
 

A  

Har gjort særlige indsatser for 

at fremme verdensmålet. 

 

B  
Har arbejdet med politikker og  

strategier for at fremme  

verdensmålet. 
 

 

C  
Igangværende initiativer som  

fremmer arbejdet med  

verdensmålet. 

 

D 
Har ideer til at komme i mål  

med verdensmålet. 

 

Faxe kommune skal sikre bæredygtige 

forbrugs- og produktionsformer. 

 
KL siger: 

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at 

vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på 

naturen ved at ændre på den måde vi producerer og 

forbruger vores varer og ressourcer på. Landbruget 

er den største forbruger af vand på verdensplan, og 

kunstig vanding står nu for ca. 70 procent af alt 

forbrug af ferskvand beregnet til menneskeligt brug. 

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og 

måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende 

stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål. 

At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere 

til at genbruge og reducere deres affald er også 

vigtigt. Det samme er støtte til udviklingslande så de 

kan bevæge sig i en retning af mere bæredygtige 

forbrugsmønstre inden 2030. Dette er et af de 17 

verdensmål, som Danmark er udfordret på ift. at nå 

målet i 2030. Vi har et overbrug og generer for store 

mængder af affald. Det er kommunerne, der har 

ansvaret for affaldshåndtering, og derfor er mål 12 et 

prioriteret indsatsområde for KL’s arbejde med 

verdensmålene. 

 
I arbejdet som planmyndighed 

har man søgt at understøtte en 

bæredygtig udvikling af 

landbrugs- og boligprojekter 

som eksempelvis Permatopia i 

Karise. 

Desuden har bæredygtighed i 

relation til Fjernvarmeanlæg 

fået interesse, så disse kunne 

udvikles til at omfatte 

etablering af flis anlæg.  

 

Som kommune forsøges det via 

affaldsplanlægning, Affald Plus 

og Faxe Affald at reducere 

affaldsmængden. 

Politikker: 

 Indkøbspolitik 

 Finanspolitik 

 

 

 

Strategier: 

 Affaldsplanen 

Et planlagt initiativ er en udsortering 

af husholdningsaffald i 10 fraktioner, 

herunder en involvering af  

kommunens institutioner i 

forbindelse med dette. 

 

Man forsøger at se kommunen som 

en virksomhed gennem et øget 

fokus på bæredygtighed ved 

indkøb og tilsvarende et øget fokus 

på reduktion af madspildet. 
 

Haslev Festdage bør nytænkes til 

kun at bruge bæredygtige 

emballager, så der kan ske en 

udfasning af plastikmateriale. 

 

Plejecenterkøkkenerne kunne 

starte en sortering af madaffald 

op.  

I dag sorteres madaffaldet ikke. 

 

Plejecenterkøkkenerne kunne 

omlægge driften til en helt eller 

delvist klimavenlig kostplan. 

 

Udbud af kommunebiler bør 

formuleres, så der kommer el- og 

hybridbiler i bilparken. 

  

I større udbud tænkes nogle 

bæredygtige hensyn ind hver 

gang et udbud tilrettelægges. 

 


