
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Udkast 
 til 

klima-, miljø- og naturpolitik 
(21. oktober 2020) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

  

  



 

 
 

Side 2 af 27 

 

Indhold  
 

1. Forord ..................................................................................................................................................................... 3 

2. Indledning ............................................................................................................................................................... 4 

3. Visioner og hensigtserklæringer .......................................................................................................................... 4 

4. Klima ....................................................................................................................................................................... 5 

4.1. Klima og Energi ............................................................................................................................................ 6 

4.2. Klima og Vand .............................................................................................................................................. 8 

5. Miljø ......................................................................................................................................................................... 9 

6. Natur .................................................................................................................................................................... 11 

7. Specifikke emneområder ................................................................................................................................... 14 

7.1. Byområder ................................................................................................................................................... 14 

7.2. Erhverv ........................................................................................................................................................ 15 

7.3. Trafik og transport ..................................................................................................................................... 16 

7.4. Friluftsliv, sundhed og turisme................................................................................................................. 18 

8. Kommunen som virksomhed ........................................................................................................................... 20 

9. Samarbejde, borger- og brugerinddragelse samt dialog og information ..................................................... 24 

9.1. Samarbejde og inddragelse ........................................................................................................................ 24 

9.2. Information og formidling ........................................................................................................................ 25 

10. Måling af fremdrift ......................................................................................................................................... 26 

11. Evaluering, opfølgning og revision .............................................................................................................. 27 

 
 

Dette forslag til en klima-, miljø- og naturpolitik er i offentlig høring i perioden ?? 2020 – ?? 2021. Vi hol-
der borgermøde om politikken ?? 2021, kl. 19-22 i Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev. Alle interesse-
rede er velkomne. 
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1. Forord 
 
Dette er Faxe Kommunes første, samlede klima-, miljø- og naturpolitik. Her beskrives de politiske hold-
ninger og de mål, som vi ønsker at nå med tiltag på klima-, miljø- og naturområdet. 
 
Politikken indeholder væsentlige områder, som alle understøtter byrådets overordnede vision om, at bære-
dygtig udvikling og FN’s verdensmål skal være ramme for kommunens vækst og udvikling. Vi skal opret-
holde og videreudvikle vores kommune, som et godt sted at bo og leve hele livet – både under hensyntagen 
til kommende generationer, der skal have mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som vi har i dag, 
og under hensyntagen til, at vi er en del af en større verden.  
 
Vi vil skabe vækst og udvikling, der er ansvarlig, når det handler om natur, miljø, klima, energi og ressour-

cer. Bæredygtig udvikling er en forudsætning for en god fremtid. Vi skal tænke helhedsorienteret og skabe 

rammerne for en kommune, hvor både natur og miljø, mennesker, beskæftigelse, erhverv og økonomi er i 

balance med hinanden.   

Klimaforandringer har vi alle allerede stiftet bekendtskab med, og vi skal tage udfordringerne alvorligt og 

handle på dem. Klimaet vil forandre sig, og vi skal tilpasse os. Vi kan forsøge at begrænse yderligere tempe-

raturstigninger ved at udfase fossile brændsler, men det vil også være nødvendigt, at vi tilpasser os konse-

kvenserne af klimaforandringerne, der medfører både tørke og oversvømmelse. Vi kan ikke undgå, at kli-

maforandringer vil påvirke vores hverdag, men vi må forsøge at tilpasse os de værste konsekvenser så om-

kostningseffektivt som muligt. 

Vi skal ikke glemme, at vi også har andre udfordringer end klimaforandringer – vores miljø og natur – og i 
mange tilfælde har vores beslutninger konsekvenser for både klima, miljø og natur og er indbyrdes af-
hængige. Væsentlige fokusområder er blandt andet at sikre rent og tilstrækkeligt drikkevand for fremtiden, 
bevare og også gerne forøge biodiversiteten, reducere ressourceforbruget og minimere affaldsmængden. 
 
Vi har dejlig og forskelligartet natur samt flotte landskaber, som er vigtig for os alle med mange muligheder 
for natur- og udelivsoplevelser. De fleste trives ved at være i naturen. Vi vil arbejde målrettet på at skabe 
plads til mere natur og mere tilgængelig natur, både for naturens skyld og for vores egen og den næste ge-
nerations skyld.  
 
Faxe Kommune kan ikke løse opgaven alene. Vi skal tænke og arbejde på tværs – borgere, erhvervsdriven-

de, foreninger, gæster og turister, andre myndigheder, investorer med flere – så vi sammen kan skabe de 

bedste betingelser for en bæredygtig udvikling fremover. Vi inviterer til øget samarbejde herom og håber at 

mange vil deltage. 

 

 

Ole Vive    Eli Jacobi Nielsen 

Borgmester    Formand for Teknik & Miljøudvalget 
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2. Indledning 
 
Denne klima-, miljø- og naturpolitik er en opfølgning på kommunens nuværende Klima- og energipolitik 
2014-2020. I forhold til Klima- og energipolitik 2014-2020 forsøger vi fremover at målrette fokus på ud-
valgte indsatser, hvor kommunen i samarbejde med borgere og erhvervsdrivende har størst mulighed for 
påvirkning. 
 
Endvidere er politikken en opfølgning på planlovens bestemmelser om Lokal Agenda 21, hvor der blandt 
andet er anført, at der skal fastlægges politiske målsætninger for indsatsområderne 

 mindskelse af miljøbelastningen, 

 fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 

 fremme af biologisk mangfoldighed, 

 inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i arbejdet, og 

 fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, 
sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.  

 
Politikken støtter endvidere op om byrådets vision med overskrifterne Vores borgere, Vores virksomheder, 
Vores frivillige og foreninger, Vores bæredygtige fremtid og Vores kommune. 
 
Endelig er politikken også i tråd med FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed, som frem til 2030 skal sætte 
kursen mod en mere bæredygtig udvikling.  
 
Faxe Kommune vil gerne være en kommune for fremtiden – en kommune med rigere natur, renere miljø, 
renere vand, renere luft og mindre støj – og ikke mindst en kommune, der i øget grad inddrager og involve-
rer borgere og erhvervsdrivende 
 
Med politikken forsøger vi at vise vejen både i det daglige arbejde og på længere sigt. Vi vil følge op på 
politikken i byråd og fagudvalg, i kommunens centre og enheder samt ikke mindst i råd og fora, der invol-
verer borgere og erhvervsdrivende..  
 

3. Visioner og hensigtserklæringer 
 
Bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål skal  
være ramme for kommunens vækst og udvikling. Byrådet  
ønsker lokalt at tage et medansvar globalt. 
 
Bæredygtig udvikling indebærer, at kommende generationer  
skal have mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som  
vi har i dag. Det betyder, at vi vil og skal forsøge at skabe både  
en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling, hvor  
vi på samme tid både sikrer velstand og velfærd, menneskelig  
livskvalitet og jordens ressourcer.  
 
De forskellige landes regeringer har det overordnede ansvar for, at verdensmålene for bæredygtig udvikling 
realiseres gennem globalt engagement og samarbejde, men vi kan alle bidrage. Alle – uanset om der er tale 
om det enkelte land, den enkelte kommune, den enkelte virksomhed eller den enkelte familie – påvirker 
vores fælles jord, selv om den enkeltes bidrag er forsvindende lille globalt set.  
 
Det globale partnerskab og samarbejde landene imellem skal styrkes for at kunne opnå verdensmålene, da 
intet land kan skabe global bæredygtig udvikling alene. Det samme gør sig gældende lokalt. Faxe Kommune 
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kan hverken som myndighed eller virksomhed løfte opgaven alene. Det kræver samarbejde med alle inter-
essenter – borgere og brugere, foreninger, erhvervsdrivende med flere. 
 
Byrådet ønsker derfor, at arbejdet med verdensmål og bæredygtig udvikling sker i dialog med, inddragelse 
af og samarbejde med borgere, brugere, erhvervsdrivende samt frivillige og foreninger. Vi har brug for 
sammen at skabe visioner om og ejerskab til samt i fællesskab arbejde frem mod en mere miljømæssig, so-
cial og økonomisk bæredygtig udvikling. 
 
Vores fælles klima, miljø og natur er afgørende for – og grundlaget for – vores velstand, velfærd og livskva-
litet og dermed for opnåelse af en mere bæredygtig fremtid. Kommunens politik for klima-, miljø- og na-
turområdet skal derfor medvirke til, at vi bevæger os mod en mere bæredygtig fremtid – ligesom med andre 
af kommunens politikker, strategier og planer og opfølgning herpå i det daglige arbejde 
 
Vi kan ikke undgå at påvirke vores klima, miljø og natur, men byrådet vil forholde sig aktivt i forbindelse 
med at modvirke klimaforandringer – herunder reduktion af udledning af CO2 og andre drivhusgasser – 
mindskelse af miljøbelastningen og fremme af biologisk mangfoldighed. 
 
I Faxe Kommune skal miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed samt ikke mindst samtænkning 
heraf være en integreret del af enhver indsats og aktivitet. 
 

4. Klima 
  
Klimaet ændrer sig, hvilket indebærer stigende vandstand 
i havene, øget nedbør, varmere somre og kraftigere  
storme. Vi kan forsøge at begrænse klimaforandringer  
ved at reducere udledningen af drivhusgasser. 
 
De vigtigste drivhusgasser er kuldioxid (CO2), methan (CH4)  
og kvælstofoxider (f.eks. lattergas N2O). Kuldioxid kommer 
især fra forbrænding af fossile brændsler som kul, olie og  
naturgas. Methan kommer især fra husdyr, marker og natur- 
områder i forbindelse med nedbrydning af organisk materiale.  
Kvælstofoxider kommer især fra landbrugets gødningsforbrug. 
 

Parisaftalen 2015 (COP 21) indeholder en langsigtet målsætning om at begrænse den globale temperatur-
stigning til under to grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Desuden 
indeholder Parisaftalen en målsætning om, at de globale udledninger af drivhusgasser skal toppe så hurtigt 
som muligt og derefter falde hurtigt. På den måde håber man på at opnå en balance mellem udledningen og 
optaget af drivhusgasser i anden halvdel af dette århundrede. 
 
I klimaloven står, at Danmark vil reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til 
niveauet i 1990, og at Danmark vil opnå at være et klimaneutralt samfund i senest 2050 med Parisaftalens 
målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader for øje.  
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Vi støtter op om, at de nationale drivhusgasudledninger skal reduceres med 70 % i 2030 i forhold til 1990.  
 
Vi vil implementere tiltag for at opnå en modstandsdygtig og klimaneutral kommune i 2050 i overens-
stemmelse med Parisaftalen. 
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Vi vil udarbejde en klimaplan indeholdende både en plan for reduktion af udledninger af drivhusgasser og 
en plan for tilpasning til de klimarelaterede konsekvenser. Planens overordnede mål er netto-nuludledning 
inden 2050 og modstandsdygtighed over for klimaforandringer på kort, mellemlang og lang sigt. Planen vil 
indeholde delmål i relation til udledning, samt mål og milepæle for tilpasning, som kan danne grundlag for 
en vurdering af fremskridt. 
 
Klimaplanen vil blive udarbejdet i samarbejde med borgere og erhvervsdrivende. 
  
Vi vil betragte klimatilpasning og reduktion af udledninger af drivhusgasser som et samlet hele, så gensidige 
afhængigheder identificeres for at kunne øge effektiviteten af indsatsen og minimere investeringsrisikoen. 
 
Vi vil gennemgå mulighederne for at integrere klimaplanen i kommunens eksisterende planer og andre poli-
tikområder, der er nødvendige for at udvikle og gennemføre planen. 
 
Vi vil efter behov rette henvendelse til ministerier og styrelser for at anbefale ændringer af gældende lov-
givning, politik og planer i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. 
 
Vi vil fokusere på sektorer med den største udledning og de største risici i forbindelse med klimaforandrin-
ger, samt de tiltag, der giver det største potentiale for reduktion af udledninger og risici. 
 
Inden for kommunens grænser indebærer klimaneutral i 2050, at der er netto-nuludledning fra energifor-
brug i bygninger, transport og industri, netto-nuludledning fra anvendelse af energi fra forsyningsnettet, og 
netto-nuludledning fra affaldshåndtering inden for kommunens grænser. 
 
Uden for kommunens grænser er vi også medvirkende til udledning af drivhusgasser, som følge af varer og 
tjenester produceret uden for kommunens grænser, men som forbruges af kommunens indbyggere, virk-
somheder og offentlige sektor. Vi vil forsøge at mindske vores udledning af drivhusgasser uden for kom-
munens grænser – vores globale klimaaftryk – hvor det er muligt.  
 

4.1. Klima og Energi 
 
Det langsigtede mål for dansk energipolitik er, at Danmark 
skal være uafhængig af fossile brændsler – kul, olie og natur- 
gas – i 2050.  
 
Målet betyder, at der i 2050 skal produceres vedvarende energi 
nok til at kunne dække det samlede energiforbrug. Derfor skal 
energiforsyningen omstilles, så den er baseret på vedvarende  
energikilder, som vind, sol, bæredygtig biomasse og geotermi. 
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Elforsyning 
 
Kommunen har ikke direkte handlemuligheder vedrørende elproduktion. Indirekte kan vi dog påvirke via 
vores planlægning og sagsbehandling.  
 
Faxe Kommune skal fortsat være en kommune med vindmøller, solcelle- og solvarmeanlæg. Ved planlæg-
ning for vedvarende energianlæg skal anlæggenes samlede påvirkning afvejes i forhold til blandt andet na-
boer, landskaber, natur samt kultur- og bymiljøer. 
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Vi vil understøtte solenergianlæg på nye og gamle bygninger, når anlæggene er tilpasset bygningerne og 
omgivelserne med farve, struktur m.m. 
 
Varmeforsyning 
 
Biomasse er og vil fortsat være vigtig for varmeforsyningen frem mod 2050. Brug af biomasse skal være så 
bæredygtig som mulig, herunder gerne være lokalt produceret, for eksempel restprodukter fra skovbrug – 
under hensyntagen til høj forsyningssikkerhed og god økonomi. Det langsigtede mål er, at varmeforsynin-
gen hovedsageligt baseres på vedvarende energi uden afbrænding/forbrænding af biomasse. Biomasse er 
ikke CO2-neutral på kort sigt. Endvidere medfører afbrænding/forbrænding af biomasse luftforurening, 
blandt andet partikelforurening.  
 
En stor del af Faxe Kommune naturgasforsynes via  
et veludbygget gas-infrastrukturanlæg. Vi vil under- 
støtte, at naturgas erstattes af klimaneutral gas, så det 
nuværende gassystem og de nuværende gasfyr, eventu- 
elt suppleret med varmepumper, fortsat kan anvendes. 
 
Ved udfasning af olie og naturgas de kommende år  
vil vi arbejde for, at staten har fokus på borgeres  
manglende finansieringsmuligheder og indfører  
løsningsmuligheder herfor, for eksempel i form af til- 
skuds- og lånemuligheder. 
 
Vi vil understøtte fjernvarmeforsyning, når det er  
den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige mulighed – men det er op til den enkelte grundejer, om der 
aftages fjernvarme eller etableres individuel varmeforsyning. 
 
Vi har fokus på, at varmepumper kan give støjgener og vil vejlede om forebyggelse heraf. 
 
Vi vil understøtte, at der kan udnyttes mest mulig spildvarme fra de store industrier m.m. i Faxe Kommu-
ne, men det skal være omkostningseffektivt for virksomhederne, for fjernvarmeselskaberne og for samfun-
det. 
 
Energieffektivisering og -besparelse 
 
Vi vil hele tiden huske på, at den billigste og mindst klima-, miljø- og naturbelastende energi er den, vi ikke 
bruger, så energieffektivisering og -renovering er et væsentligt fokuspunkt.  
 
En mere effektiv brug af energien kan medføre CO2-reduktioner for den del af energiforbruget, som stadig 
er fossilt samt spare på forbruget af den fossilfrie energi. Samtidig kan effektiv brug af energien reducere 
behovet for at udbygge med vedvarende energi-infrastruktur i form af for eksempel vindmøller, solceller og 
forstærkninger af elnettet.  
 
Vi vil forsøge at understøtte energibesparelser og –effektiviseringer i boliger og virksomheder gennem in-
spiration og vejledning til gavn for både klima, komfort og helbred. 
 
Vi vil sætte fokus på bygningsejernes energimærkningsrapporter. I rapporterne er der forslag til energifor-
bedringer, der kan betale sig at gennemføre, hvilket er et praktisk værktøj for boligejeren, energirådgiveren, 
håndværkeren og långiveren. 
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4.2. Klima og Vand 
 
Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader de seneste 
150 år. I samme periode er nedbøren steget med 15 %, og  
vindforhold og vandstande har også ændret sig.  
 
Vi kan forsøge at begrænse klimaforandringer ved at reducere 
udledningen af drivhusgasser, men vi kan ikke forhindre klima- 
forandringer. Derfor er det nødvendigt, at vi tilpasser os konse- 
kvenserne af klimaforandringerne – altså af stigende havvand, 
øget nedbør, varmere somre og kraftigere storme – der kan  
betyde flere oversvømmelser i forbindelse med vandløb og 
kloakker samt flere oversvømmelser fra havet i forbindel- 
se med stormflod – og mere kystnedbrydning (erosion). 
 
Vi kan ikke sikre os mod alle tænkelige hændelser, men vi kan forberede os og forsøge at planlægge og in-
vestere fornuftigt i forhold til klimaforandringerne og reducere vores sårbarhed over for ekstreme hændel-
ser. 
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Vi vil forsøge at forebygge skader som følge af oversvømmelse eller erosion. Af kommuneplanen vil frem-
gå, hvilke områder vi udpeger som udsatte for oversvømmelse eller erosion, og for etablering af afværge-
foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekni-
ske anlæg, ændret arealanvendelse med videre i de udpegede områder. 
 
Vi vil have fokus på etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmel-
se og erosion, dvs. vi vil vurdere omkostninger til tiltag i forhold til de reducerede skadesomkostninger, så 
beskyttelsen er proportional. Endvidere vil vi sammentænke problemstillinger relateret til både klima, natur, 
vandmiljø, byudvikling, kloaksystemer, rekreative forhold, sundhedsfremmende tiltag m.m. 
 
Vi vil sikre, at arealer i væsentlig risiko for oversvømmelse friholdes for bebyggelse eller sikres mod over-
svømmelse via særlige foranstaltninger. 
 
Vi vil konsekvent følge op på, at de offentlige vandløb lever op til vandløbsregulativerne af hensyn til af-
strømningen. 
 
Ved byudvikling vil vi sikre, at udledning af overfladevand til vandløb forsinkes, så det som udgangspunkt 
svarer til naturlig afstrømning. Vi vil tilstræbe, at forsinkelse sker via naturlige regnvandsbassiner og –
arealer; gerne hvor rekreative forhold er indtænkt. 
 
Tilpasning til mere vand i vores vandløb kan ikke løses via udvidelse af dræn og vandløb samt ændring af 
vandløbsregulativer. Tilpasning kan ske via våde enge, klimasøer, multifunktionel jordfordeling m.m. Vi har 
fokus på, at klimatilpasning på landbrugsområdet skal løses i fællesskab mellem interessenterne.  
 
Vi vil fortsat arbejde for, at risiko for oversvømmelse fra kloakker reduceres via kloakseparering m.m. Ud-
gangspunktet er, at hele kloaksystemet på sigt skal opfylde funktionskravene (dvs. hvor tit der må ske over-
svømmelse), som formuleret i spildevandsplanen.  
 
Vi vil opretholde og eventuelt udbygge vores tiltag mod stormflod/forhøjet vandstand i Faxe Ladeplads 
samt opretholde erosionssikringen af Strandvejen.  
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Klimaforandringernes effekt på grundvandsstand og grundvandsdannelse er ikke tilstrækkeligt kendt for 
nuværende. Vi vil de kommende år have fokus på landsdækkende data og vurderinger i sammenhæng med 
lokal viden, pejlinger og kortlægningsresultater og på den baggrund følge udviklingen og vurdere behov for 
tilpasningstiltag ved forhøjet grundvandsstand. 
 
Generelt prioriterer vi, at regnvand skal ledes væk fra bygninger, veje m.m. for at undgå oversvømmelser 
og væsentlige skader. Lokal afledning eller udnyttelse af regnvand (nedsivning, fordampning, toiletskyl og 
tøjvask m.m.) understøtter vi, hvor det er omkostningseffektivt og hensigtsmæssigt. 
 
Vi vil forbedre vores muligheder for tidligt at forudsige og formindske skader, for eksempel ved at opret-
holde og eventuelt udbygge vandstandsmålere i vandløb. 
 
Vi vil sikre et velfungerende oversvømmelsesberedskab. Uanset hvor meget der arbejdes med forebyggelse 
af skadevoldende oversvømmelser, kan det ikke undgås, at der kommer en hændelse, der medfører over-
svømmelser.  
 

5. Miljø 
 
Ren luft, ren jord, rent vand og sunde omgivelser tager vi ofte for givet, men det er ikke nogen selvfølge. Vi 
skal både passe på vores miljø samt dyre- og planteliv og sikre velfærd samt menneskers livsvilkår, så vi får 
en bæredygtig udvikling. 
 
Vores miljøpåvirkning hænger blandt andet sammen med vores levemåde og vores økonomi, hvilket med-
fører, at vi har et stort ressourceforbrug, frembringer meget affald osv. En af de helt store udfordringer 
frem mod en mere bæredygtig fremtid er at reducere miljøpåvirkningen, uden at vi oplever det som fald i 
livskvalitet og velfærd. Vi skal forsøge at afkoble økonomisk vækst fra forringelse af miljøet.  
 
Vi skal forsøge at udnytte ressourcerne bedre i forbindelse med produktion og forbrug. Vores velstand og 
velfærd afhænger af jordens ressourcer, og når noget bliver til affald, reducerer vi jordens totale ressource-
pulje. Derfor skal vi forsøge at få ressourcer til at cirkulere, så de konstant indgår i nye produkter. Det lang-
sigtede mål er en affaldsproduktion på nul. 
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Grundvand og drikkevand 
 
Vi vil understøtte samarbejde mellem alle vandværker i 
kommunen til sikring af rent og tilstrækkeligt drikke- 
vand og en høj grad af forsyningssikkerhed, så der næs- 
ten altid er vand i hanen. Uforurenet og tilstrækkelig  
grundvand til brug som blandt andet drikkevand er en  
livsnødvendig ressource, hvis kvalitet og mængde har stor  
betydning for vores borgere og erhvervsdrivende. 
 
Vi vil arbejde for, at drikkevandsforsyningen er baseret 
på rent grundvand, der som udgangspunkt kun kræver 
en simpel vandbehandling. Forebyggelse af grundvands- 
forurening og indsats ved kilden vil vi prioritere højest. 
 
Vi vil især varetage hensyn til områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til 
almene vandforsyninger uden for OSD, da disse områder er udlagt for at kunne dække det nuværende og 
fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Områderne skal som udgangspunkt friholdes for virk-

 



 

 
 Side 10 af 

27 

somhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Dette kan kun 
fraviges, hvis andre lokaliseringer ikke er mulige, og at fare for forurening kan forebygges. 
 
Vi vil prioritere at lukke ubenyttede boringer og brønde samt fortsat have fokus på regelret sløjfning af 
olietanke. 
 
Gennem øget information om risikoen ved brug af pesticider vil vi påvirke borgernes adfærd og reducere 
brugen af pesticider. Indsatsen vil blive rettet mod ikke-erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. 
 
I samarbejde med vandværkerne vil vi også arbejde for at skabe dialog med landbruget om mulighederne 
for så vidt muligt at træffe frivillige aftaler om sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor 
der er behov for beskyttelsesindsats mod forurening med pesticider. 
 
Vi vil friholde boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til en 
arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. 
 
Vandløb, søer og kystnære farvande 
 
Vi vil arbejde for et rent vandmiljø, så vi kan opretholde 
et mangfoldigt plante- og dyreliv i vores søer, vandløb og 
kystvande samt sikre godt badevand. 
 
Vi vil følge op på, at målsætningerne for vandløb og søer 
opnås ved reduktion af forurening med spildevand og for- 
bedring af de fysiske forhold. 
 
Vi vil reducere forureningen fra spildevand i forbindelse  
med renseanlæg, overløbsbygværker og ukloakerede om- 
råder, hvor det kræves for at opnå målsætningerne for  
vandløb, søer og kystvande.  
 
Vi vil tilstræbe, at badevandskvaliteten ved alle badevandsområder kan klassificeres som udmærket. Vi in-
formerer om badevandsklassifikationen og de løbende badevandsprøver samt om eventuelle forureninger 
og risiko herfor. 
 
Produktion, forbrug og affald 
 
Vi vil understøtte cirkulær tankegang hos virksomheder 
og forbrugere, da vores brug og smid væk-kultur ikke er 
tilstrækkelig bæredygtig. Vi skal forsøge at mindske vores 
materielle forbrug og udvinding og forarbejdning af natur- 
ressourcer. Affald skal forebygges ved, at produkter kan re- 
pareres og genbruges direkte – eller materialer og produk- 
ter skal kunne genanvendes igen og igen i nye produktions- 
kredsløb, så ressourcer ikke går tabt som affald. Så lidt som 
muligt skal brændes eller deponeres. 
 
For vores affaldsordninger for husholdninger og virksom- 
heder vil vi have fokus på, at sortering, indsamling og hånd- 
tering sker så omkostningseffektivt som muligt, med god  
vejledning af borgere og erhvervsdrivende og tilpasset loka- 
le forhold, så der sikres mulighed for direkte genbrug og høj 
kvalitet i genanvendelsen. 
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I 2035 er det målet for husholdningsaffald at genanvende 65 %, forbrænde højst 25 % og deponere højst 
10 %. Husholdninger og virksomheder med husholdningslignende affald skal de kommende år sortere af-
faldet i 10 forskellige fraktioner (mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast- og tekstilaffald samt fødevarekar-
tonner, restaffald og farligt affald). 
 
Vi vil arbejde for, at affald i størst muligt omfang afsættes til reel genanvendelse, primært i Danmark. 
 
Vi vil understøtte, at overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder inden for kommunens grænser anvendes 
lokalt til for eksempel støjvolde eller andre projekter – under hensyntagen til grundvand, biodiversitet, 
landskabelige værdier, omboende med mere. 
 

6. Natur 
 
I Faxe Kommune har vi en meget varieret natur – skove, 
kyster (Faxe Bugt og Præstø Fjord), fredede områder  
(bl.a. Stoksbjerg og Strandegård Dyrehave), fem Natura 
2000-områder (bl.a. Bagholt Mose, søerne ved Bregent- 
ved og Gisselfeld samt skovene ved Vemmetofte), knap 
3.000 § 3-naturbeskyttede områder (enge, heder, moser, 
overdrev og søer), i alt godt 2.000 hektar – og store som 
små vandløb. 
 
Vores helt store udfordring er, at naturen mangler plads 
og består af små, afgrænsede arealer, gror til, mangler  
vand, tilføres for mange næringsstoffer og invaderes af in- 

vasive arter. Tilgroningen gør naturen sårbar og gør det svært for mange dyre‐ og plantearter at opretholde 
levedygtige bestande, og de små adskilte naturarealer gør det svært for mange dyre- og plantearter at kunne 
spredes mellem områder og sikre biodiversiteten for fremtiden. 
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Faxe Kommune ser naturen som et værdifuldt aktiv, der skal bidrage positivt til den fremtidige udvikling af 
kommunen. Naturen og den biologiske mangfoldighed skal indgå som et styrkende element i kommunens 
planlægning, for eksempel af nye boligområder, klimatilpasning, grønne områder og friluftslivet. Naturen 
udgør en værdifuld ressource for kommunen i forhold til det gode liv, bosætning, turister og gæster, sund-
hed, rekreation og beskæftigelse. 
 
Vores ambition er, at Faxe Kommune i fremtiden ikke blot vil være kendt for at rumme forskellige og vari-
erede naturkvaliteter men også for, at vi i fællesskab tager hånd om disse værdier og styrker, bruger, videre-
udvikler samt formidler dem. 
 
Faxe Kommune vil arbejde for en fortsat bevarelse af naturen, det åbne land og kulturmiljøerne. Målet er at 
skabe mere natur, mere mangfoldighed, større sammenhæng og øget kvalitet i naturen. For at styrke en 
bred forståelse for dette arbejde er det vigtigt at øge tilgængeligheden til og brugen af naturen. Det kan ske 
ved at udvikle naturruter og ved at styrke naturvejledningen i kommunen, så borgere og brugere får mere 
viden og vejledning om naturen. Da naturområderne også anvendes som rekreative områder sikrer vi sam-
tidig adgang til motion og oplevelser. 
 
Denne klima-, miljø- og naturpolitik spiller sammen med det arbejde der gøres omkring sundhed og sund-
hedsfremme samt turisme og oplevelser. Naturpolitik handler ikke kun om beskyttelse men også om benyt-
telse, formidling af naturoplevelser, friluftsfaciliteter samt kulturhistorien. For at nå målene er det afgøren-
de at samarbejde med lodsejerne, der ejer naturarealerne. Sammen har vi et fælles ansvar for, at naturen 
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bliver bevaret, uanset hvor der findes natur i kommunen – hvad enten det er på private eller offentlige 
arealer skal vi drage omsorg for, at områderne sikres for nutidens og fremtidens borgere. 
 
Rig natur 
 
Det langsigtede mål for naturen er, at den skal være mere 
vild, være mere forskelligartet med mange forskellige na- 
turtyper samt forskellige plante- og dyrearter, have mere  
plads og være mere sammenhængende. Biodiversitet skal  
øges eller som minimum skal tilbagegangen stoppes. 
 
Vi vil arbejde for bedre sammenhæng mellem naturområder  
ved at binde de eksisterende arealer sammen og passe på, at  
de ikke deles yderligere op. Arbejdet for større og sammen- 
hængende naturområder skal ske uden at påføre lodsejere  
begrænsninger i forhold til udnyttelse af mulighederne for  
landbrugsejendomme, for eksempel til udvidelse af husdyr- 
brug eller ny bebyggelse. 
 
Grønt Danmarkskort – udpegning i kommuneplanen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinter-
esser, dvs. eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder samt økologiske 
forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser – vil de kommende år være 
væsentlig for vores naturindsats i relation til at skabe større og mere sammenhængende naturområder, her-
under naturområder med synenergieffekter (for eksempel reduktion af udledning af drivhusgasser, klimatil-
pasning, vandmiljø eller rekreation).  
 
Naturområder kan have stor værdi for borgerne uanset om områderne indeholder sjældne planter og dyr 
eller ej. Vi vil dog foretage indsatser efter følgende prioritering: Natura 2000-områder og områder med 
bilag IV-arter, fredede områder, § 3-naturbeskyttede områder, bynære områder, herunder gadekær, og an-
dre områder. 
 
Endvidere foretager vi indsatser efter følgende prioritering: 

 Bevare det endnu uskadte. 

 Reducere den skadelige påvirkning. 

 Genoprette delvist ødelagte områder. 

 Etablere nye naturområder i sammenhæng med de eksisterende. 
 
For Natura 2000-områder arbejder vi med at gennemføre de fastlagte indsatser anført i Natura 2000-
handleplanerne, i samarbejde med lodsejerne. Vi kontakter løbende lodsejere i forsøget på at facilitere pro-
jekterne gennemført. Endvidere kontakter vi løbende lodsejere, der har fredede arealer, § 3-naturbeskyttede 
arealer m.m., hvor vi vurderer, at der er mulighed og behov for naturpleje.  
 
For vandløb arbejder vi videre med at realisere vandløbsprojekter – både som opfølgning på indsatskrav i 
vandområdeplanerne og kommunens egne ønsker til projekter – i samarbejde med lodsejere, foreninger 
med flere.  
 
For natur- og vandløbsprojekter lægger vi stor vægt på godt samarbejde med især lodsejere, tidlig inddra-
gelse og løbende dialog. 
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Vi vil understøtte flere træer i kommunen, både i  
form af mere skov, flere bevoksninger og enkelt- 
stående træer, også ved veje og stier samt vand- 
løb. Vi vil understøtte privat skovrejsning gennem 
information og planlægning, og hvis der er mulig- 
hed for det, vil vi rejse mere kommunal skov.  
 
Vi vil udarbejde en naturkvalitetsplan, der for § 3- 
naturbeskyttede områder og andre naturområder  
indeholder en vurdering af naturens tilstand og kvalitet.  
 
Formålet med en naturkvalitetsplan er at kortlægge,  
bevare og styrke biodiversiteten i kommunen. Ende- 
lig er det håbet, at naturkvalitetsplanen vil fungere  
som inspiration for borgere, lodsejere og interesseorganisationer i kommunen og dermed øge engagemen-
tet for at sikre arter og naturtyper som helhed.  
 
Endvidere skal naturkvalitetsplanen synliggøre grundlaget for sagsbehandlingen og informere offentlighe-
den bedre om, hvor naturværdierne findes, og hvordan naturen udvikler sig, blandt andet som opfølgning 
på, at § 3-naturbeskyttede arealer fra juli 2022 ikke må sprøjtes, gødskes, omlægges m.m. 
 
Landbruget, som er vores største og vigtigste arealforvalter og samarbejdspartner, efterspørger mere viden 
om de værdier, landmanden har på sine arealer, og hvordan landmanden bedst forvalter dem. 
 
Hvis lodsejere har interesse herfor – som opfølgning på naturkvalitetsplanen – udarbejdes en handleplan 
og vedligeholdelsesplan i samarbejde med lodsejere og relevante interessenter. Vi vil understøtte initiativer, 
der sikrer og styrker borgernes aktive deltagelse i naturpleje.  
 
Det samlede registrerede § 3-areal gennemgår vi løbende indenfor 10-årige perioder på baggrund af opdate-
rede luftfoto. Eventuelle afvigelser undersøges nærmere og besigtiges. Årsager til eventuelle ændringer klar-
lægges og eventuelle overtrædelser af § 3-beskyttelsen forfølges. Danmarks Miljøportal ajourføres, så blandt 
andet lodsejere kan se, hvad der er registreret på deres ejendom. 
 
Vi vil løbende ajourføre indsatsplan for kæmpebjørneklo. Indsatsplanen omfatter hele kommunen. Vi vil 
årligt følge op på indsatsplanen, så ejere af arealer med kæmpebjørneklo bekæmper planten. Vores mål er, 
at kæmpebjørneklo skal være reduceret til et minimum i 2025. Kæmpebjørneklo skal holdes på et niveau, 
hvor de ikke truer den naturligt hjemmehørende biologiske mangfoldighed. 
 
Brug af natur 
 
Naturen skal beskyttes – men også gerne benyttes og være tilgængelig, herunder med faciliteter til forbed-
ring af naturoplevelser og friluftslivet, hvor det kan ske uden væsentlig påvirkning af naturområderne og 
dyre- og plantelivet. 
 
Vi vil promovere og formidle kommunens naturområder samt plante- og dyrelivet. Samtidig skal borgere 
og turister kunne bruge naturen på nye måder, hvor viden omkring naturen er i fokus. 
 
Udviklingen af brugen af naturen skal ske gennem en langsigtet og holdbar planlægning med respekt for 
naturen. 
 
Der skal være plads til alle samtidig med, at vi tager hensyn til naturen og hinanden. 
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7. Specifikke emneområder 
 
Nedenfor har vi anført mere specifikke emneområder, som er væsentlige i relation til klima, miljø og natur 
– byområder, erhverv, trafik og transport samt friluftsliv, sundhed og turisme. 
 

7.1. Byområder 
 
Størstedelen af vores samlede ressource- og energiforbrug sker i vores store som små byområder, hvor 
også miljøproblemer i form af luftforurening, støj og affald samt trafikuheld koncentreres. Det er ressour-
cebesparende, at vi samler boliger, arbejdspladser m.m. i byområder frem for en mere spredt placering. De 
kommende års store udfordring bliver at udvikle byområder, så de bidrager mest muligt til en bæredygtig 
udvikling. 
 
Bæredygtighed indebærer også investeringer i kollektiv transport, flere grønne offentlige rum og forbedring 
af byplanlægning, på en måde, hvor vi opnår både større deltagelse og inddragelse. 
 
Udfasning af fossile brændstoffer vil få konsekvenser for byudviklingen og transportsektoren, og klimafor-
andringerne vil medføre behov for at håndtere mere overfladevand i byerne.  
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Vi vil skabe rum, mulighed og rammer for, at borgernes 
forskellige ønsker til, hvordan de gerne vil bo, kan opfyl- 
des – man skal kunne leve og bo godt i Faxe Kommune  
hele livet – og vi vil skabe de planmæssige muligheder for 
at udvikle by- og boligområder ud fra et bæredygtigheds- 
perspektiv. 
 
Vi vil understøtte bygherrers projekter vedrørende bære- 
dygtighed (den frivillige bæredygtighedsklasse, DGNB- 
certificerede byområder, svanemærkede bygninger m.m.). 
 
Vi vil styrke byudviklingen, hvor der er let adgang til infrastuktur og kollektiv transport samt offentlig ser-
vice. Det betyder, at byudviklingen først og fremmest vil foregå i og omkring de større bysamfund, der har 
lettest adgang til motorvej og jernbane samt offentlig service. For at nedbringe ressourceforbruget til og 
forureningen fra transport sikrer vi, at kommunens planlægning er i overensstemmelse med statens investe-
ringer i infrastruktur og transport. 
 
Ved planlægning af nye byområder og ændring af de eksisterende vil vi først planlægge for områder, der 
kan anvendes til vandopsamling og vandforsinkelse – inden byggefelter m.m. fastlægges. Vi vil bruge plan-
lægningen aktivt til at mindske skadevoldende oversvømmelser. Klimatilpasning kan endvidere være med til 
at skabe attraktive og fremtidssikrede by- og boligområder med plads til både mennesker, vand og natur.  
 
Vi sikrer rammer, der skaber muligheder for sociale aktiviteter, tryghed og mødesteder i byen og i boligom-
råderne. Vi vil understøtte mulighederne for leg, motion og samvær i byens rum. 
 
Vi vil planlægge, så der er mulighed for etablering af ladestandere, både til biler og cykler, blandt andet i 
nærheden af stationer og ved pendlerparkeringspladser. 
 
Vi vil inddrage eksisterende natur ved byplanlægning. Vi vil forsøge at etablere og skabe flere og forskellige 
grønne områder og skabe mere bynær natur, herunder skov og grønne korridorer, til gavn for både borge-
re, klima og natur. Vi vil prioritere nem adgang til grønne områder for alle og arbejde strategisk med at 
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koble byens liv og det grønne med mulighed for bevægelse og udfoldelse. Vi vil ved planlægning af nye 
byområder indtænke stinet, som gør det let og attraktivt at bevæge sig rundt. En grøn og levende kommune 
forudsætter, at kommunale og private arealer udvikles i sammenhæng. Derfor skal dialog og samarbejde 
være trækkraft for kommunens udvikling.  
 
Vi vil understøtte valg af arter af træer, buske og urter, der hører naturligt hjemme i Danmark, og som un-
derstøtter fødegrundlaget for pattedyr, fugle, bier, sommerfugle og andre dyr.  
 
Vi vil skabe sammenhængende forbindelser mellem byområder og det åbne land. Vi vil øge skiltning fra 
bymidte og hovedfærdselsårer til rekreative oplevelser, for eksempel strande, skove og stier, så borgere kan 
finde ud til vores smukke omgivelser. Generelt vil vi have et større fokus på skiltning for bløde trafikanter 
og rekreative formål. 
 

7.2. Erhverv 
 
Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling medfører, at vi skal reducere vores fodaftryk ved at ændre på 
den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. 
 
Danmarks erhvervsliv har væsentlig økonomisk og samfundsmæssig betydning, blandt andet på vejen frem 
mod en mere bæredygtig udvikling. Danmarks erhvervsliv har fokus på verdensmålene og bæredygtig ud-
vikling, både lokalt og globalt. Målene kan i visse tilfælde åbne op for nye forretningsmuligheder og effekti-
vitetsgevinster. 
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Klimaindsats skal udvikle og ikke afvikle erhvervslivet.  
Erhvervslivet skaber vækst, udvikling og arbejdspladser.  
Indsats for klimaet skal være i lige tråd med vækst, be- 
skæftigelse og udvikling i hele Danmark. Danmark skal  
vise resten af verden, at vi kan lave grøn omstilling og  
samtidig stå stærkere som samfund i 2030. 
 
Vi vil fortsat have fokus på infrastruktur og transport,  
kommunal sagsbehandling, fysiske rammer samt infor- 
mation og dialog – dvs. godt lokalt vejnet og velfunge- 
rende kollektiv trafik, hurtig, effektiv og kompetent mil- 
jøsagsbehandling, erhvervsgrunde med plads til udvik- 
ling, og lokal planlægning der tager tilstrækkelig hensyn til erhvervslivet, samt formidling af væsentlig in-
formation fra kommunen til virksomheder.   
 
Produktionsvirksomheder skal fastholdes, og miljøkonflikter mellem produktionsvirksomheder og arealan-
vendelse til andre byformål skal forebygges. 
 
Ved udlægning af nye erhvervsområder stiller vi som udgangspunkt krav om, at der ikke må etableres boli-
ger i erhvervsområderne for at skabe stabile, investeringssikre og attraktive erhvervsområder samt undgå 
potentielle miljøkonflikter. 
  
Vi vil fortsat udlægge erhvervsarealer tæt på motorvejen til blandt andet transport- og logistikvirksomheder 
samt andre transporttunge virksomheder. 
 
Ved planlægning for butiksformål vil vi tilstræbe, at der er god tilgængelighed for alle trafikarter, så trans-
portafstand i forbindelse med indkøb er begrænsede. 
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Ved planlægning for boligformål vil vi tage højde for tilstrækkelig afstand i forhold til erhvervsområder og 
husdyrbrug. 
 
Vi vil have særligt fokus på, at der tages hensyn til større husdyrbrug, så der ikke planlægges for anvendelse, 
der kan stride mod husdyrbrugenes udviklingsmuligheder. 
 
Helt overordnet vil vi gerne forsøge at skabe fremtidens bæredygtige landskaber med mere natur, effektiv 
landbrugsproduktion, energianlæg som vindmøller, solcelleanlæg og eventuelt biogasanlæg, bedre vandmil-
jø, klimatilpasning og landdistriktsudvikling i samme proces og med inddragelse af borgere og erhvervsdri-
vende. 
 
Vi vil indtænke landbrugserhvervet i kommende planer som leverandør af grøn energi og i forhold til at 
fremme det fossiluafhængige samfund. Vi vil understøtte landbrugserhvervets klima- og miljøindsats, 
blandt andet i forbindelse med lavbundsarealer og vådområder, herunder minivådområder. 
  
Vi vil forsøge at fastholde de virksomheder og arbejdspladser vi har og tiltrække nye virksomheder til 
kommunen. Det kan være med til at reducere pendling. 
 
Vi vil tilstræbe, at erhverv er underlagt samme affaldssortering som private og forsøge at fremme genan-
vendelse af ressourcer (cirkulær økonomi) i samarbejde med erhvervslivet.  
 
Bæredygtig erhvervsudvikling indebærer, at også den 
menneskelige vinkel er med. Vi vil være aktive i for- 
hold til at skaffe den arbejdskraft virksomhederne ef- 
terspørger og bringe flest mulig i aktiv beskæftigelse. 
Vi vil forsøge at sikre arbejdskraft med bæredygtige  
kompetencer og vil forsøge at understøtte bæredygtige  
virksomheder. 
 
Vi vil inddrage erhvervslivet i undervisningen på de tids- 
punkter og på de områder i skolelivet, hvor det giver me- 
ning, så børn og unge klædes godt på til livet efter skolen,  
ungdomsuddannelsen eller den videregående uddannelse,  
så de er godt rustet til livet som erhvervsaktive medborgere. 
 
Vi vil fortsætte udviklingen af natur-, kyst- og kulturturismen, som et væsentligt erhverv. 
 
Fødevareproduktion og fødevareområdet er et stort og vigtigt område i kommunen. Vi vil understøtte er-
hvervslivets indsats mod en mere bæredygtig retning. 
 
Vi vil forsøge at forebygge væsentlige gener fra virksomheder i forbindelse med planlægning og sagsbe-
handling. 
 
Virksomheden skal føle sig tryg i mødet med kommunen, så der bliver etableret et godt samarbejde.  
 

7.3. Trafik og transport 
 
Vi transporterer mere og mere, både person- og varetransportomfanget er stadigt stigende – blandt andet 
fordi efterspørgslen vokser i takt med den økonomiske udvikling og er afhængig af arbejdsmarkedsforhold, 
detailhandelsstruktur, fritids- og ferieinteresser m.m. 
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En mere bæredygtig transportsektor indebærer, at transportsystemet er trygt, trafiksikkert og tilgængeligt, 
der tages hensyn til klima, miljø, natur og ressourcer og god langsigtet økonomi, hvor anlægs- og driftsud-
gifter samtænkes.  
 
Kommunerne har ikke stor indflydelse på klimabelastningen fra trafik og transport uanset om der er tale 
om person- eller varetransport og uanset om der er tale om personbiler, busser, lastbiler, tog, skib eller fly. 
Reduktion af CO2-udledning fra trafik og transport afhænger især af national lovgivning og prioritering, 
blandt andet vedrørende valg af drivmidler og kollektiv kontra individuel transport.  
 
Kommunerne har derimod indflydelse på miljø- og naturpåvirkningen i forbindelse med planlægning og 
etablering af veje, stier, bolig- og erhvervsområder – og ved renovering af veje og stier – så der tages hen-
syn til blandt andet støj, sundhed og natur. 
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Vi vil forsøge at reducere CO2-udslippet fra transport, 
hvor vi har en påvirkningsmulighed og understøtte 
klimaneutral transport til arbejde, uddannelse og fritids- 
aktiviteter. 
 
Ved at fremme samkørsel, cyklisme, kollektiv transport  
og kombination af transportmidler såsom cykel og bus/ 
tog, eller bil og bus/tog, skal reduktion af bilkørsel gøres 
muligt.  
 
Transportbehovet vil vi også forsøge at nedbringe i for- 
bindelse med, at den digitale infrastruktur udbygges. Herved kan borgere og erhvervsdrivende i større ud-
strækning betjenes uden at møde op på rådhuset, og medarbejdere kan i større udstrækning arbejde hjem-
me. 
 
Trafikal infrastruktur 
 
Vi vil forsøge at nedbringe transportbehovet og fremme klimaneutrale transportvalg gennem planlægning 
og byudvikling, blandt andet i forbindelse med områderne erhverv, boliger, skoler og butikker. 
 
Vi vil understøtte gnidningsfrie skift mellem transportformer ved tog- og busstationer, samarbejde med 
private aktører om opladning til elbiler, og etablering af gode bil- og cykelparkeringsmuligheder. 
  
Ved etablering og ændring af trafikal infrastruktur vil vi lægge vægt på at forebygge støjproblemer. 
 
Individuel transport 

Vi er en landkommune, hvor mange nu og fremover har brug for et individuelt transportmiddel. 

Befolkningsunderlaget er mange steder for sparsomt til, at kollektiv transport er en mulighed i forbindelse 

med arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. 

Vi vil have fokus på, at der i forbindelse med den grønne omstilling sikres hensyn til landdistrikterne, så 

landdistrikterne ikke affolkes men fortsat har udviklingsmuligheder. 

Vi vil understøtte de forskellige ordninger vedrørende individuel transport, for eksempel kørsel med 

flextur, plustur, samarbejde med pendlernet.dk m.m. 
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Kollektiv transport 

Den kollektive transport skal udvikles – på et bæredygtigt grundlag – og ikke afvikles. Det store pendlings-

omfang i Faxe Kommune nu og fremadrettet gør, at der skal være god, stabil og hurtig kollektiv transport 

ud af og ind i kommunen samt på tværs af kommunen. 

Hvor der er kollektiv transport, skal det være den bedste, hurtigste og mest komfortable offentlige trans-

port.  

Alle skolebusser forsøges anvendt maksimalt, uanset hvilke skoler der serviceres, for at reducere privat 

kørsel med skolebørn til bestemte skoler. 

Cyklisme 
 
Vores overordnede mål er at få flere op på cyklen – både som foretrukket transportmiddel på de daglige 
ture og i rekreative sammenhænge. 
 
Vi vil prioritere en udbygning af cykelstier og cykelruter, der forbinder kommunen, både ved anlæggelse af 
nye cykelstier og ved skiltning af velegnede ruter på landeveje. 
 
Vi vil generelt forbedre fremkommelighed for cyklister og fortsætte kampagner for at motivere flere til at 
cykle. 
 

7.4. Friluftsliv, sundhed og turisme 
 
Gode muligheder for friluftsliv har stor betydning for livskvalitet og velfærd, sundhed og turisme. God 
natur og rent miljø samt et aktivt og varieret friluftsliv er centrale parametre for samfundsudviklingen og 
bidrager positivt til folkesundheden. Samtidig er naturen nødvendig for, at borgerne kan leve et aktivt fri-
luftsliv med plads til fordybelse, socialt samvær og fysiske udfoldelser. Naturen er en god scene for både 
aktivitet og samvær samt ro og afslapning. Bade- og strandliv samt steder af historisk interesse har også 
betydning. Naturen kan være med til at fremme fysisk, mental og social sundhed. 
 
Med en stigende velfærd, mere fritid samt ønske om øget turisme er behovet for tilbud og faciliteter til un-
derstøttelse af naturoplevelser i kraftig vækst.  
 
I Faxe Kommune har vi med de store skovområder, kysten og kulturlandskaberne gode muligheder for 
friluftsliv og natur-, kyst- samt kulturturisme.  
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Naturen skal bruges. Vi opfatter benyttelse af naturen  
- friluftslivet - som værende en del af naturbeskyttelsen.  
Vi tror på, at forståelse og indsigt i samt brug af naturen  
skaber interesse for at bevare den. 
 
Vores mål er, at så mange som muligt benytter naturen  
til sunde fritidsinteresser. Benyttelsen skal ske i respekt  
for sårbar natur. En helt særlig udfordring er, at der skal  
være plads til alle uden at oplevelsen ødelægges for andre. 
 
Vi vil i samarbejde med de private lodsejere forsøge at ska- 
be gode muligheder for et attraktivt, aktivt og alsidigt udeliv. 
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Vi vil forbedre kendskabet til naturområder og –oplevelser, øge iscenesættelse af naturen, skabe flere na-
turoplevelser som understøtter naturen og forbedre cykel- og vandreruter 
 
Vi vil forsøge at udvikle muligheder for at opleve naturen fra nye vinkler, for eksempel gennem nye rute-
forløb, botanik, lystfiskeri, rideture, ornitologi, sportsudøvelse m.m. Det kan være igennem naturoplevel-
sespakker i samarbejde med andre kommuner, turisterhvervet og borgerne samt ikke mindst lodsejerne. Vi 
vil understøtte udvikling af attraktive friluftsoplevelser, som kan bidrage til kommunens oplevelsesøkono-
mi.  
 
Udvikling skal ske i tæt samarbejde med lodsejere, brugere og relevante organisationer. De frivillige og for-
eningerne spiller en afgørende rolle i forbindelse med vores fortsatte fokus på sundhedsområdet og det 
aktive liv i fællesskab med andre. 
 
Vi vil understøtte bæredygtig turisme, der skaber jobs og promoverer lokale produkter og kultur. Bæredyg-
tig turisme skal ske på stedets præmisser og de stedbundne publikumsfaciliteter, og det er afgørende både 
at bevare og beskytte samtidig med at kvaliteterne bringes i spil i en oplevelsesmæssig sammenhæng. 
 
Vi skal forsøge at forlænge sæsonen, så der kommer turister hele året, men især om foråret og efteråret. 
 
Naturområder 
 
Vi vil forsøge at sikre, at borgerne har nærhed til  
natur og rekreative områder. Der skal være nem  
adgang fra bysamfund til naturområder. 
 
De attraktive naturområder skal være tilgængelige  
med sti- og rutesystemer, og der skal være gode  
publikumsfaciliteter. 
 
De forskellige rekreative aktiviteter reguleres, så  
interessekonflikter minimeres, der ikke sker væ- 
sentlige forstyrrelser af det vilde dyreliv, og at  
friluftsliv ikke overbelaster sårbar natur. 
 
Stier og adgang 
 
Vi vil forbedre adgangen til naturen ved at formidle, styrke og udvikle stisystemet i samarbejde med lods-
ejere, brugere, foreninger og andre, samt forbedre muligheden for at bevæge sig i og imellem naturområder. 
 
Der skal være stiforløb til forskellige brugergrupper. 
 
Vi vil udbygge cykel-, vandre- og skolestier, gerne med større sammenbinding, blandt andet med et cykel-

stinet, der kæder kommunens større byer sammen, og så det er muligt at komme rundt til kommunens se-

værdigheder på cykel eller gåben. 

Vi vil arbejde for et stisystem som tilgodeser sammenkædning af turismemæssige fyrtårne, kroer og hotel-
ler, campingpladser og byer, så vi styrker både natur- og landskabsoplevelser, bosætning, lokal omsætning 
og arbejdspladser. 
 
Vi vil understøtte skiltning hvor behov, der anviser og sikrer adgang. 
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Faciliteter 
 
Vi vil for egne arealer og for private arealer – i samarbejde med lodsejere, brugere og andre – forsøge at 
øge og udvikle udbuddet af publikumsfaciliteter (madpakkehytter, borde og bænke, shelterpladser, naturle-
gepladser, naturlejrpladser, udkigstårne, naturrum med videre). 
 
Aktiviteter 
 
Naturområder med god og sikker adgang og med forskellige faciliteter for mange forskellige brugere udgør 
grundlaget for et godt friluftsliv. Hvis der også arrangeres forskellige aktiviteter, kan det få endnu flere til at 
dyrke friluftslivet.  
 
Vi vil forsøge at understøtte organiserede som uorganiserede aktiviteter, som kan være med til at øge kend-
skabet til og få borgere og turister til at bruge naturen (for eksempel via naturvejledning, skoler, daginstitu-
tioner, ældreområdet, foreninger, erhvervsliv og turismeorganisationer). 
 
Formidling 
 
Vi vil forsøge at synliggøre og formidle samt gøre informationer let tilgængelige, hvad enten det drejer sig 
om natur, lokalhistorie eller kulturspor, stier og ruteplanlægning, rekreative faciliteter eller oplevelser i om-
rådet. 
 

8. Kommunen som virksomhed 
 
Offentlige myndigheder skal efter miljøbeskyttelsesloven virke for lovens formål ved anlæg og drift af of-
fentlige virksomheder og ved indkøb og forbrug. Miljøbeskyttelseslovens formål er at medvirke til at værne 
natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvil-
kår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. 
  

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Generelt vil vi som offentlig virksomhed gerne være foregangseksempel for borgere og virksomheder i 
forbindelse med anlæg og drift, indkøb og forbrug. 
 
Kommunale arealer 
 
Kommunale arealer, herunder grønne områder, vil vi indrette, anvende og vedligeholde på forskellig vis 
afhængig af arealernes formål. Vi vil forsøge at udvikle en bæredygtig og mangfoldig drift – med fokus på 
natur og økonomi men tilpasset brugernes ønsker og behov. 
 
Udenomsarealer ved institutioner, grønne områder  
og grøftekanter vil vi pleje mere ekstensivt, så vi  
både kan forbedre biodiversiteten og spare penge. 
 
Ved egnede arealer vil vi så blomsterfrø for at øge  
biodiversiteten i forsøget på at få mindre græs og en  
større mangfoldighed af planter og dyr. 
 
Vi vil slå stier efter behov, så de er farbare for borgere  
og turister. 
  
På naturbeskyttede kommunale arealer vil vi foretage  
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græsning eller høslæt, hvis det gavner naturtypen.  
 
Vi vil plante frugttræer og -buske, blandt andet i forbindelse med skoler og institutioner – primært hjem-
mehørende, egnskarakteristiske arter. 
 
Kommunen vil eje naturarealer, hvor det er væsentligt naturmæssigt og/eller friluftsmæssigt. 
 
I forbindelse med de kommunale landbrugsarealer vil vi vurdere, om de skal tages ud af landbrugsdrift og 
henligge som natur og rekreative arealer til gavn for både borgere og biodiversitet. 
 
Ved kommunal skovrejsning vil vi planlægge for urørt skov. Ved kommunale veje og cykelstier vil vi plante 
træer, hvor det er muligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
 
Ved de kommunale badestrande er det målet, at badevandskvaliteten skal være udmærket, affald og tang 
fjernes efter behov, og at der er redningsudstyr.   
 
I forvaltningen af kommunens grønne områder vil vi inddrage borgere og brugere, så forskellige borger- og 
brugergruppers holdninger og behov tilgodeses.  
 
Bygninger, byggeri og anlæg 
 
Vores bygninger skal være multifunktionelle og skabe liv samt agere samlingspunkt for mange forskellige 
aktiviteter og fællesskaber. Vi vil sikre en god udnyttelse af de kommunale bygninger og opfatte den kom-
munale bygningsmasse som en fælles ressource på tværs af sektorer. En ressource som skal kunne udnyttes, 
indrettes og vedligeholdes således, at flest mulige brugere kan få glæde af den henover døgnet, henover 
året. 
 
Vores bygninger skal endvidere være mere bæredygtige, klimavenlige og sunde. Derudover skal de kunne 
spille sammen med de forventede mere elektrificerede energisystemer for både el og varme, levere oplad-
ning til transporten og være sikret mod klimaforandringer. 
 
En national frivillig bæredygtighedsklasse for byggeri er under udvikling – med et bredt fokus på byggeriet, 
klimaaftryk, totaløkonomi og et godt indeklima.  Bæredygtighedsklassen har fokus på både de anvendte 
byggematerialer, processer ved opførelsen, vedligeholdelse, drift og indeklima. Kravene i bæredygtigheds-
klassen vil vi inddrage, hvor det er relevant og i dialog med byggebranchen. 
 
Vi vil fremme energibesparelser og øge effektiviteten  
inden for al anvendelse af energi gennem energirenove- 
ringer, energioptimeringer og adfærdsændringer. Vi vil  
endvidere reducere vandforbruget.  
 
Samtidig ønsker vi sunde arbejdsmiljøer for både børn  
og voksne i den kommunale bygningsmasse. Det 
betyder, at vi ikke går på kompromis med indeklimaet  
for at spare på energien. Faxe Kommune ønsker, 
at der i kommunens bygninger anvendes den mængde  
energi, der er tilstrækkelig for at opretholde et sundt  
indeklima (køling kan også være nødvendigt) og en  
god bygningsøkonomi. 
 
Vi vil lave en plan for udfasning af olie og naturgas i vores kommunale bygninger.  
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Energimærkning skal regelmæssigt ske for kommunens bygninger (for nuværende hvis bygningens samlede 
etageareal er på over 250 m2). Vi vil gennemføre de forslag til energibesparende foranstaltninger, som vi 
finder rentable. 
 
Vi vil optimere anvendelsen af kommunens energistyringssystem til brug ved reduktion af el-, varme- og 
vandforbrug med øget fokus på kontrol af og opfølgning på blandt andet nøgletalsanalyser. 
 
Vi fastsætter ikke konkrete mål for vores kommunale bygninger vedrørende for eksempel CO2-udsendelse 
pr. m2, energimærke eller årlig energibesparelse, men vi følger årligt op på forbrug og indsatser. 
 
Klimatilpasning 
 
Vores bygninger, parkeringspladser, veje m.m. vil vi løbende klimatilpasse, blandt andet så vores interne 
kloaksystem har kapacitet til af aflede de stigende vandmængder. 
 
Ved plantning af træer og buske vil vi have fokus på, at planterne er hårdføre og kan holde både til tørre 
somre (uden vanding) og våde vintre. 
 
Indkøb 
 
Med vores indkøbspolitik og udbudspolitik vil vi aktivt være med til at understøtte hensyn til bæredygtig-
hed - klima, miljø, natur, cirkulær økonomi, arbejdsmiljø og social samt etisk ansvarlighed. Som en del af 
den offentlige efterspørgsel kan vi være med til at påvirke markedet til at tilbyde flere grønne løsninger og 
på den måde styrke Danmarks rolle som grønt foregangsland og skabe grøn innovation og nye styrkeposi-
tioner for erhvervslivet.  
 
Vi vil have øget fokus på vores indkøbspolitik, som fastslår:  
Faxe Kommune vil arbejde for at nedsætte klima- og miljøbelastninger ved, 
• at bidrage til et lavere energi- og CO2-forbrug for kommunen som virksomhed, 
• at fremme markedet for mere klima- og miljøvenlige produkter, tjenesteydelser og teknologier, 
• at klima- og miljøgevinsten står i et rimeligt forhold til den økonomiske investering, 
• at være et godt eksempel til efterfølgelse for det øvrige samfund, 
• at være på forkant med lovgivningen, og 
• at indgå i dialog på tværs af afdelinger for derved at varetage fælles hensyn. 
 
Ligeledes vil vi have øget fokus på vores udbudspolitik, som siger, at miljø- og klimamæssige hensyn ind-
drages, hvor det efter en konkret vurdering findes muligt og hensigtsmæssigt. Hvilke konkrete hensyn der 
inddrages, afhænger altid af, hvilken kontraktgenstand der er tale om. Der kan derfor ikke på forhånd fast-
lægges en bestemt kreds af miljø- og klimahensyn, som altid søges varetaget ved udbud. 
 
Prisen vil fortsat være det primære, men på sigt vil vi  
stille øgede krav til produktets eller ydelsernes bæredyg- 
tighed. Endvidere vil vi ikke kun kigge på investeringsom- 
kostning men også på de årlige driftsomkostninger, så to- 
taløkonomien inddrages. 
 
Vi vil prioritere indkøb af produkter, som er miljømærke- 
de (f.eks. Svanemærket og EU-Blomsten). Hvis miljømær- 
kede produkter ikke er dyrere og har mindst kvalitet som  
ikke-miljømærkede produkter, vælger vi de miljømærkede  
produkter. 
 
Ved indkøb af energiforbrugende produkter og ydelser vil   
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vi tilstræbe at vælge de mest energieffektive set i forhold til prisen ud fra et totalt økonomisk perspektiv. 
 
For fødevarer vil vi købe økologiske fødevarer, hvis de økologiske fødevarer ikke er dyrere og har mindst 
samme kvalitet som ikke-økologiske fødevarer. 
 
Årstider og udbud af råvarer på markedet tager vi i betragtning ved planlægning af kosten. Hvis muligt vil 
vi benytte nærtproducerede fødevarer.  
 
Indkøbsvejledninger udarbejdet af Staten og Kommunernes Indkøbsservice og Energistyrelsens indkøbs-
anbefalinger vil vi bruge som inspiration 
 
Transport og ikke-vejgående maskiner 
 
Vi vil forsøge at optimere den kommunale transport, så den bruger mindst mulig energi – under hensynta-
gen til opretholdelse af det fastlagte serviceniveau.  
 
På sigt vil vores egne kommunale biler, traktorer, maskiner og redskaber være fossilfrie – for eksempel 
anvende biogas, el eller brint. 
 
Vores kommunalt finansierede transport vil på sigt også være fossilfri. I Movia-regi vil der være fokus på, at 
busdriften er fossilfri i 2030, flextrafikken omstilles til el frem mod 2030, og nyindkøbte tog er eldrevne.  
 
Pesticider 
 
Vi vil fortsat anvende pesticider på kommunale arealer, herunder på kommunale landbrugsarealer. På sigt 
vil vi forsøge at begrænse anvendelsen af pesticider. Formålet er at begrænse risikoen for grundvandsforu-
rening og beskytte natur og menneskers sundhed.  
 
Ved begrænsning af anvendelsen af pesticider vil vi have fokus på konsekvenser vedrørende økonomi, 
drivhusgasser, serviceniveau og belægninger. 
 
Vi vil have fokus på at skabe arealer, der er lette at vedligeholde uden brug af pesticider og andre driftstun-
ge metoder.  
 
Affald 
 
Generelt vil vi forsøge at forebygge, at affald opstår, og vi vil arbejde med at reducere mængden af affald, 
herunder reducere madspild. 
  
Kommunale institutioner skal være underlagt samme affaldssortering som private. 
 
Vi vil forsøge at udfase brug af engangsservice, især plastik- 
engangsservice. 
 
Vi vil forsøge at mindske mængden af emballageaffald, når 
de kommunale institutioner køber ind. 
 
Børn og unge 
 
Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden  
og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme  
en bæredygtig udvikling, blandt andet gennem under- 
visning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil,   
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menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt 
borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling. 

 

9. Samarbejde, borger- og brugerinddragelse samt dialog og in-
formation 

 

9.1. Samarbejde og inddragelse 
 
Borgernes og brugernes, erhvervslivets samt foreningernes indsats, engagement og lokale ejerskab er 
grundlaget for, at vi kan bevæge os frem imod en mere bæredygtig fremtid.  
 
Vejen til bæredygtig udvikling er belagt med partnerskaber, samarbejde og inddragelse. Det er en vigtig del 
af nærdemokratiet. 
 
Deltagelse i beslutningsprocesser – og viden om områderne, indsigt og forståelse – er vigtig for opnåelse og 
fastholdelse af et stort engagement og lyst til at passe på natur og miljø, reducere klimaforandringer, samar-
bejde med kommunen, forstå kommunens afgørelser m.m. 
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Vi vil løbende forsøge at forbedre vores samarbejde med og inddragelse af borgere, erhvervsdrivende og 
foreningsaktive i forbindelse med kommunens aktiviteter, som myndighed og virksomhed, både i forbin-
delse med sagsbehandling, projekter og drift. Vi vil gerne række ud, facilitere, involvere og engagere borge-
re, erhvervsdrivende og foreningsaktive i udvikling af kommunens opgaver, arealer og projekter. 
 
Vi vil have fokus på alle tre hovedområder – klima, miljø og natur. 
 
Vi vil sikre, at dialog og åbenhed er bærende for sam- 
arbejdet og at dialog opstartes tidligt. Vi finder, at sam- 
arbejde på tværs af borgere, virksomheder, foreninger  
m.m. er væsentlig, så vi får alle synspunkter og hensyn  
med. 
 
Vi vil støtte frivillige i et forpligtende eller uforpligtende  
samarbejde. Vi understøtter relevante frivillige initiativer  
i forbindelse med kommunale opgaver. Vi vil samarbejde  
med borgergrupper, der ønsker at gøre en indsats for deres 
lokale natur og miljø. Vi lærer af frivillige ildsjæle. 
 
Ved konkret sagsbehandling – hvor parterne ofte har  
modsatrettede interesser i forbindelse med tilladelser og  
dispensationer på miljø- og naturområdet – forsøger vi  
løbende at orientere og høre gennem sagens forløb, argumentere for vores beslutninger, og afveje sagsbe-
handlingstiden i forhold til ansøger, høring af naboer, afsatte ressourcer m.m., så involverede parter oplever 
god service.   
 
I forbindelse med projekter forsøger vi at inddrage lodsejere og andre tidligt i processen og holde tæt kon-
takt fra start til slut. 
 
Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum i mødet med borgere og erhvervsdrivende samt kommu-
nikere åbent og troværdigt. 
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 Tilsynsfrekvens fastsættes efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen på baggrund af en miljørisi-
kovurdering af virksomheder og landbrug. 

 Vores mål for sagsbehandlingstid vil vi løbende ajourføre, så det fremgår, hvor lang tid der normalt 
går, fra vi modtager en sag (ansøgning, anmeldelse eller henvendelse) og til sagen er behandlet fær-
dig.   

 Vi vil koordinere og foretage parallel sagsbehandling. 

 Undervejs i processen vil vi løbende orientere parterne. 

 Afgørelsen skal være velbegrundet og forståelig. 
 
Vi lægger os ikke fast på, hvordan vi samarbejder. Det vil ske efter behov, for eksempel via formelle og 
uformelle fora, i forbindelse med de forskellige projekter, fra sag til sag m.m. 
 
Vi vil opretholde og løbende forsøge at forbedre de eksisterende råd, for eksempel Faxe Naturråd, Faxe 
Vandløbsråd og Faxe Trafiksikkerhedsråd. Vi vil etablere et varmeforsyningsråd vedrørende kollektiv og 
individuel varmeforsyning. 
 

9.2. Information og formidling 
 
Internettet har medført, at borgere og virksomheder ofte selv opsøger den fornødne information, når de 
har behov for den, eller hvis de har hørt om den, blandt andet via den kommunale hjemmeside. Endvidere 
har internettet medført, at kommunale husstandsomdelte kampagnefoldere m.m. er blevet reduceret. In-
formation og formidling kan ikke længere optimalt ske via aviser, herunder annonceaviser, da mange bor-
gere og erhvervsdrivende ikke længere får avis. Det medfører nye krav til den kommunale information og 
formidling – hvad ønsker borgere og erhvervsliv information om, hvordan skal det ske, hvornår skal det 
ske, hvordan når vi målgruppen m.m. 
 

Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Generel information og formidling på klima-, miljø-  
og naturområdet vil vi anvende i den udstrækning bor- 
gere og erhvervsdrivende ønsker det i kombination  
med, at vi har ressourcer hertil – gerne information  
der er borger- og virksomhedsrettet, og information  
som borgere og virksomheder ønsker og føler er vær- 
difulde for dem. 
 
Formålet er blandt andet at sikre, at borgere og erhvervs- 
drivende har den relevante information og viden om  
bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med natu- 
ren samt at øge den generelle viden og opmærksomhed 
på mulighederne for både at bremse den globale opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. 
 
Endvidere er det formålet at fremme kendskabet til miljøets tilstand, især lokalt, hos borgere og erhvervs-
drivende vedrørende blandt andet vandmiljø, affald m.m. 
 
Desuden er det formålet at fremme kendskabet til naturen og naturområdernes mange værdier blandt lods-
ejere og andre brugere. Det personlige engagement for naturen skal vækkes og styrkes, og vi vil gerne for-
søge at skabe mere viden i befolkningen om natur og kulturhistorie. Vi tror på, at beskyttelse og udvikling 
af områderne styrkes gennem deltagelse, opbakning og forståelse fra brugerne. Det personlige engagement 
tændes let i barndommen, og det er derfor vigtigt, at indsatsen allerede begynder i daginstitutioner og sko-
ler. 
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Endvidere skal naturoplevelser og adgang til naturen synliggøres i forsøget på at få flere til at bruge natu-
ren. Faxe Kommune ønsker, at naturen er en del af borgerens hverdag, og at naturen benyttes i så høj grad 
som muligt. I dette arbejde vil vi inddrage en bred vifte af formidlingsformer – målrettet de mange forskel-
lige målgrupper. Ved at udvikle samarbejdet med organisationer, borgere og erhvervsdrivende håber vi, at 
formidlingen kan styrkes. 
 
Efter behov vil vi f.eks. informere om:  

 Natur og udeliv. 

 Tilskudsmuligheder. 

 Nye regler. 

 Lokale ændringer. 

 Miljøkampagner. 

 Naturkampagner. 

 Trafikkampagner. 
 
Afhængig af emne, målgruppe m.m. vil vi bruge følgende informationskanaler: 

 Kommunens hjemmeside og Facebook. 

 Mails til mailgrupper. 

 Dagspressen og ugeaviser. 

 Naturture for den brede offentlighed, men også særligt indbudte grupper. 

 Større events og arrangementer. 

 Møder, herunder borgermøder. 

 Digitale borgermøder. 

 Udstillinger. 

 Skiltning i naturen. 
 

10. Måling af fremdrift 
 
Formålet med en klima-, miljø- og naturpolitik er at reducere klimaforandringer, tilpasse os klimaforan-
dringer, arbejde frem mod renere luft, renere vand og bedre natur, inddrage befolkningen og erhvervslivet 
samt fremme samspillet mellem beslutningerne vedrørende miljø, mennesker og økonomi. 
 
I forbindelse med verdensmålene er der udarbejdet  
en lang række overordnede, globale indikatorer, der  
skal være med til at vise, hvordan det går med at op- 
fylde verdensmålene. Endvidere er der udarbejdet  
forslag til danske, nationale indikatorer for en mere  
bæredygtig verden. 
 
Hvis vi ikke måler på fremdriften, ved vi ikke, om po- 
litikken og indsatser har den forventede effekt. Ved  
brug af indikatorer bliver det mere synligt, hvordan  
det går med at nå målene. Omvendt skal vi ikke måle  
og registrere mere end vi har behov for og anvender,  
da måling og registrering samt vurdering af data er me- 
get ressourcekrævende.  
 
Staten frembringer eller samler mange oplysninger om klima og energi samt naturen og miljøet. Faxe 
Kommune frembringer ligeledes – eller har adgang til – oplysninger om klima og energi samt naturen og 
miljøet. 
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Hensigtserklæringer, målsætninger og mål 
 
Vi vil bruge eksisterende data og i øget grad forsøge at informere borgere og erhvervsdrivende om status 
og udvikling på klima-, miljø- og naturområdet. 
 
Jævnligt vil vi opgøre og informere om: 

 Energiforbrug og udledning af drivhusgasser i kommunen som geografi. 

 Energiforbrug og udledning af drivhusgasser i kommunen som virksomhed. 

 Udfasning af fossile brændsler til opvarmning.  

 Status for vandmiljøet - grundvand- og drikkevandskvalitet, overfladevand i vandløb og søer samt 
badevand. 

 Status for affald – mængde der genanvendes, forbrændes og deponeres, hvordan det bliver genan-
vendt m.m.  

 Status for naturområdet. 
 
Vi finder det vigtigt, at borgere og erhvervsdrivende kan følge med i, hvordan det går i relation til, at borge-
re og erhvervsdrivende bruger kræfter på blandt andet at reducere udledningen af drivhusgasser, sortere 
affald og forøge biodiversiteten.  
 

11. Evaluering, opfølgning og revision 
 
Vi vil omsætte klima-, miljø- og naturpolitikken til handlinger og resultater ved hvert andet år at vurdere, 

 om klima-, miljø- og naturpolitikken skal revideres, og  

 hvilke handlinger og prioriteter vi ønsker at sætte fokus på de næste to år. 
 
 
 

 


