

kapacitetsspredning i kommunens administrations-, skole- og institutionsbygninger. Gennem 

udarbejdelsen af en grøn print- og kopistrategi kan der iværksættes en række tiltag med fokus på:    

 

 Reduktion i antallet af print- og kopimaskiner 

 Nedbringelse i antallet af print- og papirforbrug 

 Standardisering af print- og kopikvalitet til forskellige formål  

 Nedbringelse af energiforbrug  

 Adfærdsregulering, evt. ved brug af e-mail signatur med påmindelse om at påtænke klima 

og miljø ved udskrivning  

4.1.6 Energieffektive serverrum 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme tidssvarende print-, kopi-, og IT-udstyr, hvor der lægges vægt på 

energieffektive og miljørigtige løsninger 

 

Indsats 

At kommunen arbejder for etablering af energieffektive serverrum, hvor der tages hensyn til køle- og 

indretningsprincipper uden at miste funktioner, drifts- eller it-sikkerhed 

 

Beskrivelse af projektet 

Driftsøkonomien i et serverrum er stærkt afhængig af, om der vælges en fornuftig strategi for køling. 

Den rigtige løsning afhænger dog af mange andre faktorer end energieffektiviteten alene, og det 

er derfor vigtigt at tænke følgende ind i forbindelse med etablering af energieffektive serverrum: 

 

 Har elmålere til særskilt registrering af elforbrug til it-udstyr og køleanlæg. 

 Overvej placering af serverrum. 

 Mulighed for at anvende indirekte eller direkte frikøling. 

 Opdel luften i kolde og varme zoner. 

 Hold temperaturen til serverne på 24 °C. 

 Indkøb af nyt energieffektivt IT-udstyr. 

 Har outsourcet relevante it-ydelser til serverhoteller og cloudleverandører. 

 

Projektet omkring energieffektive serverrum vil blive afviklet i forbindelse med ”energirenovering af 

kommunale ejendomme” beskrevet på side 12 og omhandler primært serverrummet på Rådhuset, 

Frederiksgade 9 i Haslev.  
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4.1.7 Interne klimakampagner 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at oplyse ansatte om 

energirigtige tiltag, der bidrager til en reduktion af 

klimapåvirkningen. 

 

Indsats 

At kommunen gennemfører interne klimakampagner for 

at oplyse om energirigtig adfærd.  

 

Beskrivelse af projektet 

For at holde fokus på energi i en travl hverdag 

afholdes der hvert andet år i Faxe Kommune 

klimakampagner for hele eller dele af kommunens 

ansatte. Kampagnerne sætter fokus på, hvad vi som 

enkeltpersoner kan gøre for at mindske vores 

udledning af CO2. Kampagnerne iværksættes med 

henblik på at opnå konkrete klimagevinster i form af 

energiforbedringer og at øge kendskabet til 

klimaarbejdet blandt medarbejderne i Faxe 

Kommune gennem positiv opmærksomhed. 

4.1.8 Grønt flag Grøn Skole 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme en klima- og miljøvenlig 

adfærd på alle kommunens skoler og institutioner 

 

Indsats 

At kommunen udbreder Grønt Flag Grøn Skole 

ordningen til alle skoler i kommunen 

 

Beskrivelse af projektet 

Grønt Flag Grøn Skole er et internationalt 

miljøundervisningsprogram. I alt deltager op mod 

35.000 skoler i 50 lande fra det meste i Europa, 

men der deltager også skoler i Asien, Afrika og 

Sydamerika. I Danmark deltager over 300 skoler i 

netværket og ca. 150 skoler får hvert år det 

grønne flag som synligt tegn på, at de har 

gennemført et miljøundervisningsprojekt for hele 

skolen af høj kvalitet.  

 

Grønt flag Grøn Skole 

Grønt flag Grøn Skole tilbyder et samlet 

undervisningsprogram for bæredygtig 

udvikling, der kan indgå i skolernes 

eksisterende fag, f.eks. naturfag, dansk, 

matematik, sprog osv. Undervisnings-

programmet er sammensat af 10 

temaer, der kan tages særskilt eller 

kombineres efter behov: 

 

 Vand  

 Energi 

 Affald 

 Natur 

 Økologisk produktion 

 Klimaforandringer 

 Hverdagens kemi 

 Transport 

 Bæredygtigt forbrug  

 Friluftsliv 

 

 

 

 

KLIMAX på medarbejderportalen 

Der blev i forbindelse med den 

første afholdte interne 

klimakampagne, bl.a. oprettet et 

virtuelt rum kaldet KLIMAX på Faxe 

Kommunes medarbejderportal. På 

KLIMAX er det muligt, at få svar på 

hvorfor klimaet er blevet så ”hot”, 

hvordan man opnår konkrete 

energigevinster på arbejdspladsen, 

hvordan man kan søge om støtte til 

konkrete klimaaktiviteter ved at 

benytte Klima- og Agenda 21-

puljen og læse gode historier om 

hvilke erfaringer Faxe Kommune og 

andre kommuner har med 

energiarbejdet.  
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Grønt Flag Grøn Skole tilbyder en ramme - et koncept med relevant undervisningsmateriale, der 

gør det lettere for danske skoler, at leve op til trinmål og slutmål i den danske folkeskolelov. Når 

projektet er gennemført og godkendt erhverver skolen det grønne flag som et symbol på 

miljøundervisning af høj kvalitet. 

  

I Faxe kommune er 4 skoler en del af Grønt Flag Grøn Skole. På sigt ønskes konceptet udbredt til 

alle skolerne i Faxe Kommune, da Grønt Flag Grøn Skole konceptet potentielt kan bidrage til:  

 

 Synliggørelse af kommunens skolepolitiske engagement på klima- og miljøområdet. 

 Tiltag til besparelser på vand, el og varme, herunder nedsættelse af CO2-udledningen på 

skoler i hjemmene m.m. 

 Styrkelse af naturfagsundervisningen. 

 

Til at fremme Grønt Flag Grøn Skole i Faxe kommune kan der indledes et samarbejde med 

Friluftsrådet, som varetager sekretariatsfunktionen for undervisningsprogrammet. Sekretariatet kan 

være med til at starte Grønt Flag Grøn Skole på flere af kommunens skoler, uddanne en kommunal 

ressourceperson m.m.  

4.1.9 Det grønne spires flag 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme en klima- og miljøvenlig 

adfærd på alle kommunens skoler og institutioner 

 

Indsats 

At kommunen udbreder Grønne Spirers Flag til alle 

daginstitutioner i kommunen og til flest mulige 

dagplejere. 

 

Beskrivelse af projektet 

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med ordningen 

synliggøres daginstitutioner og dagplejeres arbejde for en grønnere hverdag. 

 

Det Grønne Spirers Flag er en synlig anerkendelse af de institutioner, hvor børn og voksne er tættere 

på naturen og miljøet. 160 børneinstitutioner og 200 dagplejere har indtil nu modtaget Grønne 

Spirers flag i Danmark. Hertil kommer en medlemsskare af Grønne Spires flag på sammenlagt 500 

børneinstitutioner og dagplejegrupper. 

 

I Faxe Kommune er der 6 børneinstitutioner og dagplejegrupper, som har modtaget det grønne 

spires flag eller er medlemmer. 

 

Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at modtage Det Grønne Flag 

skal institutionen dog opfylde nogle særlige krav. Grønne Spirer samarbejder med kommuner, som 

ønsker en hverdagskultur i institutionerne. Samarbejdet kan forgå på mange måder: 

 

”At gå i vandpytter, lege med mudder, 

tage en mariehøne på fingeren og holde 

sin bedste ven i hånden er alle sanselige 

erfaringer, der bidrager til selvoplevelse, 

læring og dannelse”. 

Fra Grønne Spirers baggrundshæfte af 

Lasse Edlev  
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 Friluftsrådet kan sende materialer, som kommunen distribuerer blandt institutionerne. 

 Friluftsrådet kan sammen med kommunen arrangere et kursus om naturaktiviteter, 

miljøforståelse og udeliv for kommunens pædagoger. 

 Friluftsrådet kan deltage i et ledermøde og holde oplæg om naturpædagogik og Grønne 

Spirer. 

 

Friluftsrådet kan inddrages i samarbejdet med Faxe Kommune og hjælpe med at få alle 

daginstitutioner med i Grønne Spirer og flest mulige dagplejere ved at iværksætte initiativer såsom 

en grøn handleplan, kurser og gode udeaktiviteter. 

4.1.10 energieffektiv gadebelysning 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil anvende energieffektiv gadebelysning de steder, hvor det er muligt i 

kommunen. 

 

Indsats 

At udskifte gadebelysningen til energieffektiv LED-belysning, når anlæggene fornyes. 

 

Beskrivelse af projektet 

I 2015 betyder et EU-direktiv, at landets kommuner skal udfase deres brug af gløde- og 

kviksølvpærer. EU-direktivet er vedtaget for at sikre en højere energieffektivitet og et mere 

miljøvenligt Europa, og det kommer samtidig i forlængelse af udfasningen af glødepærer til private 

tilbage i september 2009. Faxe Kommune har på den baggrund allerede nu valgt at igangsætte 

udskiftning af eksisterende luftledninger, master og armaturer med LED-gadebelysning i alle 

områder. Der er i alt 4.100 lyskilder, hvoraf udskiftningen omfatter i alt 2.800 lyskilder. De første 1.350 

lyskilder udskiftes i 2011-2012, mens de øvrige lyskilder forventes udskiftet senest i 2017. Derudover er 

der tale om energibesparelser i forhold til natslukning i udvalgte områder, som dog primært er 

iværksat som en økonomisk besparelse.  

 

LED-gadebelysning har den fordel, udover at være energibesparende, at lyskilderne har en 

længere levetid, hvilket medfører et mindre vedligeholdelsesarbejde i form af udskiftning og 

ligeledes er bortskaffelsesproblematikken med tungmetaller i belysningen fraværende. 
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4.1.11 Ressource- og miljøbevidsthed i kommunalt byggeri 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme vedvarende 

energianvendelse, energi- og miljørigtigt byggeri og 

energirenovering for kommunens ejendomme. 

 

Indsats 

At kommunen indarbejder retningslinjer for miljømæssig 

bæredygtighed og undersøger potentialet for skærpet 

lavenergiklassebyggeri i forbindelse med kommunens 

bygge-, anlægs- og renoveringsopgaver. 

 

Beskrivelse af projektet 

Ved at indarbejde ressource-, energi- og 

miljøbevidsthed i byggeri og anlæg kan Faxe 

Kommune gå forrest, når det gælder om at skabe 

sunde og gode omgivelser, som er vigtige parametre 

i udviklingen af bæredygtige bygninger.  

 

Klimaprojektet omhandler udarbejdelse af flere 

konkrete retningslinjer for miljø- og energirigtigt 

byggeri og anlæg i Faxe Kommune med forpligtende 

krav for byggeri, ombygninger, renoveringer og 

anlægsarbejder, hvor Faxe Kommune står som 

bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt for 

byggeri, ombygninger og renoveringer, der støttes af 

kommunen via reglerne om støttet byggeri eller via 

kommunale puljer. Publikationen skal henvende sig til 

byggesagkyndige i Center for Ejendomme, 

projektledere beskæftiget med kommunale bygge- 

og anlægsopgaver samt eksterne rådgivere.  

 

De allerede eksisterende retningslinjer for udbud ved bygge- og anlægsvirksomhed og for 

byggestyring ved nybygnings- og renoveringsprojekter tilføjes og tilpasses publikationen, så det 

sikres at ressource-, energi- og miljøbevidsthed indgår som betingelse indenfor følgende områder: 

 

 Miljørigtig projektering 

 bygningens energiforbrug 

 materialevalg og – forbrug 

 Regnvandshåndtering 

 Grønne omgivelser 

Nye lavenergiklasser 

Faxe Kommune besluttede i 2009 

på baggrund af 

bygningsreglementet (BR08)et krav 

til lavenergiklasse 1 for alt 

kommunalt nybyggeri. Lavenergi-

klassekravet er i dag forældet, da 

der fra den 1. januar 2011 kom et 

nyt bygningsreglement (BR10), som 

indførte en ny lavenergiklasse 

benævnt lavenergiklasse 2015 (41 

kWh/m² pr. år), som er skærpet i 

forhold til lavenergiklasse 1. 

Derudover blev der med BR10 også 

indført en bygningsklasse 2020 (25 

kWh/m2 pr. år). Energikravene til 

nye bygninger er således blevet 

skærpet med 25 % i forhold til BR08. 

Anvendelsen af de nye 

lavenergiklasser er i første omgang 

frivillig, men fra 2015 forventes 

lavenergiklasse 2015, at danne 

baggrund for skærpede energi-

bestemmelser i 

bygningsreglementet. 
Muligheden for nye skærpede 

lavenergiklasser skal i forbindelse 

med udarbejdelsen af retningslinjer 

for miljø - og energirigtigt byggeri 

og anlæg i Faxe Kommune 

undersøges nærmere, så det 

nuværende grundlag opdateres. 
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4.1.12 Kurser i brændstofbesparende kørsel 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at blive Grøn Transportkommune ved at minimere CO2-forbruget og 

miljøomkostningerne for medarbejdernes og kommunens egen transport for samtidig at øge den 

generelle sundhedstilstand 

 

Indsats 

At Kommunen tilbyder kurser til medarbejderne i brændstofbesparende kørsel 

 

Beskrivelse af projektet 

Med stigende benzin- og dieselpriser er det økonomiske incitament til at køre 

brændstofbesparende større end nogensinde. Faxe Kommune har internt et stort kørselsforbrug og 

for at minimere CO2-belastningen og omkostningerne til brændstof er kørestil, acceleration og 

hastighed af afgørende betydning, hvor der umiddelbart kan spares 15-20 % af 

brændstofforbruget. Projektet omhandler derfor afholdelse af en række kurser i 

brændstofbesparende kørsel for kommunes medarbejdere.    

4.1.13 Effektivisere interne kørselsforhold 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at blive Grøn Transportkommune ved at minimere CO2-forbruget og 

miljøomkostningerne for medarbejdernes og kommunens egen transport for samtidig at øge den 

generelle sundhedstilstand 

 

Indsats 

At kommunen undersøger mulige klima- og miljøfordele ved at effektivisere de interne kørselsforhold for 

kommunens ansatte. Effektiviseringen kan samtidig give en række afledte økonomiske fordele 

 

Beskrivelse af projektet 

Formålet med klimaprojektet er, at få et bedre overblik over, hvor meget kommunens biler kører, 

hvor meget brændstof de bruger, og om de bliver brugt hensigtsmæssigt. Kortlægningen vil give 

anledning til en samlet intern kørselspolitik, som bidrager til, at der kan ske en tilpasning og 

effektivisering af kommunens vognpark til fordel for klima, miljø og økonomi. Der kan i den interne 

kørselspolitik tages udgangspunkt i følgende retningslinjer: 

 

 Harmonisering af brændstofsindkøb 

 Indkøb/leje/leasing af køretøjer og servicehåndtering 

 Køreteknik 

 Kørselsgodtgørelse 

 Kørebog 

 Monitorering af vognpark  
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4.1.14 Oplysning om tilskudsmuligheder og grønne tiltag 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at oplyse ansatte, borgere og virksomheder om energirigtige tiltag, der 

bidrager til en reduktion af klimapåvirkningen 

 

Indsats 

At kommunen oplyser borgere og virksomheder om tilskudsmuligheder til grønne tiltag og henviser til 

gode råd om energirigtig adfærd 

 

Beskrivelse af projektet 

Der findes mange tilskudsordninger, der både giver økonomisk tilskud til privatpersoner og erhverv 

der enten ønsker at gennemføre energirenoveringer, udvikling eller teknologiforbedringer i 

forbindelse med reduktion af CO2-udledningen. 

 

De færreste har dog ressourcer eller viden til at afdække det fulde marked for tilbud eller 

muligheder i forbindelse med grønne tiltag, og derfor bliver mange initiativer ikke gennemført. 

 

Ved at Faxe Kommune gennem klimaprojektet oplyser borgere og virksomheder om 

tilskudsmuligheder og gode råd til grønne tiltag, bliver denne viden udspredt til en bredere 

målgruppe, hvilket også potentielt vil medføre højere grøn adfærd hos borgere og virksomheder.  

 

Der kan f.eks. være tale om følgende vejledende tiltag på kommunens hjemmeside:  

 

 Håndværkerfradrag (kan anvendes ved energirenovering) 

 Nettomålerordningen for solceller (produceret overskydende strøm kan sælges til el-

selskabet) 

 Vejledning i forhold til opsætning af husstandsvindmølle 

 Vejledning i forhold til opsætning af mini- og mikrovindmøller 

 Vejledning i forhold til etablering af jordvarmeanlæg 

 Vejledning i forhold til opsætning af solcelle- eller solvarmeanlæg 

 Vejledning i forhold til energirenovering af en privat ejendom 

 Vejledning i forhold til varmepumper, luft – luft.  

 Gode simple energispareråd 

 Henvisning til eksterne hjemmesider, hvor borgerne kan hente inspiration og hjælp.  
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4.1.15 Partnerskabsaftale om grønne indkøb  

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at fortsætte med at implementere de nuværende grønne principper i 

indkøbspolitikken, således at der tages energi- og miljøhensyn ved større indkøb 

 

Indsats 

At kommunen undersøger muligheden for at indgå partnerskabsaftaler for at fremme offentlige grønne 

indkøb 

 

Beskrivelse af projektet 

Faxe kommune køber ind for 200 - 250 millioner kr. om året. Omfanget viser, at indkøbere har et 

meget stort ansvar for at indtænke grønne hensyn til varer, service- og tjenesteydelser i forhold til at 

være en drivkraft, der rykker samfundsudviklingen i en bæredygtig retning, som handler om at 

prioritere økonomi, miljø og sociale hensyn.  

 

Indkøbere i alle offentlige institutioner er i dag underlagt to lovkrav om at stille grønne klima og - 

miljøhensyn, når de køber ind. Det ene er EU-Kommissionens direktiv om fremme af renere og mere 

energieffektive køretøjer, der kræver, at køretøjets miljøeffekt og energiforbrug i hele sin levetid skal 

indgå i indkøbsbeslutningen. Andre EU-regler betyder i øvrigt, at der kun må stilles krav til 

egenskaber ved produktet, ikke til den måde som producenten i øvrigt driver sin forretning på. Det 

andet lovkrav er paragraf 6 i miljøbeskyttelsesloven, der foreskriver, at offentlige myndigheder i 

forbindelse med anlægsarbejde, drift, indkøb og forbrug skal virke for, at samfundsudviklingen sker 

på et bæredygtigt grundlag.  

 

Herudover eksisterer der en række frivillige aftaler, som kommunerne har indgået med Klima, 

Energi- og Bygningsministeriet om at købe energieffektive produkter, ligesom EU-kommissionen har 

vedtaget en vejledende politisk målsætning om, at 50 % af de offentlige indkøb i EU - ud fra en 

række kriterier og for udvalgte indkøbsområder - skal være grønne i 2010. Kriterierne er i dag under 

opdatering. 

 

Krav og hensyn til indkøb af grønne varer, service- og tjenesteydelser forventes at blive forøget i de 

kommende år. Faxe Kommune ønsker i den henseende, at undersøge muligheden for at tilslutte sig 

”partnerskab for offentlige grønne indkøb”. Kommunerne i København, Odense og Aarhus har 

dannet partnerskabet sammen med Miljøministeriet, som flere andre kommuner sidenhen har 

tilsluttet sig. I partnerskabet fastsættes der hvert år indkøbsmål for grønne indkøb på foreløbigt seks 

områder. Eksempelvis skal alle rengøringsmidler overholde kriterierne i enten svane- eller 

blomstermærket. Indkøbsmålene er en genvej for kommuner, der vil stille miljøkrav i indkøbet. 

Derudover er partnerskabet et vigtigt forum for at dele viden og løsninger på indkøbsområdet. 

 

Partnerskabet kan potentielt fremme Faxe Kommunes grønne indkøb på følgende områder: 

 

 Udbudsforretninger, der bliver gennemført internt med indkøbsenheden som projektleder 
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 Større fællesudbud, der gennemføres i samarbejde med andre kommuner (Fællesudbud 

Sjælland og Statens og Kommunernes indkøbsservice) 

 Decentrale indkøb (Der er bl.a. udarbejdet en folder, ”Sådan køber vi ind i Faxe Kommune”. 

4.2 Kommune- og lokalplaner 

4.2.1 Retningslinjer for lokalisering af biogasanlæg 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker indarbejdet klima- og miljøhensyn i kommune- og lokalplanlægningen for at 

skabe mulighed for vedvarende CO2-reduktion. 

 

Indsats 

At kommuneplanen tilføjes retningslinjer, der muliggør fremtidig lokalisering af biogasanlæg i 

kommunen. 

 

Beskrivelse af projektet 

Den indledende projektplanlægning i forbindelse med en fremtidig etablering af biogasanlæg til 

kraftvarme- eller varmeproduktion i Faxe Kommune vil kræve retningslinjer i kommuneplanen til 

udpegning af mulige placeringsmuligheder. Placeringsmulighederne kan være i landzone eller i 

særlige tilfælde i erhvervsområder, som er godkendt til miljøklasse 7 industri. Arbejdet skal ske som 

et led i Grøn Vækst aftalerne fra 2009, hvor kommunerne senest i 2013 skal have udpeget områder i 

kommuneplanen, som er velegnede til placering af større biogasanlæg.  

 

Lokaliseringen af biogasanlæg vil overordnet omfatte to anlægstyper: 

 

 Et selvstændigt matrikuleret anlæg til at behandle husdyrgødning fra flere producenter 

(biogasfællesanlæg) 

 

 et anlæg i tilknytning til en husdyrproduktion (biogasgårdanlæg)  

  

Den optimale placering af biogasanlæg vil som oftest være i det åbne land (landzone), centralt 

i ”gylleoplandet” og tæt på energiaftagere. Alternativt tæt på en hovedtransmissionsledning for 

naturgas. Det er afgørende, at der foretages en vurdering af mulige lokaliteter i forhold til en lang 

række lokaliseringskriterier, hvoraf transport og infrastruktur, afstand til naboer samt indpasning i 

landskabet er centrale. Denne vurdering skal inddrage planlægning og eventuel lokalisering i 

nabokommuner. 

 

Den optimale placering af biogasanlæg vil som oftest være i det åbne land (landzone), centralt 

i ”gylleoplandet” og tæt på en energiaftager. Det er afgørende, at der foretages en vurdering af 

mulige lokaliteter i forhold til en lang række lokaliseringskriterier, hvoraf transport og infrastruktur, 

afstand til naboer samt indpasning i landskabet er centrale. 
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Lokaliseringen af biogasanlæg i kommunerne reguleres af Planlovens bestemmelser. Helt konkret 

betyder det, at der ved etablering af biogasanlæg skal laves lokalplan for at sikre, at 

omkringliggende borgere og interesseorganisationer bliver hørt. I de tilfælde hvor et 

biogasgårdanlæg etableres i tilknytning til et husdyrbrug, og hvor anlægget kun behandler gylle 

fra den pågældende ejendom, kan man evt. nøjes med en landzonetilladelse. 

 

Projekttiltaget skal ses i sammenhæng med projektet etablering af biogasanlæg beskrevet på side 

32 under indsatområdet landbrug og skov.  

4.2.2 Retningslinjer for opstilling af mikro- og minivindmøller 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker indarbejdet klima- og miljøhensyn i kommune- og lokalplanlægningen for at 

skabe mulighed for vedvarende CO2-reduktion og tilpasning til klimaforandringerne 

 

Indsats 

At kommuneplanen tilføjes retningslinjer for opstilling af mindre decentrale energianlæg som mikro- og 

minimøller i kommunen 

 

Beskrivelse af projektet 

På baggrund af den stigende interesse for de såkaldte mikro- og minimøller opstilles der retningslinjer 

i kommuneplanen, der skal danne grundlag for hvilke forventninger en ansøger rimeligvis bør have 

til behandlingen af en konkret ansøgning. Retningslinjerne vil nærmere præcisere hvilke opstillings-

muligheder og beskyttelsesinteresser og hensyn, som der særligt kan lægges vægt på i 

sagsbehandlingen.  

 

Tilføjelsen af retningslinjerne i kommuneplanen vil ske i to trin: 

 

Trin 1: På kort sigt skal der udarbejdes en administrationspraksis for opstilling af mikro- og 

minivindmøller i det åbne land på samme måde, som der i dag er retningslinjerne for 

husstandsmøller.  

 

Trin 2: På længere sigt arbejdes der med at indføre retningslinjer for mikro- og minivindmøller i 

bymæssig bebyggelse og/eller industriområder. Den nærmere præcisering af retningslinjerne vil 

dog være afhængig af de opnåede testresultater fra klimaprojektet omhandlende ”test af mikro- 

og minivindmøller” beskrevet på side 13.   
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4.3 Byer og bygninger 

4.3.1 Klima- og miljøvenligt lavenergibyggeri 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker bygningernes andel af den 

samlede CO2-belastning nedbragt for den private 

bygningsmasse samtidig med at en høj anvendelse af 

miljøvenlige og sunde materialer sikres 

 

Indsats 

At fremme klima- og miljøvenligt lavenergibyggeri med 

eksempelbyggerier i kommunen 

 

Beskrivelse af projektet 

I Faxe Kommune bygges der ca. 100 nye boliger om 

året, som kan karakteriseres som parcelhuse eller 

tæt/lav bebyggelse. Det er en udbredt opfattelse, at 

det miljø- og klimaintegrerede nybyggeri ikke spreder 

sig på markedet alene gennem byggeriets partnere, 

ejendomsmæglere eller som følge af krav fra 

forbrugerne. Dette projekt skal derfor belyse, hvordan 

Faxe Kommune kan fremme lavenergiklassebyggeri i 

kommunen, som ligger udover standarden.  

 

Faxe kommune kan med hjemmel i Planlovens § 15a stk. 22 stille krav til lavenergiklassebyggeri for 

private. Ved det forstås helt konkret bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om 

byggetilladelse, opfylder energirammen for lavenergiklassebyggeri, der er fastsat i det gældende 

bygningsreglement. Derudover kan Faxe Kommune udnytte sin rolle som jordejer i udstykningen til 

at etablere krav, der går ud over, hvad der er muligt i lokalplanen. Kravet om Svanemærket 

byggeri kan indskrives i salgsbetingelserne for grundene, hvis Faxe Kommune står som ejer. Herved 

kan Faxe Kommune aktivt stille normkrav til byggeriet. Svanemærket sikrer at der i byggeri tages 

højde for både miljø, energiforbrug og sundhed. Byggeri er generelt meget energikrævende, og 

har derfor stor påvirkning på miljøet. 

4.3.2 Energiklynger 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil have fokus på energioptimering og CO2-reduktioner i mindre landsbysamfund, der 

kombinerer klimarigtige løsninger med god arkitektur 

 

Handling 

At udpege en eller flere energiklynger med henblik på at gennemføre energirenoveringer for den 

private bygningsmasse og gøre brug af klimavenlige varmeløsninger 

 

Lavenergiklasser for boliger, 

kollegier, hoteller m.m.  

 

En bygning kan klassificeres som 

en lavenergibygning klasse 2015 

når det samlede behov for tilført 

energi til opvarmning, ventilation, 

køling og varmt brugsvand pr. m² 

opvarmet etageareal ikke 

overstiger 30 kWh/m² pr. år tillagt 

1000 kWh pr. år divideret med det 

opvarmede etageareal 

 

En bygning kan klassificeres som 

en bygningsklasse 2020, når det 

samlede behov for tilført energi til 

opvarmning, ventilation, køling 

og varmt brugsvand pr. m² 

opvarmet etageareal ikke 

overstiger 20 kWh pr. år. 

 

 

 



 

 26 

Beskrivelse af projektet 

Faxe Kommune har valgt at arbejde med et koncept, 

hvor landsbyer eller dele af større byer indenfor et 

geografisk afgrænset område udpeges som 

energiklynger. Grundtanken med energiklynger i Faxe 

Kommune er, at gøre det mere attraktivt for den 

enkelte boligejer, at energirenovere sin ejendom. 

Intentionen er at tilbyde boligejeren i en udpeget 

energiklynge en færdig pakkeløsning, som gør det let at komme i gang med en komplet 

energirenovering af ejendommen. Pakkeløsningen består af en ny samarbejdskonstellation, hvor 

producenter, arkitekter, energirådgivere, entreprenører, lokale håndværkere, forsyningsselskaber 

og finansieringsinstitutter samarbejder om at skabe helhedsorienterede løsninger i forhold til at 

energirenovere. Hensigten er, at det skal være ligeså let og attraktivt for boligejeren, at investere i 

energiforbedrende tiltag på sin ejendom, som det er at købe et nyt køkken. Tanken er derfor, at 

boligejeren kan tilbydes hjælp fra kommunens hjemmeside, hvor der kan være et link til en simpel 

energiberegner, der nemt og overskueligt giver overblik over mulige energiforbedrende tiltag. Hvis 

der er potentiale, kan energiberegningen følges op af et konsulentbesøg, hvor bygningen 

gennemgås mere detaljeret med forslag til energiforbedringstiltag, og hvordan de kan udføres i 

henhold til pakkeløsningen. På den måde sker der en forenkling af hele processen, som gerne 

skulle bidrage til at boligejerne lettere kan iværksætte en komplet energirenovering. 

 

Der kan som udgangspunkt udpeges flere energiklynger i Faxe Kommune, hvor potentialet for 

energiforbedringer er stort og der er lokalt engagement i form af en stæk forening eller 

borgergruppe tilstede i området, så de kan fungere som samarbejdspartnere. 

 

Energiklyngeprojektet kommer til at fungere som et projekt, hvor målet – udover at opnå konkrete 

CO2-reduktioner – er, at bidrage til grøn vækst og fornyelse af landsbyer eller dele af større byer, 

som samtidig kan skabe interesse for eksempelvis bosætning i kommunens landdistrikter. Det kan 

særligt ske gennem en koordinering med Faxe Kommunes kommende landdistriktspolitik, som 

formuleres i et tæt samarbejde med lokalråd og foreninger med interesse for landdistrikternes 

udvikling. 

 

Konceptet med energiklynger kan også indeholde andre klimaaktiviteter for at gøre opmærksom 

på muligheden for energirenovering. Det kan f.eks. være inspirationsture for beboerne, afholdelse 

af workshops/borgermøder, lokale energidage eller uddannelse af elever til klimaambassadører på 

den lokale skole, som kan tage kontakt til beboerne i lokalområdet og opfordre dem til at 

energirenovere deres ejendom. Tiltagene er ikke direkte relateret til en egentlig energirenovering, 

men kan skabe opmærksomhed omkring potentialet i at energirenovere sin ejendom.  

4.3.3 Byøkologisk vejledning 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme klima- og energivenlige løsninger, der er med til at højne de arkitektoniske 

kvaliteter ved nye og eksisterende bygninger. 

Hvad er en energirenovering? 

Energirenoveringer i en energiklynge 

vil som udgangspunkt have fokus på 

efterisolering og udskiftning af 

vinduer, energieffektiv belysning og 

vedvarende energikilder. 

 

 

 



 

 27 

 

Indsats 

At udarbejde en byøkologisk vejledning til bygherrer i forbindelse med privat nybyggeri i kommunen for 

allerede at indtænke miljø- og klimaintegrerede løsninger i forberedelsesfasen. 

 

Beskrivelse af projektet 

Byøkologi er en helhedsorienteret indsats, der beskæftiger sig med produktion, drift og bortskaffelse 

i forbindelse med nye bygninger. Løsningerne indenfor byøkologi er f.eks. miljørigtig projektering, 

passiv solvarme og anden alternativ energiforsyning, nedsivning og anden udnyttelse af regnvand, 

valg af byggematerialer, komposteringstoiletter, grøn spildevandsrensning, arkitektonisk og æstetisk 

kvalitet samt inddragelse af beboerne i opgaver som vandbesparelse, affaldssortering, gen-

anvendelse og lokal kompostering. Emnerne samles i en byøkologisk vejledning, som kan virke som 

inspiration på bygherren. Det er derfor afgørende, at bygherren tidligst muligt i forberedelsesfasen 

får den byøkologiske vejledning. Det kan f.eks. ske i forbindelse med henvendelse til kommunen 

omkring byggeriet, gennem aftaler med lokale entreprenør- og håndværksvirksomheder og lokale 

ejendomsmæglere, generel husstandsomdeling, biblioteker og kommunens hjemmeside.   

4.4 Grønne erhverv og industri 

4.4.1 Grøn Butik-mærkning 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker en fokuseret miljø- og energiindsats for kommunens små og mellemstore 

virksomheder 

 

Indsats 

At butiksindehavere for handels- og servicevirksomheder tilbydes muligheden for at få en ”Grøn Butik”-

mærkning 

 

Beskrivelse af projektet 

Grønt Diplom er en landsdækkende mærkningsordning, som tilbyder miljø- og energirådgivning til 

en række små og mellemstore virksomheder. Mærkningsordningen er udviklet og tilpasset seks 

forskellige områder indenfor Grøn Bolig, Grøn Butik, Grøn Institution, Grøn Kirke, Grønt Kontor og 

Grøn Frisør. Fælles for mærkningsordningerne er, at der arbejdes med en simpel form for 

miljøledelse og miljøkommunikation i den enkelte virksomhed, der ikke kræver nogen særlig 

uddannelse. Arbejdet skal skabe fokus på CO2 besparelser, forebyggelse af miljøproblemer og 

fremme sundhed og arbejdsmiljø for medarbejdere, kunder, børn eller andre. 

 

Alle deltagende små- og mellemstore virksomheder får et Grønt Diplom, hvis kravene efterleves. 

Typisk arbejdes der med tre indsatsområder om året. Et indsatsområde kan f.eks. være el-, varme- 

eller vandforbrug, arbejdsmiljø, affaldshåndtering, indkøb og transport. Arbejdet med et Grønt 

Diplom er en vedvarende proces, som hele tiden gentages og forbedres.  
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Et Grønt Diplom giver mulighed for at signalere klima- og miljøhensyn gennem en reduktion i 

energiforbruget, affaldsmængderne og kemikalieforbruget. Samtidig giver det en mulighed for at 

spare penge. Når det Grønne Diplom er opnået kan det opsættes synligt på arbejdsstedet. 

 

Grønt Diplom mærkningen kontrolleres af Energitjenesten, som har energirådgivere tilknyttet. Der er 

omkring 10 lokale afdelinger fordelt i hele landet og med et fælles sekretariat i Århus. 

Energitjenesterne iværksætter løbende aktiviteter og projekter, arrangementer og kampagner, der 

sætter fokus på energibesparelser og 

vedvarende energi. 

4.5 Transport og mobilitet 

4.5.1 Fremme af cyklisme og cykelruter 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme sunde cykelvaner og 

hensynet til cyklisme og turisme ved at være en 

attraktiv og tryg cykelkommune med et 

veludbygget cykelnetværk og – parkering. 

 

Indsats 

At sikre cykelstier og højklassede cykelruter mellem 

de større byer og turistattraktioner i kommunen 

 

Beskrivelse af projektet 

Klimaprojektet omhandler udarbejdelse af en cykelstiprioriteringsplan, som kan anvendes som et 

målrettet og effektivt planværktøj til at øge cykeltrafikken i Faxe Kommune. 

Cykelstiprioriteringsplanen skal rumme kommunens målsætninger for cykling, oversigt over det 

nuværende cykelstinet samt planer om fremtidige udvidelser. Derved bliver cykelplanlægning i 

Faxe Kommune mere sammenhængende. Hensigten er, at planen kan fungere som 

administrationsgrundlag, når der fra 2013 skal investeres i nye konkrete cykelprojekter. Ligeledes kan 

planen bruges i forbindelse med sager der forelægges Teknik- & Miljøudvalget eller når 

henvendelser fra borgere med spørgsmål eller ønsker til cykelstier skal besvares. Endeligt kan 

planen også anvendes i forbindelse med input til arbejdet med lokalplaner og lokale 

trafikhandlingsplaner.    

4.5.2 Cykelkort - oplysning om cykelmuligheder  

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme sunde cykelvaner og hensynet til cykelturisme ved at være en attraktiv 

og tryg cykelkommune med et veludbygget cykelnetværk og – parkering. 

 

Indsats 

At oplyse borgere og turister om eksisterende cykelrutenet i kommunen 

Hvad kan en cykelstiprioriteringsplan 

indeholde? 

 

 Mål og indsatsområder 

 Målgrupper 

 Cykelrutenet 

 Fremkommelighed 

 Trafiksikkerhed 

 Parkeringsforhold 

 Kombinationsrejser (Cykel – Tog) 

 Drift og vedligeholdelse 

 Information og dialog 

 Kampagner 

 Tilskudsmidler 
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Beskrivelse af projektet 

Anlæg af flere cykelstier kan ikke alene få flere borgere og turister i Faxe Kommune til at cykle. 

Information og dialog er mindst lige så vigtigt i arbejdet med at ændre folks transportvaner. Med 

konkret information skal det sikres, at både borgere og turister får kendskab til de cyklistforhold, som 

Faxe Kommune tilbyder i dag, og sikre kendskab til nye tiltag. Det skal ske på basis af et samlet 

cykelkort, som viser cykelmulighederne i Faxe Kommune og andre relevante forhold, herunder 

cykeludlejning, cykelværksteder m.v.. Cykelkortet skal oplyse om cykelveje til større offentlige 

institutioner og interessante natur- og turistdestinationer. Af interessante natur- og turistdestinationer 

kan der f.eks. være tale om økologiske gårdbutikker, overnatningssteder, seværdigheder og 

naturperler i kommunen. Informationerne kan være tilgængelige på VisitFaxe.dk, Faxe Kommunes 

hjemmeside og på sigt på smartphone via en applikation. Øget skiltning med længdeangivelser til 

vigtige rejsemål og navngivning af ruter kan oplagt indgå, som en del af cykelkortet. Herved bliver 

det lettere at orientere sig på det overordnede cykelrutenet. 

4.5.3 Projekt Test En El-bil 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at teste nye bæredygtige 

transportteknologier for at fremme viden og forståelse. 

 

Indsats 

At indhenteerfaringer med afprøvning af elbiler over en 

toårig periode gennem Projekt TestEnElbil.dk. 

 

Beskrivelse af projektet 

Faxe Kommune deltager i et toårigt projekt i 

samarbejde med elbil-operatøren ChoosEV og en 

række landsdækkende og lokale sponsorer. Projektet 

er det største forskningsforsøg med elbiler i Danmark og 

Europa. Målsætningen er, at der i Danmark kommer 

300 elbiler ud at køre på vejene i 30 kommuner over 

hele landet og få et indblik i ca. 6 mio. km elbil-kørsel og ca. 300.000 opladninger. Testpiloternes 

konkrete erfaringer bidrager til, at der opnås et bredt erfaringsgrundlag i forhold til, hvordan 

kørselsmønsteret adskiller sig fra en traditionel bil og om køreoplevelsen er anderledes. Desuden 

giver projektet konkrete erfaringer med hvordan den fremtidige infrastruktur for elbiler bør indrettes 

for at fremme bæredygtige transportteknologier.   

4.5.4 Etablere ladeinfrastruktur til el-biler  

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at deltage aktivt i etablering af et landsdækkende net af ladestandere til 

el-biler. 

 

Bliv testpilot i Faxe Kommune 

 

Alle personer med bopæl i Faxe 

Kommune og som opfylder en 

række kriterier har mulighed for at 

tilmelde sig som testpilot for en 3 

måneders periode. Det kan ske 

på www.testenelbil.dk  

 

Testpiloter over hele landet skriver 

samtidig en række blog-indlæg, 

hvor de gør opmærksom på 

dagligdagsoplever med elbilerne. 

Blog-indlæggende kan også 

læses på hjemmesiden.  
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Indsats 

At sikre opsætning af el-ladestandere, så kommunen er dækket ind geografisk. 

 

Beskrivelse af projektet 

Til benzin- og dieseldrevne biler er der i dag etableret en landsdækkende infrastruktur af 

tankstationer. Elbiler kræver ikke nødvendigvis den helt samme infrastruktur, fordi mange kan 

’tanke op’ derhjemme eller på parkeringspladsen ved arbejdspladsen. Der vil dog stadig være et 

behov for offentlig tilgængelige ladestandere og Faxe Kommune vil derfor deltage i udviklingen af 

et landsdækkende net af ladeinfrastruktur til elbiler. Som udgangspunkt arbejdes der derfor på 

etablering af ladestandere i Haslev, Rønnede og Faxe. Der kan f.eks. være tale om opsætning af 

forskellige typer ladestandere: 

 

 Langsom opladning ved centralt placeret ladestandere i byerne. Disse landestandere 

bruges typisk i forbindelse med dagligvareindkøb, biograf- eller museumsbesøg m.v. og det 

tager typisk et par timer, at oplade strøm til ca. 50 km. kørsel. 

 Hurtig opladning ved en centralt placeret Quick Charge ladestander. Med en Quick 

Charge kan en elbil oplades fra 0 % til 80 % på 15-20 minutter. 

 Batteriskiftestationer. Her oplades batteriet ikke i bilen, men batteriet udskiftes med et fuldt 

opladet på ca. 4 - 5 minutter + evt. køtid.       

 

4.5.5 Alternative drivmidler i den offentlige transport 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme effektiv og bæredygtig kollektiv transport, ved at stille øgede krav til 

leverandører for gradvist at indpasse grønne drivmidler. 

 

Indsats 

At fremme anvendelsen af alternative drivmidler som el-, brint-, biogas-, naturgas- og hybridbusser i 

den kollektive transport. 

 

Beskrivelse af projektet 

Energiforbruget for den kollektive transport i Faxe Kommune dækkes udelukkende af fossile 

brændstoffer omfattende 12 lokale busruter og 2 regionale busruter. I 2012 udkom Energistyrelsen 

med en rapport omkring alternative drivmidler, bl.a. omhandlende busser, der viser at især el, 

biogas og naturgas er samfundsøkonomisk attraktive i forhold til traditionel benzin og diesel, mens 

de øvrige drivmidler har samme eller større omkostninger som benzin og diesel. Fremover vil der 

derfor forventeligt opstå et behov i Faxe Kommune for at opstille krav og ønsker til Trafikselskabet 

Movia, som er leverandør af den kollektive transport i kommunen. Dette kan ske i forhold til 

udbudsmaterialet, hvori andre parametre som økonomi, miljøstandarder og passagernes 

tilfredshed med drift og materiel også indgår i vurderingen.    
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4.6 Natur i det åbne land 

4.6.1 Naturgenopretning  

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at skabe mere natur i det åbne land 

for at reducere udledningen af CO2 og tilpasse sig 

klimaforandringerne. 

 

Indsats 

At naturgenoprette lavbundede arealer, såsom 

vådområder, moser og enge til værdifulde natur- og 

vådområder 

 

Beskrivelse af projektet 

Lavbundsarealer er vådområder, der tidligere har 

rummet enge, moser, lavvandede søer og strandenge 

med store naturværdier. En lang række vådområder er i 

Danmark gået tabt gennem de sidste 125 år. Tabet af 

vådområder har forårsaget, at der er sket et tab af en rig 

og mangfoldig natur og samtidig er landskabets evne til 

at håndtere større vandmasser blevet forringet. 

Yderligere er store mængder kulstof, der tidligere har 

været bundet i vådområderne blevet frigivet til 

atmosfæren og dermed forstærket drivhuseffekten. I dag 

er vi heldigvis blevet mere bevidste om vådområdernes 

betydning.  

 

Genetablerede vådområder vil afbryde afgasning af CO2 samtidig med at udvaskning af 

næringsstoffer mindskes, hvilket er højt prioriteret i forhold til vandmiljøplan II og III. Også rekreativt 

har vådområder et vigtigt formål ligesom det i projektet bør sammentænkes med behov for 

klimatilpasning i form af forebyggelse af oversvømmelser i forhold til ekstrem regn og 

havvandsstigninger. Genetablerede vådområder vil samtidig bidrage til at få store naturværdier 

tilbage i landskabet. Faxe Kommuneplan 2009 indeholder i alt 206 udpegede lavbundsarealer med 

et samlet areal på 1.684 ha., hvor der potentielt kan ske naturgenopretning. Hertil kan der givetvis 

udpeges flere lavbundsarealer i kommuneplanen.  

 

Ved etablering af vådområder skal der tages en række hensyn. Dels kan områderne være 

opdyrkede områder, og dels kan der findes bygninger eller anlæg m.v., som der skal tages hensyn 

til. Det er ofte muligt at tilrettelægge projekterne, så disse interesser tilgodeses. På lavbundede 

landbrugsarealer kan der være tale om en lav dyrkningsværdi og disse arealer vil som følge af 

klimaforandringerne også i fremtiden blive mere vandlidende, hvilket kan tale for genskabelse af 

naturværdier.  

 

Landdistriktsprogrammet 

Danmark og EU investerer i 

udvikling af landdistrikter frem til 

2013. Landdistriktsprogrammet 

skal give befolkningen gode 

muligheder for at leve i og af 

landdistrikterne. Under 

landdistriktsprogrammet findes 

flere tilskudsordninger inden for 

naturgenopretning. Der kan 

f.eks. være tale om hel eller 

delvis naturgenopretning i 

følgende områder i Faxe 

Kommune: Sivet, Tranemosen 

(kan udvides mod vest for at 

skabe sammenhæng til 

Troelstrup Sø), Tuerne ved 

Broksø, Stevns Ådal, Faxe Ådal, 

Enge ved Broksø og Ådale 

langs Susåen (Hovmosen, 

Holtsmosen og Porsemosen).  
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4.7 Landbrug og skov 

4.7.1 Etablere biogasanlæg 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil fremme udnyttelsen af 

husdyrgødning, grøngødning og efterafgrøder til 

biogasproduktion, så udslip af CO2 minimeres, og vi får 

et højere udbytte i afgrøderne. 

 

Indsats 

At der gennemføres en samlet og fokuseret indsats på 

etablering af konventionelle og økologiske 

biogasanlæg til anvendelse i en bæredygtig el- og 

varmeforsyning. 

 

Beskrivelse af projektet 

Udnyttelsen af biogas har en høj prioritet i den 

nationale politik, idet dens potentialer indgår i såvel 

Grøn Vækst strategi og i Energistrategi 2050. Det 

betyder på sigt, at biogas vil blive en ikke ubetydelig 

energikilde i det danske samfund til erstatning for 

naturgas. Biogasanvendelse i Faxe Kommune er 

væsentligt af flere årsager: 

 

 Biogas giver det største enkeltbidrag til øget 

forsyningssikkerhed samtidigt med, at biogassen 

bidrager til udviklingen af landbruget, både 

indtægts- og driftsmæssigt. 

 

 Ved biogasanvendelse kan der opnås en 160 % 

CO2-reduktion. Det sker fordi man udover at 

fjerne CO2-udslippet fra husdyrgødningen også 

udnytter den til at fortrænge andre typer 

brændsler, såsom naturgas. Den ubehandlede 

husdyrgødning bidrager negativt til CO2-

regnskabet i form af store mængder metan og 

lattergas, så længe den ikke bliver anvendt som 

energiressource i et biogasanlæg  

 

 Infrastrukturen er allerede på plads i form af naturgasnettet og de decentrale kraft-

/varmeværker og biogas kan under visse forudsætninger anvendes i det eksisterende gasnet, 

alene eller blandet med naturgas.  

Biogaspotentialet i Faxe Kommune 

Biogaspotentialet er beregnet til ca. 

18 mio. m3 metan fordelt på husdyr-

gødning, enggræs, energiafgrøder 

og efterafgrøder. Faxe Kommune er 

beliggende i et af landets mindst 

husdyrtætte områder, hvilket 

betyder, at grundlaget for 

husdyrgødning er begrænset.  

 

Vurderingen er, at der kan etableres 

et anlæg der behandler 125.000 - 

175.000 tons biomasse om året. Det 

er under forudsætning af, at 

husdyrgødningen er til rådighed og 

at hovedparten af landmændene 

ønsker at levere gylle til biogas-

anlægget. Der er ikke taget højde 

for, at der kan være restprodukter fra 

industrien, der kan være en 

værdifuld biomasse og vil kunne 

hæve biogaspotentialet betydeligt. 

 

Der er etableret en række 

støtteordninger til bygning af 

biogasanlæg til såvel større 

gylleanlæg (bestående af 75 % gylle) 

og til økologiske biogasanlæg 

(bestående af 50 % gylle). Der er 

imidlertid behov for at have et 

bredere perspektiv på biogas-

anlæggene, således at de også i 

højere grad baseres på efter-

afgrøder, enggræs, energiafgrøder, 

tang, biologisk husholdningsaffald 

m.v. 
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 Den afgassede husdyrgødning, som efterfølgende spredes på marken, har en højere 

gødningsværdi eftersom planterne bedre kan optage næringsstofferne. Det betyder en mindre 

udvaskning af næringsstoffer, et mindre forbrug af handelsgødning og et højere markudbytte, 

og derfor en lavere belastning af vandmiljøet. 

 

 Den afgassede husdyrgødning bidrager også til mindskede lugtgener, når den efterfølgende 

spredes på marken. 

Faxe Kommune deltager i et biogas-samarbejde i Region Sjælland. Samarbejdet har til formål, at 

sikre, at der etableres en række biogasanlæg i regionen i overensstemmelse med den nationale 

satsning på biogas som prioriteret energiressource. Biogas-projektet skal ses i sammenhæng med 

projektet vedrørende retningslinjer for etablering af biogasanlæg på side 23 under indsatsområdet 

”kommune- og lokalplaner”.   

4.7.2 Fleksibel skovrejsning 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at fremme skovrejsning. 

 

Indsats 

Skovrejsning indarbejdes i kommuneplanen. 

 

Beskrivelse af projektet 

Faxe Kommune er karakteriseret ved en meget smuk 

og varieret natur.  Skovene er i den forbindelse et 

vigtigt grønt kerneelement. Skovandelen i Faxe 

Kommune er i dag på 19 % af arealet.  

 

 

 

 

Skovrejsning i Faxe Kommune vil ske af flere hensyn:  

 grundvandsbeskyttelse og beskyttelse af 

særlige drikkevandsområder samt lokal 

beskyttelse af almene vandværkers 

bevaringsværdige kildepladser  

 fremme bynære friluftsmæssige kvaliteter og 

skabe attraktive bosætningsområder  

 mulighed for at styrke og skabe vigtige 

økologiske grønne forbindelseslinjer til gavn for dyre- og planteliv 

 mulighed for at understøtte vandplanernes målsætninger, hvor blandt andet skovrejsning i 

oplande til følsomme fjorde og søer vil kunne mindske udvaskningen af næringsstoffer 

 mulighed for CO2-reduktion til opfyldelse af klimamålsætningen 

Skoves CO2-reduktionspotentiale 

 

Skov fungerer som et naturligt CO2-

lager. Træerne binder luftens CO2 i 

stammer, blade og rødder og ophør af 

dyrkningen af især våde mosejorde 

forhindrer nedbrydningen af tidligere 

bundet CO2. En nytilplantet skov vil 

optage de største mængder CO2 

svarende til ca. 9 ton per ha/år. På et 

tidspunkt i skovens vækst-cyklus (kaldet 

normalskoven) vil der dog opstå en 

ligevægt, hvor der ikke bindes 

yderligere CO2. Normalskoven vil være 

i en naturlig ligevægt, hvor den årlige 

tilvækst af dødt ved er lig den årlige 

massetilvækst af de levende træer.     
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4.8 Energi- og ressourceplanlægning 

4.8.1 Vindmølleplanlægning 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at fremme grundlaget for en 

yderligere udbygning af vindkraft i kommunen, f.eks. 

baseret på lokale vindmøllelaug.  

 

Indsats 

At undersøge muligheden for at udpege nye egnede 

vindmølleområder og udvide vindmøllekapaciteten i 

eksisterende områder i kommuneplanen. 

 

Beskrivelse af projektet 

I dag står der ca. 29 vindmøller i Faxe Kommune. De 

største vindmøller i Faxe Kommune er på 750 kW, de er 

over 10 år gamle og på vej til at blive forældede. Der 

ses derfor et meget stort CO2-rduktionspotentiale i at 

opgradere forældede vindmøller og samtidig opstille 

vindmøller i områder, som allerede er udpeget til 

formålet i henhold til kommuneplanen.  

 

Generelt er der stor lokal modstand mod placering af 

nye vindmøller. Det er også tilfældet i Faxe Kommune. I 

en kommende vindmølleplan for Faxe Kommune 

inddrages borgerne helt fra start og der skal ses på 

modeller for hvordan borgerne kan få et større 

medejerskab i vindmøllerne. Køberetsordningen i VE-

loven (lov om fremme af vedvarende energi) 

fastlægger allerede, at mindst 20 % af et 

vindmølleprojekt skal udbydes som ejerandele til 

borgere i kommunen, hvoraf de borgere der bor 

nærmest projektet har forkøbsret.  

 

Herudover skal det i vindmølleplanen nærmere undersøges hvordan Faxe Kommune kan gøre en 

indsats ved selv at investere i opstilling af vindmøller. Det kan f.eks. ske gennem oprettelsen af et 

særligt kommunalt ejet andels- eller aktieselskab, som herefter foretager optagelse af lån uden for 

kommunernes almindelige låneramme og gennemfører vindmølleprojektet på fornuftige lokale 

steder eller ligefrem udenfor kommunen i større fælles projekter. Udstedelse af såkaldte 

oprindelsesgarantier vil betyde, at CO2-reduktionen vil kunne tilbageføres til kommunen. Et 

kommunalt ejet andels- eller aktieselskab vil give kommunen mulighed for at indbyde både 

virksomheder, private investorer og vindmøllelaug til at deltage i investeringen og ejerskabet af 

vindmøllerne. Overskuddet i et kommunalt ejet vindmølleselskab kan anvendes til samme formål 

Den statslige målsætning på 

vindmølleområdet 

 

Energistrategi 2050 fastlægger, at 

Danmark på sigt skal gøre sin 

energiforsyning fri af fossile brændsler 

og det forventes, at vindmøller også i 

fremtiden skal udgøre en væsentlig 

del af elforsyningen. Derfor er det et 

statsligt mål, at der fortsat etableres 

vindkraftkapacitet på land og til havs 

af hensyn til miljøet og 

forsyningssikkerheden. Kommunerne 

skal i den forbindelse finde områder 

til opstilling af vindmøller i 

overensstemmelse med 

vindmøllecirkulæret, men skal 

friholde områder med særlige 

naturbeskyttelses- og 

bevaringsinteresser samt 

landskabelige og kulturhistoriske 

værdier 

 

 

Den grønne ordning 

For at fremme det lokale 

engagement i nye vindmølleprojekter 

blev der med VE-loven indført en 

grøn ordning til finansiering af grønne 

projekter, der styrker landskabet og 

de rekreative muligheder i 

kommunen. Den grønne ordning 

udløser eksempelvis 176.000 kr. for en 

vindmølle på 2 MW og beløbet 

tilfalder lokalområdet. Energinet.dk 

administrerer i dag ordningen. 
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som overskud i kommunalt ejet energiforsyningsselskaber, til f.eks. energirenoveringer, 

energieffektivisering o. lign. Overskuddet kan ikke anvendes til f.eks. drift i kommunen eller 

anlægsopgaver uden for energiområdet 

   

En prioriteret vindmølleudbygning i Faxe Kommune vil være det mest oplagte eftersom det vil stå 

for over halvdelen af den forventede CO2-reduktion på 90.000 tons CO2 per år.  

4.8.2 Strategisk energiplanlægning med fokus på kollektive solcelle- og solvarmeanlæg 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker en klimavenlig og effektiv 

energiforsyning og en CO2-neutral fjernvarmeforsyning, 

hvor det er samfundsøkonomisk fornuftigt.  

 

Indsats 

At gennemføre en strategisk energiplanlægning med 

fokus på muligheder for indpasning af større solcelle- 

og solvarmeanlæg i kommunen og hvordan en CO2-

neutral fjernvarmeforsyning kan opnås. 

 

Beskrivelse af projektet 

Faxe Kommune har som målsætning, at 

fjernvarmeforsyningen skal være uafhængig af fossile 

brændstoffer inden 2020. Fjernvarmeforsyningen 

udmærker sig allerede ved at have en høj andel af 

vedvarende energikilder og en meget lav CO2-

udledning på 1 % af den samlede CO2-udledning for 

kommunen som geografisk område. Samtidig ses der et 

stort potentiale i en udvidelse af den allerede 

eksisterende klimavenlige fjernvarmeforsyning til 

bynære områder, som er individuelt varmeforsynet 

med oliefyr eller naturgas.  

 

Varmeplanlægningen kan oplagt indgå i en såkaldt 

strategisk energiplan. Den strategiske energiplan er et 

planlægningsværktøj, som kan bruges til at fremme 

solcelle- og solvarmeanlæg og en CO2-neutral 

fjernvarmeforsyning. Potentialet for solvarme vurderes til alene inden for storskalaanlæg til 

fjernvarme, at ligge på 60-80 gange af, hvad der allerede er installeret i Danmark. Solvarmeanlæg 

bør fremmes i områder, hvor solvarme fortrænger fossile brændsler og dermed bidrager til CO2-

reduktioner. Der kan f.eks. være tale om etablering af centrale solvarmeanlæg til fortrængning af 

gasfyret kraftvarme i fjernvarmeområder. Solcelleanlæg kan derimod placeres uafhængigt af 

fjernvarmeområderne i direkte tilknytning til el-forsyningen. Den strategiske energiplan skal se på 

mulighederne for lokalisering af sådanne anlæg, eksempelvis i tilknytning til ECO-park Rønnede.     

Hvad kan en strategisk energiplan 

bruges til? 

 

 Sammenfatte og evaluere 

tidligere varmeplaner for de tre 

sammenlægningskommuner.  

 Fastlægge indhold og tidsplan for 

nye initiativer.  

 Afdække nuværende og 

fremtidige energibehov.  

 Planlægge for en fremtidig 

energiforsyning i kommunen 

baseret på vedvarende 

energikilder.  

 Beregne de samfundsøkonomiske 

gevinster ved kommunens 

energiplanlægning.  

 Inddragelse af forsyningsselskaber 

og borgerne i planlægningen af 

energiforsyningen  

 Koordinere med kommuneplan 

og andre relevante planer i 

kommunen 

 Mulighed for indpasning af større 

kollektive solcelle- og 

solvarmeanlæg i el- og 

fjernvarmeforsyningen 

 Mulighed for tværkommunal 

koordinering og samarbejde.  
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Strategisk energiplanlægning i kommunerne blev i marts 2010 aktuelt, da Kommunernes 

Landsforening og Energistyrelsen kom med et fælles oplæg. Efterfølgende har Klimakommissionen 

anbefalet, at strategisk energiplanlægning gøres til en kommunal opgave, men det er endnu uvist 

hvorvidt strategisk energiplanlægning vil blive en lovbunden kommunal opgave. Energistyrelsen 

planlægger dog under alle omstændigheder, at udarbejde en vejledning om strategisk 

energiplanlægning til kommunerne senest i 2012.  

4.8.3 Udnytte biogas fra deponi 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at have fokus på klimapåvirkningen 

fra affaldshåndteringen. 

 

Indsats 

At udnytte biogas fra deponi på Faxe Miljøanlæg til 

produktion af vedvarende energi. 

 

Beskrivelse af projektet 

I Faxe Kommune arbejder AffaldPlus på Faxe Miljøanlæg 

med udnyttelse af metangas fra det deponerede affald 

til energiformål. Ved deponering af organisk materiale 

dannes metangas, som siver ud fra deponiet. Metangas 

er en drivhusgas, der er 23 gange kraftigere end CO2. 

For at mindske metanudslippet blev der i første omgang 

etableret såkaldte kompostvinduer på Faxe Miljøanlæg. 

Herved blev udslippet af drivhusgasser reduceret med 

ca. 30 %. Næste step er udnyttelse af energien i 

metanen. Derfor er der nu etableret et gasindvindings-

anlæg på pladsen så metan omsættes til strøm, der 

afsættes til energinettet.  

 

4.8.4 Forbedre kildesortering og motivere til hjemmekompostering 

 

Målsætning 

Faxe Kommune ønsker at have fokus på klimapåvirkningen fra affaldshåndteringen og en prioritering af 

genanvendelse frem for forbrænding og deponering  

 

Indsats 

At forbedre kildesortering og motivere til hjemmekompostering  

 

 

 

Bæredygtig 

virksomhedsstrategi for 

AffaldPlus 

 

AffaldPlus har en ny strategi, 

som sigter mod at AffaldPlus 

skal være et energi- og 

ressourceselskab. I dag 

producerer AffaldPlus varme og 

strøm på forbrændings-

anlæggene i Slagelse og 

Næstved. Fremadrettet ønsker 

AffaldPlus også at involveres i 

kraft-/varmeproduktion baseret 

på traditionel biomasse og 

udnyttelse af organisk affald 

ved bioforgasning eller andre 

processer, der sikrer en 

udnyttelse af både affaldets 

energiindhold og 

næringsstoffer.  
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Beskrivelse af projektet 

En lokal kompostering af haveaffald vil sandsynligvis medføre en reduktion i den samlede 

affaldsmængde, der skal håndteres i affaldsbehandlingssystemet og som følge heraf et mindre 

transportarbejde og en mindre CO2-udledning. Derudover vil udvidet kildesortering med øget fokus 

på CO2-udledning øge genbrugsfrekvensen og skåne miljøet for resultaterne af fejlbehandlet 

affald. Kildesorteringen kan eksempelvis tage udgangspunkt i kildesorteret organisk dagrenovation, 

som evt. kan indgå i et biogasanlæg eller lignende. Faxe Kommunes Affaldsplan 2010-2012 har i 

forvejen et langsigtet mål om at kommunen vil motivere husstande til at hjemmekompostere 

haveaffald og den organiske del af køkkenaffaldet.  

4.9 Klimatilpasning 

4.9.1 Klimatilpasningsplan og vurdering af oversvømmelses- og nedbørsrisikoen 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil forholde sig aktivt til klimaforandringerne ved at undersøge og tilpasse sig 

konsekvenserne af øget nedbør, varmere somre, havspejlsstigninger og kraftigere storme  

 

Indsats 

At udarbejde en klimatilpasningsplan og en samlet vurdering af oversvømmelses- og nedbørsrisikoen i 

Faxe Kommune  

 

Beskrivelse af projektet 

Som følge af havvandsstigninger, øget nedbør og ændret 

nedbørsmønster i forbindelse med  

klimaforandringerne forventes det at påvirke de kystnære 

områder gennem øget erosion og oversvømmelse af 

lavvandede kyster, strandenge og ådale. Der er derfor 

stigende behov for at tilpasse sig klimaforandringerne, hvilket 

særligt oversvømmelserne i sommeren 2011 viste, men det 

kræver først og fremmest et overblik over mulige positive og 

negative konsekvenser i form af en kortlægning af 

oversvømmelses- og nedbørsrisikoen for kommunen som 

geografi. Klimakortlægningen kan omfatte lavningsanalyse 

for hele kommunen, analyse af afløbssystem for større byer, 

kortlægning af oversvømmelsestruede arealer langs vandløb 

og dynamiske beregninger af stormflodshændelser for 

udvalgte områder. Kortlægningsdelen skal indgå i en samlet 

klimatilpasningsplan, som kan indeholde følgende tiltag 

baseret på LAR-strategier (Lokal Afledning af Regnvand):  

 

 Regnvandsbeholdere og underjordiske beholdere 

 Regnbede 

 Grønne tage  

 Vandgennemtrængelige belægninger 

Task force til klimatilpasning 

På baggrund af det 

nuværende 

regeringsgrundlag er der i 

Naturstyrelsen nedsat en 

task force for 

Klimatilpasning. I task forcen 

indgår et rejsehold, som 

blandt andet har som 

opgave at hjælpe 

kommunerne med de 

kommunale 

handlingsplaner for 

klimatilpasning. Det er et 

krav, at alle kommuner skal 

have udarbejdet klima-

handlingsplaner inden 

udgangen af november 

2013. 
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 Faskiner 

 Evt. afløb til vådområder, f.eks. i forbindelse med naturgenopretningsprojekter. 

 Grønne tage  

 Ombygning af spildevandssystemet 

 Bestemte terrænhøjder eller sokkelkoter i byggesager 

 Udeladelse af arealer til bebyggelse pga. risiko for oversvømmelse 

 Anvendelse af biofaktor i lokalplaner 

4.9.2 Biofaktor – forgrønning af byen 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil forholde sig aktivt til klimaforandringerne 

ved at undersøge og tilpasse sig konsekvenserne af øget 

nedbør, varmere somre, havspejlsstigninger og kraftigere 

storme.  

 

Indsats 

At forgrønne byen gennem en biofaktor, som kan sikre, at 

grønne elementer indarbejdes i forbindelse med nybyggeri, 

såsom naturgræs, træer, buske, grønne tage, lokal 

regnvandshåndtering og bevoksning på husvæggene. 

 

Beskrivelse af projektet 

En biofaktor kan angives som et overordnet mål i 

kommuneplanen. I lokalplaner kan biofaktoren 

være et mål i forbindelse med større samlede nye 

boligbebyggelser, større enkeltprojekter (f.eks. en 

dagligvarebutik, en større erhvervsvirksomhed) eller i 

forbindelse med enfamiliehuse, sommerhuse, en mindre 

butiks- eller erhvervsejendom og lignende. Biofaktoren er 

udtrykt ved en samlet talværdi for et område, der på en 

overskuelig måde bidrager til klimatilpasning og forøgede 

naturværdier, men der vil også i mindre grad være CO2-

gevinster forbundet med biofaktoren, som på nuværende 

tidspunkt er svært beregnelige.   

 

Ved at benytte en biofaktor i kommunens lokalplaner kan massive oversvømmelser potentielt 

forebygges ved at se på regnvandet som en gave frem for en trussel. Regnvandet kan f.eks. 

benyttes til at skabe rekreative elementer i form af mindre søarealer, regnvandsbede m.v. eller der 

kan plantes grønne træer, etableres grønne tage m.v., der holder på regnvandet.  Som et 

eksempel kan et dansk egetræ, der vokser i fugtig jord, opsuge 400 liter vand om dagen.  

 

Hvad er en biofaktor? 

 

En biofaktor er et udtryk for 

et områdes naturrigdom og 

evne til at håndtere større 

mængder regnvand. 

Biofaktoren kan udtrykkes 

ved følgende faktorer 

gående fra den laveste til 

den højeste biofaktor: 

  

• Asfalt/Beton 

• Brosten, grusflade 

• Piksten, armeret græs 

• Tætklippet græs 

• Fritvokset græs, 

staudebed 

• Buskads og hække 

• Enkeltstående træer 

• Biologisk levende søareal 

• Facadebeplantning 

• Grønne tage 

• Faskine 

• Regnvandsbede 

• Skov 
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Arbejdet med en biofaktor kan benyttes frem for en omkostningsfuld udvidelse af spildevands-

systemet. En udvidelse af spildevandssystemet kan dog nok ikke helt undgås i visse stærkt 

belastede områder. Biofaktoren kan potentielt indtænkes i en kommende klimatilpasningsplan.  

4.10 Fyrtårnsprojekter 

4.10.1 EcoPark Rønnede 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil gennem en række større fyrtårnsprojekter demonstrere helhedstænkning gennem 

bæredygtighed og hensyn til klimaet 

 

Indsats 

At udvikle Eco-park Rønnede som klima- og miljøvenligt erhvervsområde, herunder bl.a. sikre plads til 

solenergianlæg og andre former for vedvarende energi 

 

Beskrivelse af projektet 

Faxe Kommune vil have flere arbejdspladser og virksomheder til kommunen. Derfor arbejder vi på 

at etablere et nyt erhvervsområde ved Rønnede, tæt på Sydmotorvejen. Området skal vise Faxe 

Kommune som en aktiv erhvervskommune i korridoren mellem København og Femern Bælt. Lige 

præcis ved Rønnede opnår virksomheder en optimal, trafikal beliggenhed, når den forventede 

udbygning af Tværforbindelse fra Rønnede via Næstved til Slagelse er anlagt.  

Allerede i dag er det en attraktiv placering lige uden for hovedstadsområdet. Vi har masser af 

arbejdskraft, som hér kan spare en masse af den transporttid, mange spilder på Køge Bugt 

motorvejen. Det nye erhvervsområde hedder EcoPark Rønnede og virksomhederne i området 

forventes at blive en bred gruppe af små og mellemstore virksomheder, herunder gerne filialer af 

store internationale miljø- og energi-virksomheder, som leverer komponenter, moduler, systemer og 

rådgivning. Der er også plads til andre typer af virksomheder, som på grund af deres energi- og 

miljømæssige værdigrundlag vil føle sig tiltrukket af konceptet.  

Området bliver planlagt med mulighed for en række fællesfaciliteter, der kan understøtte 

samarbejde og sparring mellem de enkelte virksomheder.  Det kan for eksempel være fælles lager- 

og distributionscenter eller fælles møde- og kantinefaciliteter.  

Byrådet vedtog i august 2011 1. etape af lokalplan 1000-51 for EcoPark Rønnede. Lokalplanen 

indeholder en række tiltag vedrørende klimavenligt- og bæredygtigt byggeri, hvilket er i god 

overensstemmelse med forretningskonceptet, som søger at tiltrække en bred gruppe af grønne 

industri-, service- og handelsvirksomheder. Desuden er der i kommuneplanen lagt op til, at der i 

etape 2 for erhvervsområdet opstilles generelle retningslinjer, der åbner mulighed for at der 

etableres jordvarme, solvarme samt solcelleanlæg, så en stor del af erhvervsområdets 

energiforbrug kan dækkes via vedvarende energi. Det kan ske gennem en sikring af areal til 

formålet ved at VE-anlæg bl.a. placeres i de bufferzoner, der omgrænser det nye erhvervsområde 

under hensyn til naturen og miljøet i området. 
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4.10.2 Bæredygtigt skolebyggeri – Vibeengskolen 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil gennem en række større fyrtårnsprojekter demonstrere helhedstænkning gennem 

bæredygtighed og hensyn til klimaet 

 

Indsats 

At demonstrere hvordan klima- og energihensyn på den nye Vibeengskole kan integreres med 

spændende læringsmiljøer 

 

Beskrivelse af projektet 

Vibeengskolen bliver Faxe Kommunes mest bæredygtige folkeskole og måske også Danmarks, når 

den slår dørene op for i alt 500 børn fra 0.-6- klassetrin samt 75 medarbejdere i 2013. Vibeengskolen 

er et byggeri, hvor bæredygtighed virkelig kommer til udtryk i alle dets former og nuancer.  

For Vibeengskolen ses det bl.a. ved at skolens udearealer indrages i undervisningen og i påvirkning 

af en klima- og energivenlig adfærd, som skolens brugere kan tage med sig i andre 

sammenhænge. Det kan f.eks. ske med indsamling af data til natur og teknik, regnvandsopsamling 

og vandkredsløb eller til en samtale om vindenergi.   

Der er ligeledes en række miljømæssige og sociale virkemidler, såsom grønne tage med 1.400 m2 

integrerede solceller, som både reducerer bygningens energiforbrug og sender klimavenlige 

signaler. Tagets hældning sikrer optimalt dagslysindfald, hvilket både har betydning for velvære og 

energibesparelse. Dette er også samtidig med til at sikre skolen som et byggeri i passivhusstandard, 

dvs. skolen får som udgangspunkt ikke tilført energi udefra, men hviler i sig selv.   

Bæredygtighed på den nye skole er også indtrænkt i de træbeklædte facader, som sender 

miljøbevidste signaler om at anvende fornybare og CO2-neutrale ressourcer.   

Vibeengskolen demonstrerer kort sagt, at det kan lade sig gøre at integrere det sociale, 

miljømæssige og økonomiske, hvilket netop er ensbetydende med bæredygtighed. 

Vibeengskolen får til huse i Søndermarken ved Vestre Ringvej, med Troelstrup på den ene side og 

udsigt til Haslev Gymnasium på den anden. Den nye skole vil også rumme en SFO. 

4.10.3 Projekt Multihuset – bæredygtigt showroom 

 

Målsætning 

Faxe Kommune vil gennem en række større fyrtårnsprojekter demonstrere helhedstænkning gennem 

bæredygtighed og hensyn til klimaet 

 

Indsats 

At indarbejde bæredygtighed i forbindelse med projekt Multihuset, som er et kombineret aktivitets- 

og beskæftigelsestilbud til handicappede, som kan give deltagere og andre interesserede et 
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indblik i klima- og miljøvenlige byggematerialer og vedvarende energikilder samt økologiske 

dyrkningsprincipper   

 

Beskrivelse af projektet 

Jobcenter Kilden i Faxe kan potentielt omdannes til et ”Multihus” for at skabe de organisatoriske 

rammer, hvor handicappede mennesker i gennem deltagelse i forskellige aktiviteter som f.eks. 

beskæftigelse, undervisning og kreative aktiviteter kan få opfyldt deres grundlæggende behov for 

udvikling af funktionsevne, selvstændighed, socialt fællesskab og anerkendelse.   

Konceptet for Multihuset er baseret på en netværksorganisation, hvor der arbejdes med flere 

forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Omdrejningspunktet for aktiviteterne er bl.a., at der 

etableres et økologisk landbrug og besøgsgård ligesom turisme er en integreret del i sammenhæng 

til Faxe Vandrehjem. Bæredygtighed kan ligeledes være en integreret del af Multihuset. Her kan 

klima- og miljøvenlige løsninger indenfor byggemateriale, vedvarende energianlæg og økologiske 

dyrkningsprincipper demonstreres. Brugerne kan i den forbindelse agere som klimaguider, hvilket 

først og fremmest kan være meningsfuldt for de involverede og samtidig inspirerende for 

udefrakommende. 
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5 Samlet overblik over klimaprojekter 

De følgende tabeller fordeler sig på de 10 indsatsområder og viser alle 38 klimaprojekter, som 

planlægges gennemført inden 2020. For hvert klimaprojekt er der i tabellerne angivet et beregnet 

eller skønnet CO2-reduktionspoteiale, hvem der er mulige eksterne aktører, som kan bidrage til at 

realisere projektet, hvilken tidsperiode projektet forventes gennemført i og den forventede 

økonomi.  

 

Den forventede økonomi er baseret på budget 2011 og 2012. Hvor der ikke er angivet noget beløb, 

er det enten ikke klarlagt endnu eller der er tale om en forventet ekstern finansiering af en privat 

investor eller tilskudsmidler, hvilket vil fremgå af kolonnen.  

 

For at gøre opmærksom på eventuelle kombinationsmuligheder mellem klimaprojekterne, som kan 

have positive synergieffekter, er der tilføjet en kolonne, hvor det fremgår.      

 

Der er for klimaprojekterne ikke taget højde for intern ansvarsfordeling og involvering, eftersom der 

udarbejdes mere detaljerede projektplaner med nedsættelse af arbejdsgrupper for de planlagte 

projekter, som forventes gennemført i perioden 2012 – 2013. Alle relevante interne 

samarbejdspartnere har dog været inddraget i processen med klima- og energihandlingsplanen.   
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5.1 Kommunen som virksomhed  

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

 

K
o

m
m

u
n

e
n

 s
o

m
 v

ir
k

so
m

h
e

d
 

1. Energi-

renovering af 

kommunale 

ejendomme 

+ opsætning af 

VE-anlæg   

643 Forsyningsselskab No. 2 

 

No. 3 

(fyrtårns-

projekter) 

2011, 2012, 

2013, 2014, 

2015, 2016, 

2017, 2018, 

2019, 2020 

2012:  

16,15 mill. kr. 

  

2013 – 14: 

10 mill. kr. 

 

2015 – 20: 

5 mill. kr. 

 

2 Energistyring 

på kommunale 

ejendomme 

20 - No. 1 2012 - 2015 Økonomi  

under no. 1 

3. Test af mikro- 

og 

minivindmøller 

50 Vindmøllepro-

ducenter og 

forhandlere 

Risø DTU 

Nordisk 

Folkecenter for 

vedvarende 

energi 

Region Sjælland 

No. 2 

(kommune- 

og 

lokalplaner) 

2012 - 2013 Ansøgning til 

Forsk-VE (PSO-

midler) 

4. Udarbejdelse 

af CO2-

kortlægninger 

- - - Geografi: 

2013, 2015, 

2017, 2019 

 

Virksomhed: 

2012, 2013, 

2014, 2015, 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020. 

- 

5 Print- og 

kopistrategi 

10 - - 2012 - 

6 Energieffektive 

serverrum 

- - No. 1 2012 Økonomi  

under no. 1   

7 Interne klima-

kampagner 

215 - - 2011, 2013, 

2015, 2017 

og 2019 

- 

8 Det grønne 

spires flag  

- Friluftsrådet 

 

No. 9 2013 - 2015 - 

9 Grønt flag 

Grøn Skole 

- Biologiforbundet 

Friluftsrådet 

No. 8 2013 - 2015 - 

10 Energieffektiv 

gadebelysning 

+ natslukning 

170 SEAS-NVE - 2011 - 2017 Projektet er 

igangsat 
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Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

 

11 Ressource- og 

miljø-

bevidsthed i 

kommunalt 

byggeri 

 - - 2013 - 

K
o

m
m

u
n

e
n

 s
o

m
 v

ir
k

so
m

h
e

d
 

12 Kurser i miljø-

besparende 

kørsel 

 Udbydere af 

kurser i 

miljøbesparende 

kørsel 

No. 13. 2014 - 

13 Effektivisere 

interne 

kørselsforhold 

 Transport-

rådgivningsfirma 

No. 12 2013   

- 

14 Oplysning om 

tilskuds-

muligheder og 

grønne tiltag 

- - - 2012 - 

15 Grønne indkøb - Miljøministeriet 

 

- 2013 - 2014 - 

 

5.2 Kommune- og lokalplaner 

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

K
o

m
m

u
n

e
- 

o
g

 l
o

k
a

lp
la

n
e

r 

1 Retningslinjer 

for lokalisering 

af 

biogasanlæg 

- - No. 3 

(kommunen 

som 

virksomhed) 

 

No. 1 

(landbrug 

og skov) 

2012 - 13 - 

2 Retningslinjer 

for opstilling af 

mikro- og 

minivindmøller 

- - No. 3 

(kommunen 

som 

virksomhed 

2014 

 

Afhænger af 

no. 3 

(kommunen 

som 

virksomhed)   

 

- 
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5.3 Byer og bygninger 

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

B
y

e
r 

o
g

 b
y

g
n

in
g

e
r 

1. Klima- og 

miljøvenligt 

byggeri 

    Økonomi 

afholdes 

indenfor budget 

2. Energiklynger  Producenter 

Arkitekter/energi-

rådgivere 

entreprenører/ 

håndværkere, 

Forsynings-

selskaber 

finansierings-

institutter 

Energirådgivere, 

Energiklynge-

center Sjælland 

LAG Faxe 

No. 3 

(fyrtårns-

projekter) 

 

 

2012 – 2014 EU-ansøgning til 

Intelligent 

Energy Europe 

 

Fødevare-

ministeriets 200. 

mio. kr. pulje.  

 

3. Byøkologisk 

vejledning 

 Kommunen, 

lokalråd 

 2012 – 2013 - 

 

5.4 Grønne erhverv og industri  

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

G
rø

n
n

e
 e

rh
v

e
rv

 o
g

 

in
d

u
st

ri
 

1. Grøn Butik- 

mærkning 

- Små og 

mellemstore 

virksomheder 

(frisører, kontorer, 

butikker, kirker) 

Energitjenesten 

Faxe Erhvervsråd 

Handelsstands-

foreninger 

- 2014 – 15 - 
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5.5 Transport og mobilitet 

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

Tr
a

n
sp

o
rt

 o
g

 m
o

b
ili

te
t 

1. Fremme af 

cyklisme og 

cykelruter 

22 Dansk 

Cyklistforbund 

 

No. 2 2013 - 2020 2013 og frem: 

2 mio. kr. 

2. Cykelkort - 

oplysning om 

cykelmulig-

heder 

- Friluftsrådet 

Dansk 

Turistforbund 

Dansk 

Cyklistforbund 

Faxe Turistbureau 

No. 1 2012 - 2013 - 

3. Projekt test en 

el elbil 

- ChoosEV -. 2011 - 2013 - 

4 Etablere 

ladeinfra-

struktur til el-

biler 

- Elbiloperatør 

 

- 2012 - 

5 Alternative 

drivmidler i den 

offentlige 

transport 

- Trafikselskabet 

Movia 

Busoperatører 

- 2014  - 

5.6 Natur i det åbne land 

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

N
a

tu
r 

i 

d
e

t 
å

b
n

e
 

la
n

d
 

1. Naturgen-

opretning 

1.128 Naturstyrelsen No. 1 

(klimatilpas-

ning) 

2013 - 2016 Landdistrikts-

programmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 47 

5.7 Landbrug og skov 

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

N
a

tu
r 

i 
d

e
t 

å
b

n
e

 l
a

n
d

 

1. Etablere 

biogasanlæg 

12.300 Task force i 

Region Sjælland 

Private lodsejere 

No. 4 

(energi- og 

ressource-

plan-

lægning) 

 

No. 1  

(kommune- 

og lokal-

planer) 

2012 - 2016 Privat investor 

Tilskudsmidler 

2. Fleksibel 

skovrejsning 

25.177 Naturstyrelsen 

Lokale 

vandværker 

Private lodsejere 

 

- 2013 - 2020 Privat investor 

Tilskudsmidler 

 

5.8 Energi- og ressourceplanlægning 

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

E
n

e
rg

i-
 o

g
 r

e
ss

o
u

rc
e

p
la

n
læ

g
n

in
g

 

1. Vindmølleplan 47.372 Vindmølle-

sekretariatet 

 

- 2012 - 2013 - 

2. Strategisk 

energi-

planlægning 

577 Forsynings-

selskaber 

No. 1 

 

No. 1 

(landbrug 

og skov) 

2014 - 2015 - 

3. Udnytte biogas 

fra deponi 

3.500 AffaldPlus - 2010 - 2013 - 

4. Forbedre 

kildesortering 

fra affalds-

håndteringen 

- Affaldsselskab No. 1 

(landbrug 

og skov) 

2012 - 2016 - 
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5.9 Klimatilpasning 

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

K
li
m

a
ti
lp

a
sn

in
g

 

1. Klimatilpasnings

plan 

- Naturstyrelsen 

(task force) 

Faxe Forsyning 

No. 2 2012 - 2013 2012: 1 mio. kr. 

 

2013: 1 mio. kr. 

 

2014: 1 mio. kr. 

2. Biofaktor - Statens Bygge-

forskningsinstitut 

No. 1 2013 - 2014 Økonomi  

under no. 1   

 

5.10 Fyrtårnsprojekter 

 
Indsats-

område 

No

. 

Projekter Reduktionspotentiale 

[ton CO2/år] 

Mulige eksterne 

aktører 

Kan 

kombineres 

med 

Tidsperiode Forventet 

økonomi 

F
y

rt
å

rn
sp

ro
je

k
te

r 

1. EcoPark 

Rønnede 

- - - 2011 – 2014 - 

2. Vibeengskolen 175 - - 2011 – 2013 150 mio. kr. 

3. Multihuset – 

bæredygtigt 

showroom 

- Faxe Turistforening 

Faxe Vandrerhjem 

Handicapråd 

 

No. 2  

(byer og 

bygninger) 

 

No. 1  

(Kommunen 

som 

virksomhed) 

 

2012 - 2014 - 
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6 Fra ord til handling 

6.1 Effektiv organisation 

Kommunen som virksomhed kan langt fra selv opnå CO2 reduktionen på 20 procent.  

 

Kommunen kan gennem rammerne i lovgivning, kommune-, lokal- og sektorplaner indarbejde 

fokus på klima. Reduktionen kan kun nås, hvis landbrug, erhverv, transport og privatforbruget 

hjælper med. 

 

Kommunen er nødt til at motivere til at igangsætte klimainitiativer sammen med erhvervsliv, 

landbrug, private, nabokommuner og regionen. Samtidig skal Faxe Kommune selv gå foran 

med indsatser i forhold til egne bygninger og egen virksomhed. Det kræver, at kommunen på 

tværs i organisationen skaber fokus på, at alle skal bidrage til klimaarbejdet. 

 

Følgende sættes i værk: 

 

 Der afholdes årlige inspirationsaftener for erhverv og for private. 

 Internt i den kommunale organisation opsøges interesserede for at nedsætte 

projektgrupper til at igangsætte Klima- og Energihandlingsplanens initiativer. 

 Der udarbejdes en klima-hjemmeside på kommunens borgerportal med henblik på at 

formidle muligheder på klimaområdet for borgere og virksomheder. 

 Kommunens egne energirenoveringstiltag synliggøres på Borgerportalen til inspiration for 

borgere og virksomheder 

 Samarbejde med Vækstfabrikken om fokus på klima. 

 Udarbejde plan for klimatilpasning i Faxe Kommune. 

 Facilitering af energiklynge. 

 

 

 


