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Idéoplæg: Klima- og energipolitik
Dette idéoplæg er starten på en debat om hvad Rudersdal Kommunes nye Klima- og energipolitik 
skal indeholde. Det er den første debat i Miljø – og teknikudvalget. Formålet er at få fastlagt de 
overordnede rammer for den kommende klima- og energipolitik. Baseret på disse rammer vil 
udvalget i foråret 2015 modtage et indsatskatalog til debat. Her vil fordele og ulemper ved de 
forskellige indsatser være beskrevet. 

Hvad skal den kommende plan dække: Kommunen som virksomhed og 
kommunen som geografisk område?

Ind til nu har kommunen hovedsageligt haft fokus på reduktion af kommunens egen energiforbrug. 
Vi har fejet for egen dør og brugt den første periode til at sikre, at der er orden i eget hus. Men der 
er to måder at arbejde med CO2-besparelser på.

I den ene ser man på kommunen som virksomhed.. Denne tilgang har den store fordel, at 
kommunen har kontrol over indsatserne og har forholdsvist nemt ved at beregne effekten af de 
indsatser, der bliver sat i gang samt at dokumentere en egentlig reduktion. De nemmeste 
besparelser er høstet under den første Klima- og energiplan og i den kommende periode vil der 
være længere tilbagebetalingstid på besparelserne. Med dette in mente vurderer forvaltningen 
fortsat, at det er realistisk at sætte et mål på 2 % energibesparelse pr. år svarende til 12 % for den 
kommende periode.

Den anden tilgang er at se på kommunen som geografisk enhed. Her samarbejder kommunen med 
borgere og virksomheder om at reducere CO2 udledningen i hele kommunen. Her har kommunen 
ikke længere kontrol over sammenhængen mellem indsats og opnåede reduktioner og data er 
meget svært tilgængelige. Tilgangens styrke er, at den skaber afsæt for dialog og nye 
samarbejdsformer mellem kommunen på den ene side og borger og virksomheder på den anden.
Da data er svært tilgængeligt og beregninger meget usikre, er en anden mulighed at styre 
indsatsen ved at lave for eksempel to-årige indsatsplaner. 

Indsatsområder til debat

I det følgende præsenteres seks temaer, som hver for sig eller sammen kan danne rammen om en 
fremtidig indsats på klima- og energiområdet. For hvert tema er givet en række eksempler på tiltag, 
som kan indbygges i indsatsen. Disse indsatser tjener udelukkende som inspiration, da der ikke er 
vurderet på deres realiserbarhed i forhold til økonomi-, teknologi- og tidskrav.
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Emner til debat

En central diskussion forud for kommunens næste Klima- og energipolitik er: 

 Skal planen primært dække kommunen som virksomhed eller skal den i højere grad dække 
kommunen som geografisk område.

 Hvis planen skal dække kommunen som geografisk område, skal den så have en indsats-
baseret tilgang med eksempelprojekter mv. eller skal den sætte konkrete mål for kommunen 
som geografisk område, på trods af de usikkerhed der ligger i dette.

Centrale spørgsmål til fokus: 

 I hvor høj grad ønsker vi som kommune, at arbejde for at skabe adfærdsændringer hos borgere 
og virksomheder på transportområdet?

 I hvor høj grad skal kommunen som indkøber, bestiller og udbyder at være med til at bane 
vejen for alternative drivmidler i transportsektoren?

 I hvor høj grad kan og skal kommunen søge samarbejde med forsyningssektoren om at 
omstille til alternative brændsler?

 I hvor høj grad skal kommunen arbejde aktivt med at fremme individuel alternativ 
energiforsyning som for eksempel jordvarmeanlæg og solenergi?

 I hvor høj grad skal kommunen understøtte energibesparelser i den private boligmasse?

 Skal grøn omstilling være en del af kommunens klima- og energiindsats?

 Skal Klima- og energiplanen kun omhandle reduktion af CO2 eller skal den også indeholde 
klimatilpasning og forebyggelse mod det ændrede klima? Udvalget skal i denne forbindelse 
være opmærksom på at såvel rammerne som indsatserne, er fastlagt i kommunens 
klimatilpasningsplan.
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Bæredygtig byplanlægning
Planlægningen af den fremtidige udvikling af byerne og infrastruktur har stor betydning for, hvordan 
klimaforandringer forebygges og håndteres 

Kommunens overordnede princip er at søge 
en hensigtsmæssig lokalisering og fordeling af 
byfunktioner, der skaber megen trafik, som 
f.eks. butikscentre og service. Det skal ikke 
være nødvendigt at køre langt, og det er 
ønskeligt, at der er en naturlig tilskyndelse til at 
gå, cykle eller bruge kollektiv transport.

Kommunen vil tilstræbe, at der gennem by-
omdannelsen sker en genanvendelse, og når 

det giver mening, en mere intensiv udnyttelse 
af eksisterende bystrukturer.

Den kommende byomdannelse skal tilgodese 
arealbehovet til bæredygtige teknologier, 
herunder anlæg til regnvandshåndtering, 
affaldssortering, cykel og gang, 
energidistribution og –lagring, ladestandere til 
elbiler, m.v.

Mulige indsatser til inspiration
Kommunen som virksomhed Kommunen som geografisk område

 Lokalisering og fordeling af byfunktioner bør 
tilskynde til bæredygtige transportformer

 Stationsnærhedsprincippet – virksomheder med 
mange medarbejdere placeres tæt ved stationer 

 Lokalisering af virksomheder ved 
trafikknudepunkter, hvor det er vigtigt at 
indtænke stationsnærhedsprincippet også og 
arbejde for at reducere afstande gennem en 
fortætning af disse områder. 

 Klimatilpasning skal indarbejdes i planlægningen 
og byggesagsbehandling i hele kommunen med 
særlig fokus på risikoområderne.

Borgernes indsatser
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Transport
Høj mobilitet er altafgørende i et moderne samfund, det er en forudsætning for at kunne leve det 
gode liv i alle kanter af kommunen, både for borgere som skal pendle til/fra arbejde og for 
virksomheder, som er afhængige af en effektiv infrastruktur og kollektiv trafik i forhold til deres 
medarbejdere og for varetransport.

Transporten udgør en stor del af det samlede 
energiforbrug. I Rudersdal Kommunes 
opgørelse over CO2-udledning, er bidraget fra 
transport omkring 44%.

Der kan sættes ind på flere fronter: MTU har 
en målsætning om at flere skal cykle. Herved 

reduceres udledningen af CO2. En anden 
indsats er at fremme brugen af alternative 
drivmidler, altså at gå fra benzin til biogas eller 
elbiler. Det kunne være som bestiller af den 
kollektive trafik, attraktive forhold for pendlere, 
som indkøber af kommunens biler eller som 
udbyder af taxakørsel.

Til debat

 I hvor høj grad ønsker vi som kommune, at arbejde for at skabe adfærdsændringer hos borgere 
og virksomheder på transportområdet?

 I hvor høj grad skal kommunen som indkøber, bestiller og udbyder at være med til at bane 
vejen for alternative drivmidler i transportsektoren?

Mulige indsatser til inspiration
Kommunen som virksomhed
 Undersøge kommunens 

samlede bilpark for at 
undersøge, om der kan være 
fordele ved en ændret 
anvendelse – køb af andre 
typer biler el. lign.

 Fremme aktiv transport blandt 
kommunens medarbejdere, fx 
via deltagelse i 
landsdækkende kampagner 
som Vi cykler til arbejde, 
udlån af el-cykler til 
mødedeltagelse og tilsyn og 
gode omklædningsfaciliteter.

Kommunen som geografisk område
 Forbedring af parkeringsforhold for både 

cykler og biler ved togstationerne, så 
det gøres attraktivt at kombinere med 
kollektiv transport

 Modernisering af vejbelysning og 
udskiftning til LED der giver 
energibesparelser

 Anvende delebiler som kommunale
tilsynsbiler (lets go konceptet)

 Medvirke til opstilling af ladestandere.
 Udvikling af cykelstier og faciliteter til 

cykelstier
 Adfærdskampagner, der fremmer en 

aktiv transport til og fra skole, dagtilbud
eller fritidsaktiviteter.

Borgernes indsatser
 Bruge cykel eller 

kollektiv transport i 
stedet for bil.

 Udskifte bil med el-
cykel

 Vælge elbiler
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Energiforsyning
Opvarmning af bygninger står for en stor del af det samlede energiforbrug. Det har således stor 
betydning, hvis forsyningen kan ændres, så der udledes mindre CO2.

Omstillingen til et fossilt frit energisystem 
kræver at der tænkes i nye løsninger og nye 
samarbejder, derfor deltager Rudersdal 
Kommune i Projektet ”Energi på tværs” et 
fælles projekt mellem Hovedstadsregionen og 
de 29 kommuner. Målet er en fælles 
energivision for hovedstadsregionen, opstilling 
af energiscenarier frem til 2050 og 
anbefalinger til regulering og organisering af 
strategisk energiplanlægning i kommunerne. 
Dette vil være et vigtigt afsæt for fremtidige 
samarbejder om nye brændselstyper på såvel 
varme som el området.

Rudersdal Kommune er interessent i I/S 
Nordforbrænding, som udnytter affald til el og 
fjernvarme. Herved spares CO2, da der 
alternativt ville være brugt fossilt brændsel 
som olie, gas og kul til at producere el og 

varme. Affald anses på kortsigt som en 
vedvarende energikilde, men på længere sigt 
er det muligt at dele af affaldet kan anvendes 
mere hensigtsmæssigt. 

Fjernvarme tilbyder en infrastruktur, der gør 
det relativt fleksibelt at tilkoble andre 
energikilder som f.eks. varmepumper, 
solvarme eller geotermi. Fjernvarme er, set 
udfra et CO2 perspektiv, altid bedre end 
individuel opvarmning med oliefyr og ofte 
bedre end individuel opvarmning med 
naturgas. 

Som eksempel, kan nævnes at 
fjernvarmeprojektet i Birkerød, er estimeret til 
at kunne give en årlig CO2 besparelse på mere 
end 15.000 ton. 

Til debat

 I hvor høj grad skal kommunen søge samarbejde med forsyningssektoren om at omstille til 
alternative brændsler?

 I hvor høj grad skal kommunen arbejde aktivt for at fremme individuel alternativ energiforsyning 
som for eksempel jordvarmeanlæg?

Mulige indsatser til inspiration
Kommunen som virksomhed
 Opsætte solceller eller andre 

alternative energiformer på 
kommunens bygninger.

Kommunen som geografisk område
 Udarbejde politik for den fremtidige 

varmeforsyning (evt. strategisk 
energiplanlægning).

 Samarbejde med forsyningsselskaber 
og/eller øvrige kommuner om at 
reducere CO2-udledning fra el- og 
varmeforsyningen.

 Informere om alternativer til f.eks. 
oliefyr på hjemmeside og ved 
borgermøder.

 Informere borgere om muligheder for 
dispensation for tilslutningspligten for 
naturgas, ved udskiftning til 
varmepumper.

Borgernes indsatser
 Skifte oliefyret ud med 

anden energiform, der 
udleder mindre CO2.

 Installere solceller, 
varmepumpe eller 
jordvarme på eget 
hus/grund.
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Energieffektive bygninger
Rudersdal Kommune har igennem mange år sat sig ambitiøse mål for reduktion af energiforbruget i 
egne bygninger. 

Der er stadig et potentiale for reduktion af 
energiforbruget i kommunens bygninger. For 
nye bygninger sikres et lavt energiforbrug via 
bygherrepolitikken og ved renoveringen mv. 
reduceres energiforbruget i eksisterende 
bygninger. Der er dog peget på, at 
bygherrepolitikken bør udvides til også at 
omfatte opfølgning på byggerier for at 
kontrollere, om bygningen lever op til kravene 
om energiforbrug. Dette kunne f.eks. ske i 
forbindelse med 1-års gennemgangen.

Et fortsat fokus på at organisere driften og 
vedligeholdelsen af vores egne bygninger og 
dermed professionalisere energistyring og drift 
af kommunens egne bygninger vil kunne 
skabe grobund for yderligere 
energibesparelser.
Adfærdsændring er et andet stærkt virke-
middel til at opnå besparelser på energi-
forbruget. Adfærdsændringer kan bestå i at 
gøre opmærksom på, at slukke lyset eller 

skærmen, men kan også bestå i at undersøge, 
hvor der er tændte lamper eller apparater efter 
arbejdstid. Ved at installere følere eller 
automatisk slukning efter et bestemt tidspunkt, 
kan der opnås besparelser på energiforbruget.

Nordforbrænding er som forsyningsselskab 
underlagt en energispareforpligtelse. Det 
undersøges netop nu hvordan 
nordforbrændings energispareforpligtigelse 
kan investeres mere aktivt ved for eksempel at 
fremme energibesparende foranstaltninger hos 
deres kunder – både virksomheder og private. 
På denne måde kan Rudersdal Kommune ved 
at bidrage til at Nordforbrændings 
energispareforpligtigelse bringes aktivt i spil, 
understøtte borgerne i Rudersdal Kommune i 
at skabe energibesparelser gennem 
renovering af deres boliger. Ligesom 
virksomhederne i højere grad kan understøtte i 
at reducere energiforbruget i produktionen    

Til debat:

I hvor høj grad skal kommunen understøtte energibesparelser i den private boligmasse?

Mulige indsatser til inspiration
Kommunen som virksomhed
 Fortsætte arbejdet med 

energirenovering af bygninger
 Professionalisere driften og 

vedligeholdelsen af 
kommunens egne bygninger

 Reducere energiforbrug via 
adfærdsændring i institutioner 
og administration – eks 
gennem ESCO projektet 
(2012-2016)

Kommunen som geografisk område
 Afholde miljøkampagner, energidage mm, som kan 

hjælpe borgere og erhvervsliv til at blive mere 
energibesparende. 

 Informere om energirenovering og lavenergibyggeri i 
byggesagsbehandlingen ved nybygning og tilbygning

 Informere om energirenoveringsmuligheder gennem 
pjece ved ejendomsmæglere.

 Udbygge bygherrepolitikken med krav om opfølgning 
på energiforbrug.

 Kommunen kan som medejer af Nordforbrænding, 
arbejde for at energisprareforpligtigelsen benyttes til 
at fremme energibesparelser hos borgerne.  

Borgernes indsatser
 Skifte fra oliefyr til 

naturgas, 
fjernvarme eller 
vedvarende energi.

 Energirenovere 
boligen.
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Grøn omstilling
Grøn omstilling handler om at virksomheder gør miljø og klimaindsatsen til en del af deres 
forretningsstrategi. Det handler ikke længere kun omkostningsreduktion eller om bare at være 
lovlydige. I grøn omstilling er klimaet eller miljøet en integreret del af forretningsstrategien. 

For kommunen handler det om, i sin 
myndighedsrolle, at understøtte den grønne 
omstilling både som miljømyndighed og som 
planmyndighed. Kommunen skal turde stille 
sig til rådighed som laboratorium for grønne 
virksomheder og at bidrage til at facilitere at 
virksomheder, vidensinstitutioner, borgere og 
offentlige institutioner mødes.  

I Rudersdal Kommune kunne ’Grøn omstilling’ 
fx være hvis kommunen understøtter grønne 
iværksættere i Skodsborgstationsbygning i 
forbindelse med åbningen af skoven og 
etableringen af naturlegepladsen ved 
Skodsborg station

’Grøn omstilling’ kan også være at skabe 
rammerne for at lokale håndværkere og 

kommunens borgere mødes om lokal 
nedsivning af regnvand.

Eller når kommunens myndighedsfolk bringer 
deres viden i spil på en ny måde, der hjælper
kommunens mange autoværksteder til at blive 
mere energieffektive. 

Men grøn omstilling handler også om at købe 
ind på den rigtige måde, så kommunen ikke 
bare køber grønt, men i stedet efterspørger 
nye løsninger.

Grøn omstilling kan foregå i det små, men hvis 
kommunen vil være med at skabe grøn vækst 
viser erfaringer fra andre regioner at en 
egentlig grønvækst drives bedst i samspil 
mellem flere kommuner.

Til debat

Skal grøn omstilling være en del af kommunens klima- og energiindsats?

Mulige indsatser til inspiration
Kommunen som 
virksomhed

Kommunen som geografisk område
 Erhvervs og Vækstrådet (EVR) kan drøfte erhvervslivets behov i relation 

til grøn vækst
 Kommune kan blive mere opmærksom på at anvende 

innovationsdrevne indkøb
 Kommunen kan facilitere at borgere, virksomheder, videnscentre og 

myndigheder mødes om fælles udfordringer
 Kommunens udfordringer og opgaveløsning søges i endnu højere grad 

løst i dialog med virksomheder og vidensinstitutioner. 
 Kommunen kan undersøge mulighederne for, at virksomheder i 

kommunen, kan udnytte ressourcestrømme fra hinanden (industriel 
symbiose).

 Kommunen kan gennem øget indsamling af genanvendelige 
affaldsfraktioner, være med til at præge og udvikle 
genanvendelsesindustrien samt overveje hvilken rolle affald skal spille i 
fremtidens energiforsyning.

Borgernes 
indsatser
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Klimatilpasning
Klimatilpasning handler om at sikre kommunen mod konsekvenserne af de øgede nedbørs-
mængder, der følger med ændringer af klimaet. Rudersdal kommune vedtog i 2014 en 
Klimatilpasningsplan, der lagde rammerne om arbejdet. 

Effektiv klimatilpasning handler om at få 
forskellige løsninger til at spille sammen. 
Håndteringen af vandet skal ses som en 
helhed, hvor løsninger på den enkelte matrikel 
skal spille sammen med lokale løsninger i
nærområdet, som endelig skal spille sammen 
med de kollektive løsninger på de offentlige 
arealer. 

Kommunen har skudt arbejdet i gang med en 
række pilot projekter som både giver læring 
men også inspirerer både kommune og 
borgere. Et godt eksempel på dette er 
klimatilpasningsprojektet i Holmebjerg hvor 
afkobling af regnvand i private haver integreres 
med afkobling på de offentlige veje. 

Til debat

 Skal Klima- og energiplanen kun omhandle reduktion af CO2 eller skal den også indeholde 
forebyggelse mod det ændrede klima? Udvalget skal i denne forbindelse være opmærksom på 
at såvel rammerne som indsatserne, er fastlagt i kommunens klimatilpasningsplan.

Et udpluk af indsatserne i Klimatilpasningsplanen
Kommunen vil i løbet af de kommende år analysere 
indsatsområderne for at vurdere hvilke tiltag det er 
nødvendigt at tage. Dette arbejde koordineres med 
Forsyningen.

Kommunen udarbejder en skybrudsplan, som er en 
beredskabsplan, der beskriver hvordan beredskab 
og kommune sammen minimerer risikoen og sikrer 
vitale funktioner i samfundet under og lige efter et 
skybrud.

Der skal udarbejdes en politik for kommunens
anlægsprojekter, så regnvand i højere grad 
tilbageholdes eller frakobles kloakkerne ligesom 
kommunens byggeri skal klimasikres. Ved at kigge 
på kommunens egne anlægsprojekter, får vi nye 
erfaringer, som vi kan bringe i spil sammen med 
borgerne.
Klimatiltag i forbindelse med byomdannelse bør så 
vidt muligt tilstræbe en integration af de grønne rum 
og vandet samt styrke rekreative hensyn

Kommunen vil gå i dialog med borgere og 
grundejere, om hvordan de selv bedst kan håndtere 
regnvandet, og om mulighederne for at bruge 
fælles arealer i lokalområderne til 
klimatilpasningsløsninger. Kommuneplanen skal 
tilgodese arealbehovet for løsninger til 
klimatilpasning.

Kommunen vil ligeledes bruge egne erfaringer til at 
rådgive og opfordre boligejere og virksomheder til 
at klimasikre deres ejendomme. 

Rudersdal Kommune deltager i et EU Life projekt 
sammen med Fredensborg og Hørsholm 
kommuner. Fokus er klimasikring af Usserød Å, 
men ud over Usserød Å ser kommunerne også 
nærmere på, hvordan man organisatorisk og 
politisk kan håndtere den udfordring, at vand ikke 
stopper ved kommunegrænsen
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Forslag til proces
Klima- og energipolitikken udarbejdes i samme år som planstrategien og væsentlige punkter fra 
planstrategien indarbejdes i klima- og energipolitikken. I oplægget til Planstrategi 2015 lægges der 
op til, at den overordnede vision om at være den grønne kommune fastholdes.  Denne vision 
omfatter både ønsket om en bæredygtig udvikling og omdannelse af byområderne, af 
erhvervsområderne samt de smukke naturområder og fritidslandskaber. Arbejdsoverskrifterne til 
planstrategien er 1) Byer – udvikling og omdannelse 2) Erhverv – arealer og struktur 3) Grøn profil 
– klima og natur, hvor det især er vigtigt, at sikre ensretning i indsatser for erhvervsudvikling og 
klima.

Den videre proces frem til vedtagelse af klima- og energipolitik 2015-2020 

December 2014

Vedtagelse

Oktober 2015

Høring

September 2015

Fremlæggelse af 
udkast til endelig 

plan (MTU)

Maj 2015

Dialogmøder med 
borgere og 
erhvervsliv

April 2015

Kvalificering af 
indsatskatalog

Drøftelse af 
indsatskatalog (MTU)
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RUDERSDAL
KOMMUNE

[Evt overskrift]
tom@rudersdal.dk

Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13


