
 

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 handle hurtigt for 

at bekæmpe klimaforandringer og 

deres konsekvenser. 

 
KL siger: 

Med det 13. verdensmål er klimaindsatsen sat på 

dagsordenen. Dagsordenen forudsætter, at der skal 

handles på tværs af landegrænser og ikke mindst i 

det lokale, hvis klimaforandringerne skal 

bekæmpes, og vi skal tilpasse os konsekvenserne. I 

denne sammenhæng er kommunerne en oplagt 

aktør da de, som lokal myndighed, er tæt på 

borgerne og virksomhederne og dermed kan 

understøtte lokale initiativer – både i forhold til at 

forebygge ved at sænke CO2-udledingen og ved at 

tilpasse vores byer og infrastruktur til de øgede 

regnmængder som følger af klimaforandringerne. 

Klimaforandringer respekterer ikke 

kommunegrænser, hvilket sætter krav til 

kommunernes muligheder for at kunne samarbejde 

om lokale klimaproblematikker, ligesom 

samarbejder på tværs af samfundets private og 

offentlige aktører er en nødvendighed for, at 

klimaindsatsen kan blive forankret i 

lokalsamfundene rundt omkring i landet. 

Internationale analyser peger på, at også Danmark 

udleder for meget CO2, og dermed bidrager til 

klimafordringerne. Derfor lægges der op til, at 

klimaindsatsen skal prioriteres som del af KL’s 

verdensmålsindsats. 

Der finder en indsamling af batterier 

sted på skolerne. 

 
Grønt flag – Vibeeng: Byggeriet er 

næsten en nul-energi løsning.  

 

Terslev Børnehus og 

Dagplejen har Friluftsrådets grønne 

flag – ordningen. 

 

Naturvejlederfunktionen i 

kommunen arbejder for at fremme 

en naturforståelse blandt børn og 

andre borgere.  

 

I Center for Sundhed & Plejes bilpark 

er alle dieselbiler udfaset og 

bilparken består i dag kun af 

benzindrevne biler. Fælles for disse 

er, at de kører langt literen.  

Der er på alle biler monteret dæk 

med mindst mulig rullemodstand. 

 

Træningsenheden tilbyder digitalt 

understøttet, individuel, 

hjemmetræning, 

som sparer kørsel og dermed 

energiforbrug. 

 

En enhed har indført eldrevne cykler 

som transportmiddel for sine ansatte. 

 

Der er arbejdet på at opsætte 

energibesparende foranstaltninger 

i kommunale bygninger. Desuden er 

der arbejdet med etablering 

af LED-belysning i gade- og 

parklamper. 

 

Der er arbejdet med kystbeskyttelse 

af Strandvejen ved Faxe Ladeplads, 

Opsætning af en mobil sluse ved 

Faxe Å og en klimatilpasning af 

kloaksystemer i forbindelse med 

kloakseparering. 
 

 

Politikker: 

 Klima- og energipolitik.  

 

 

 

 

Strategier: 

 Ejendomsstrategien reducerer 

de kommunale bygningers 

omfang med ca. 23.000 m² 

svarende til en reduktion på 

50.000 ton CO2 
 

 Handleplan for klimatilpasning. 

 

 Spildevandsplanen. 

 
 
 

Der sker yderligere 

energibesparende foranstaltninger  

i de kommunale bygninger og en 

etablering af LED-belysning i gade- 

og parklamper. 

 

Klimatilpasning af kloaksystem 

styrkes fortsat. 
 

En bedre affaldssortering på 

skoler og i dagtilbud. Det er 

muligt at kontakte Faxe 

Forsyning og få en 

ordning omkring 

affaldssortering. Det bør 

udnyttes. 

Der er samtidig nogle gode 

elementer af pædagogik og  

læring for børnene i et sådanne 

tiltag. 
 

At arbejde målrettet med 

kommuneplanen og 

grundvandskort, så der tages 

bedre højde for grundvandet, 

når der planlægges.  

 

Kommuneplanen kan bruges 

mere offensivt og som et 

værktøj til at arbejde 

struktureret med 

verdensmålene. 

 

Center for Sundhed & Plejes 

omtrent 100 biler kunne overgå 

til fremover at være el-biler. 

 

En app der gør det nemmere 

for pendle at lave samkøring –

eksempelvis NaboGo app´en. 

 

En øget brug af el-biler og el-

busser.Flere el-biler vil 

forudsætte flere ladestationer 

og en bedre EL-net 

infrastrukturer, hvilket anbefales. 

 

Formulering af en HR-strategi, 

hvor rammerne for mere 

hjemmearbejde bliver fastlagt, 

så transporten til og fra arbejde 

bliver reduceret. 

 


