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Forord

Den globale opvarmning er en stor og 

fælles udfordring, som vi sammen skal 

finde løsninger på. Hver eneste af os kan 

yde vores bidrag—både internationalt, 

nationalt og lokalt, som virksomheder, 

kommune og borgere.

 

Jeg oplever, alle vegne i samfundet et 

kraftigt spirende engagement i klimaud-

fordringen, og jeg vil gerne takke de 

engagerede borgere og virksomheder, 

som har deltaget i arbejdet med vores 

nye klimastrategi. Den bølge af det lo-

kalt engagement skal vi gribe og bygge 

videre på, når vi skal sætte handling bag 

ordene.

 

Vi skal som lokalsamfund sætte mål for, 

hvordan vi sammen forvalter og udvikler 

bæredygtigt, bidrager til at reducere 

udslippet af CO2 væsentligt, og nå andre 

mål som mindre partikelforurening, 

mere bæredygtig produktion oh trans-

port og stærkere biodiversitet.

 

Hillerød Kommune vil bidrage til Paris-

aftalens målsætning om at begrænse 

den globale temperaturstigning , og vi 

vil bidrage til at opfylde Folketingets 

klimalov med målet om 70 % mindre 

udslip af CO2 i 2030.

 

Det er vigtigt, at dele viden, ideer og 

handlemuligheder med hinanden. Der-

for har vi tilsluttet os energivisonen 

Energi på tværs og samarbejder med 

andre kommuner og forsyningsselskaber 

i regionen om fossilfri el– og varmefor-

syning.

 

Kommunernes Landsforening, KL er 

kommet med sine klimaudspil (om hen-

holdsvis mindre CO2 og bedre klimatil-

pasning). Her er også ideer, vi kan tage 

op, både konkrete handlinger i forhold 

til eksempelvis indkøb, byggearbejder 

og skovplantning, ligesom der er ideer til 

ændret lovgivning, som kan gøre det 

nemmere at nå klimamål og samarbejde 

mere offentligt med privat.

 

Vi har allerede et tæt samarbejde i Hille-

rød Symbiose, hvor store private virk-

somheder, uddannelsessteder og kom-

munale selskaber når miljømæssige 

effektiviseringsmål sammen, men hvor-

dan kommer vi videre, og hvordan un-

derstøtter vi de mange mindre virksom-

heders klimaarbejde?

 

Vi har været i gang i mange år med at 

nedbringe CO2-udslip fra vores kommu-

nale bygninger, ligesom vores forsy-

ningsselskaber er godt i gang med den 

grønne omstilling, fjernvarmen er ud-

bygget, gjort grønnere, og der sættes 

nye mål. Vi har udskiftet store dele af 

belysningen i byrum til LED, har sat sol-

celler op og vil arbejde videre med at 

producere lokal grøn strøm.

 

Vi arbejder med bæredygtighed på an-

dre måder i form af flere og bedre cykel-

forbindelser, og skal sætte klarere mål 

for vores indkøb, udbud og anlæg.

 

Denne klimastrategi og dens handlings-

plan skal se på vores muligheder sam-

men. Hvilke muligheder har jeg som 

borger? Hvilke muligheder har vi som 

forening eller som institution, hvilke 

muligheder har vi som virksomhed eller 

kommune, hvem kan vi samarbejde 

med? Hvordan kan vi være med til at 

gøre en positiv klima-forskel

Vi ser frem til en handleplan, som skal 

være med til at opfylde vores ambition 

om en fossilfri el– og varmeforsyning i 

2035, en fossilfri transportsektor i 2050, 

en klimavenlig indkøbspolitik og andre 

påtrængende klimamål.

  

God læse– og handelyst!

  

Med venlig hilsen

 

Kirsten Jensen

Borgmester

KLIMASTRATEGI 
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Sammen om en grøn vision for 

klimaet

I Hillerød Kommune har vi en overord-

net vision kaldet ’Læring og Livskraft. 

Visionen fungerer som den overordnede 

ledestjerne, der kan fokusere Hillerød 

Kommunes styrker og potentialer og 

angive retning. Det gør ’Læring og Livs-

kraft’ også for klimastrategien.

 

Læring og Livskraft opsætter seks tema-

er. For klimastrategien er det specielt 

temaerne ’Natur og grønt liv’ og 

”Fremtidens boliger og byliv” der er 

centralt.

 

Her er målet, at vi skal tilbyde rammer-

ne for menneskers livskvalitet og virke-

lyst. Vores tilgang er baseret på nysger-

righed, bæredygtighed og respekt for 

naturens ressourcer – og vi gør det 

klogt, ansvarligt og sammen.

 

Klimastrategien arbejder ud fra en over-

ordnet vision om, at vi skal bidrage væ-

sentligt til en reduktion af drivhusgasud-

slippet i Hillerød Kommune, både be-

tragtet som virksomhed og kommunen 

som geografisk enhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal ske ved følgende vision:

 

Visionen er blandt andet baseret på, at 

Hillerød Kommune har tilsluttet sig den 

regionale energivision for Region Hoved-

staden, hvor fokus er på det direkte 

energiforbrug – det der leveres ved 

havelågen, og det vi henter på tankstati-

onen. Denne vision bliver med klima-

strategien slået fast, som Hillerød Kom-

munes overordnede vision og målsæt-

ning.

 

Visionen understøttes med 4 fokusom-

råder:

1) Fossilfri forsyning

2) Klimavenlig transport

3) Sammen om klima

4) Ressourcebevidst kommune

 

Disse 4 fokusområder indeholder i alt 12 

strategiske indsatsområder, der alle skal 

implementeres i den kommende årræk-

ke i Hillerød Kommune.
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VISION

→ at Hillerød Kommune, be-

tragtet som geografisk en-

hed, har en fossilfri el- og 

varmeforsyning i 2035.

 

→ at Hillerød Kommune, be-

tragtet som geografisk en-

hed, har en fossilfri trans-

portsektor i 2050.

 

→ at Hillerød Kommune fortsat 

arbejder med at begrænse 

CO2-udslippet fra kommunen 

betragtet som virksomhed.

 

→ at Hillerød Kommune arbej-

der for at skabe fokus på 

klimaforebyggelse sammen 

med borgerne og virksomhe-

derne i en fortsat grøn og 

klimavenlig omstilling .

Den regionale energivision for 
Region Hovedstaden:

”Hovedstadsregionen skal være 

en førende region inden for grøn 

omstilling og vækst. I 2035 skal 

hovedstadsregionens el- og varme-

forsyning være fossilfri ,og trans-

portsektoren skal være fossilfri i 

2050”.
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VISION 

KLIMA-STRATEGI 

RESSOURCEBE-
VIDST KOMMU-

NE 

KLIMA-VENLIG 
TRANSPORT 

FOSSILFRI FORSY-
NING 

SAMMEN OM 
KLIMA

Hillerød Kommunes øvrige poli-

tikker, strategier og sektorpla-

ner, mv.

Indsatsen for udledning af mindre CO2 er et element i mange af de planer, der udarbejdes som en del af kommunens opgaver. 

Nogle eksempler på dette er kommuneplanen, hvor vi understøtter en byudvikling, som kan være med til at mindske udled-

ning af CO2 fra transport. I vores indkøbspolitik har vi mulighed for at indarbejde klimahensyn ved valg af produkter, og vi kan 

arbejde målrettet i vores Affalds– og ressourceplan for at genbruge og genanvende mere af vores affald, så de sorterede ma-

terialer kan erstatte nye råvarer.

Den grønne vision er konkretiseret ved indsatser inden for 4 fokusområder. Indsatserne gen-
nemføres i handlingsplaner.
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Hillerød Kommunes handlemu-

ligheder

Klimastrategien har særligt fokus på de 

områder af det klimaforebyggende ar-

bejde, som kommunen har direkte og 

stor indflydelse på, men også på områ-

der hvor kommunes indflydelse er af 

mere indirekte karakter. Figuren til høj-

re viser Hillerød Kommunes overordne-

de rolle og graden af indflydelse.

 

Vi tror på, at kommunen har en vigtig 

rolle, om end forskellige roller at spille – 

både hvor vi har direkte og indirekte 

indflydelse.

 

Kommunen har eksempelvis størst di-

rekte indflydelse på CO2-udledningen, 

når vi taler om kommunen betragtet 

som virksomhed. Det er fx i forhold til 

de kommunale bygninger, genanvendel-

se af affald, udebelysningen og den 

kommunale transport og indkøb. Vi kan 

med vores offentlige forbrug af varer og 

tjenester også være med til at efterspør-

ge klimavenlige varer. Dermed kan vi 

være med til at påvirke markedet med 

efterspørgslen, så tilgængeligheden 

bredt set bliver større. Dog står det 

offentlige kun for en mindre andel af 

CO2-udledningen i samfundet.

 

Der hvor kommunens indflydelse er 

mindre er i forhold borgerne og virk-

somhedernes valg af transportform, 

indkøb af ting og sager, mad, rejser, mv. 

Her kan rollen i højere grad være at 

oplyse, inspirere, facilitere og være med 

til at skabe engagement og netværk. Vi 

tror nemlig på, at vi som kommune kan 

være med til at påvirke borgere og virk-

somheder ved at være med til at gå 

forrest, informere og være medskaber 

af den grønne omstilling.

 

En gennemsnitlig dansker udleder ca. 17 

tons CO2 om året (kilde: Concito). Som 

det ses af figur 2, udgør energi kun 15 % 

CO2, mens forbrug af ting og sager samt 

mad og drikke udgør væsentligt mere. 

Derfor er det også vigtigt, at vi i samar-

bejde med borgerne arbejder på, hvor-

dan vi kan ændre aftrykket på andre 

sider af forbruget, end det der er energi-

relateret (el, varme og brændstof). 

Foruden kommunens roller som stor 

lokal offentlig virksomhed og som facili-

tator, har kommunen også en rolle at 

spille som hhv. myndighed og kommu-

nen som ejer af selskaber. Via den fysi-

ske planlægning, kan vi være med til at 

skabe gode fysiske rammer, som under-

støtter en grøn udvikling. Vi kan også 

påvirke vores forsyningsselskaber og 

angive den ønskede retning for selska-

bernes arbejde. Graden af indflydelse 

ligger for de sidstnævnte roller et sted 

midt imellem de to første.

 

Udledning af CO2 per dansker om året 

(17 tons CO2 per år):

KLIMASTRATEGI 

Figur 2: Diagrammet viser den procentvise fordeling 
af de 17 tons CO2, den gennemsnitlige dansker udle-

der om året. ’Service og Kommunikation’ dækker 
over telefon, aviser, teatre, biografer, forsikringer, 
banker, mv. ’Fly’ dækker fly til privat ferie. ’Mad og 

drikke’ dækker ens eget private forbrug, men ikke 
kantiner og lign. ’Energi’ dækker udledning fra olie og 
naturgas til varme, brændstof til bil, elektricitet og 

fjernvarme. ’Ting og sager’ dækker materielle go-
der—for eksempel tøj, bolig og fremstilling af éns bil. 
’Fælles forbrug’ dækker over det offentlige forbrug 

(skoler, hospitaler, universiteter, ministerier, politi, 
forsvar etc.) og al infrastruktur som veje, broer, 
offentlig transport, vandforsyning, spildevandsafled-

ning, fibernet, fjernvarmenet, høj– og lavspændings-
kabler, energispild i energiforsyning og produktion, 
mm.
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Figur 3: Her vises, hvilke 4 roller kommunen primært spiller i forbindelse med forebyggelse af klimaforandringer. Desto større cirkel 
desto mere direkte er den kommunale indflydelse på de projekter og aktiviteter, der bliver sat i værk i forhold til at begrænse udslippet 
af drivhusgasser.

Som facilitator, 

netværker, partner-

skaber og oplyser 

Som ejer af 
selskab 

Som myndighed 

Som virksomhed

Kommunens forskellige roller og grad af direkte indflydelse:
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Det gør vi allerede...

I Hillerød har afsættet for både klimatil-

pasning og den forebyggende klimaind-

sats været den klimastrategi byrådet 

vedtog i 2009. Det princip, som har væ-

ret styrende for klimainitiativerne, har 

været at tænke forebyggelse og tilpas-

ning ind i alle relevante planer, og i den 

måde vi udfører de kommunale opgaver 

på. Vi handler der, hvor vi har mulighed 

for det og har fejet for egen dør. Indsat-

sen har haft 3 ben:

 

• Klimatilpasning af vore byområ-
der til fremtidens klima

• Forebyggelse af klimaforandrin-
ger

• Indarbejdelse af klimaviden og 
adfærd i de kommunale kerne-
ydelser.

 
 
Klimatilpasning af vore byområder til 
fremtidens klima

Både indretning af vores afløbssystem til 

fremtidens kraftigere regnskyl og udar-

bejdelse af en skybrudsplan til sikring 

mod ekstremregn er godt dækket ind i 

vores sektorplanlægning. Derfor er den 

ikke en del af denne klimastrategi.

 

 

Forebyggelse af klimaforandringer i 

planlægning, infrastruktur og energire-

novering

I 2010 tilsluttede Hillerød Kommune sig 

klimakommuneinitiativet, som blev 

startet af Danmarks Naturfredningsfor-

ening. Her forpligtigede vi os til at spare 

2% CO2 om året, og det mål har vi nået. 

Energirenovering af de kommunale byg-

ninger blev påbegyndt i 2010 og har 

været omdrejningspunktet i de energi-

besparelser, vi har opnået. En del af den 

reducerede udledning af CO2 er opnået 

ved, at der er opsat solceller på nogle 

kommunale ejendomme. Energirenove-

ringerne fortsætter fremover og skal 

omfatte både renovering af bygninger 

og adfærd hos brugerne af bygningerne.

 

Hillerød Kommune begyndte i 2013 at 

renovere gadebelysningen og bruge LED 

gadebelysning. Reduktionen i elforbru-

get er på ca. 80%. Udskiftningen til LED 

lamper i gadebelysningen fortsætter og 

er indarbejdet i vedligeholdelsen af 

gadebelysningen. Målet er, at al belys-

ning er udskiftet til LED.

 

Hillerød Kommune har tilsluttet sig Kli-

makommune plus initiativet og i den 

forbindelse forpligtet sig til ikke at inve-

stere i fossile selskaber. Vi er også til-

sluttet Global Covenant of Mayors, hvor 

man som medlem er forpligtet til at 

have en klimastrategi med en handlings-

plan og til at måle på udledning af CO2 i 

kommunen som geografisk område. 

Klima er ikke kun et lokalt anliggende, 

der er også behov for regionale samar-

bejder. Vi deltager i projektet ’Energi på 

Tværs’, hvor vi sammen med de øvrige 

kommuner i Region Hovedstaden arbej-

der med at få omstillet energisystemet 

til vedvarende energi. I Hillerød er fjern-

varmeforsyningen omstillet til at bruge 

flis som brændsel i stedet for olie, kul og 

gas, men vi mangler endnu at finde løs-

ninger til de husstande og virksomhe-

der, der ikke har en kollektiv varmefor-

syning. Det er en af de udfordringer, der 

skal løftes i denne klimastrategi.

 

En anden af de store udfordringer er 

omstilling af transporten. Som ansvarlig 

for byplanlægningen i Hillerød Kommu-

ne understøtter vi øget tilgængelighed 

til offentlig transport ved at bygge tæt 

ved stationerne. Vi har i de forløbne år 

etableret en række cykelstier, som har 

forbedret sammenhængen mellem by-

erne i kommunen. Det har forbedret 

infrastrukturen for cyklister.

 

Vi arbejder med en busplan, som skal 

styrke den kollektive trafik og give bed-

re muligheder for at levere gode mobili-

tetsløsninger.

Der er endnu nogle strækninger, hvor 

der er behov for cykelstier, så cyklen i 

fremtiden kan udgøre en større del af 

transporten

 

 

KLIMASTRATEGI 
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Indarbejdelse af klimaviden og adfærd i 

kerneydelserne i den kommunale orga-

nisation

 

Initiativerne i vores organisation er man-

ge. De rummer initiativer rettet mod at 

mindske miljøbelastningen fra forbrug 

af fødevarer, arbejde med en mere kli-

mavenlig transport på de enkelte insti-

tutioner og arbejdssteder, til at indar-

bejde klima i det pædagogiske arbejde 

på institutioner og skoler. Hver enkelt 

arbejdsplads i den kommunale organisa-

tion har integreret klima i deres opgave-

løsning. Initiativerne er forskellige, men 

kan sammenfattes i nogle hovedpunk-

ter.

 

Viden om klima - Klimadannelse 

Både i daginstitutioner og på skolerne er 

klima en del af det pædagogiske arbej-

de. Bæredygtighed indgår som tema i 

læreplanerne for de mindste børn og 

skal være med til at inspirere børnene til 

selv at handle. Et eksempel på en aktivi-

tet, hvor børnene selv handler, er den 

daglige adfærd, fx at slukke for vandet, 

ikke af smide affald på gaden. Det er 

arbejde med bæredygtighed i øjenhøj-

de.

På skolerne er Klima i stor udstrækning 

en del af de naturfaglige fag, både i 

projekter og i fagene hver især. Vi ved, 

at vores kost belaster klimaet. Derfor 

undervises der i klimavenlig kost i faget 

hjemkundskab. Skolerne samarbejder

også med Hillerød Forsyning om et læ-

ringsforløb, der skal give eleverne viden 

om klima og affald. Deltagelse i cykel-

kampagner understøtter, at cykling bli-

ver en naturlig del af børnenes hverdag. 

Viden om affald og klima understøtter 

børnenes opmærksomhed omkring 

ressourcer, og cykling kan bidrage til at 

grundlægge klimavenlige transportva-

ner.

 

Det gode sunde måltid og økologi 

På hele det kommunale område arbej-

des der med det sunde måltid. Klimafo-

kus er en del af dette. Indkøb af økologi-

ske fødevarer og introduktion af en 

mere plantebaseret kost er i gang. Det 

sker på forskellig vis på de enkelte ar-

bejdspladser i den kommunale organisa-

tion, fordi brugerne er forskellige.

 

Kørsel  

Den klimavenlige transport i kommunen 

har flere udtryk. Der er ikke én løsning, 

men de enkelte arbejdspladser har taget 

fat, der hvor de kunne se muligheder. 

Der anvendes elcykler og ladcykler med 

el som drivmiddel i henholdsvis ældrepl-

pleje og i de kommunale institutioner. 

Elcyklerne blev indført af praktiske årsa-

ger, men har også betydet en mindre 

udledning af CO2. Brugen af elcykler er 

et eksempel på, at en bredere tilgang til 

transport, både har givet en bedre løs-

ning og mindre udledning af CO2, idet 

cyklerne har betydet mindre kørsel med 

bil og bus. Et andet eksempel er, at vi 

har fået en billigere levering af arbejd-

støj ved at få færre leveringer. Her har vi 

både sparet penge og CO2.

 

I hjemmeplejen skiftes til elbiler, og der 

opstilles de nødvendige ladestandere til 

brug for opladning af bilerne.

Alle de klimainitiativer, der er i gang i 

Hillerød Kommune, er nu en del af 

driften og understøtter den indsats, vi 

skal i gang med i 2020-21.

KLIMASTRATEGI 
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Klimastrategien og 

verdensmålene

 

 
FN’s 17 verdensmål og Parisaftalen repræsenterer to af det internationale samfunds helt store 

udviklingsdagsordener for en bæredygtig udvikling.

 

I Hillerød Kommune bidrager vi lokalt til verdensmålene i en række sammenhænge.

 

I forhold til klimastrategien er der nogle verdensmål, som er særligt interessante:
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• Verdensmål 4 – ’Kvalitetsuddannelse’. Her er et delmål, at alle 

elever inden 2030 skal have tilegnet sig viden og færdigheder for 

fremme af en bæredygtig udvikling.

 

• Verdensmål 7 – ’Bæredygtig energi’. Målet handler om at øge an-

delen af vedvarende energi og forbedre energieffektiviteten.

 

• Verdensmål 9 – ’Industri, innovation og infrastruktur’. Målet 

handler blandt andet om at sikre bæredygtig og robust infrastruk-

tur og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

 

• Verdensmål 11 – ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’. Målet 

handler blandt andet om tilgængelige og bæredygtige transportsy-

stemer samt inddragende og bæredygtig byplanlægning. Dernæst 

reducering af miljøbelastning, fx ved håndtering af affald.

 

• Verdensmål 12 – ’Ansvarligt forbrug og produktion’. Målet hand-

ler om en bæredygtig brug af naturressourcerne og væsentlig re-

duktion af affaldsmængden gennem genanvendelse, genbrug og 

affaldsforebyggelse, herunder fx madspild. Fremme af bæredygti-

ge offentlige indkøb. Dernæst at alle mennesker har den relevante 

viden om bæredygtig udvikling og livsstil.

 

• Verdensmål 13 – ’Klimaindsats’. Målet handler netop om forebyg-

gelse af klimaforandringer ved at indbygge indsatser i beslutninger 

og planlægning. Dernæst at opbygge viden på både individuelt og 

institutionelt niveau for at bremse den globale opvarmning.

 

• Verdensmål 17 – ’Partnerskaber for handling’. Målet handler om 

at revitalisere partnerskaber for bæredygtig udvikling.
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Sådan arbejder vi med klima-

strategien

Med klimastrategien sættes en proces i 

gang, hvor målet er, at forsyning og 

transport bliver fossilfri på sigt, og virk-

somheder, borgere og kommunen som 

virksomhed i stigende grad bliver op-

mærksomme på og handler i forhold til 

egen klimabelastning.

 

Det når vi ikke lige med det samme, 

men med et længere strategisk træk. Vi 

har været i gang længe, og klimastrate-

gien skal bygge oven på det, som vi alle-

rede er i gang med.

 

Den måde vi vil arbejde på er, at strate-

gien indeholder de overordnede strate-

giske fokus- og indsatsområder på kli-

maområdet med hensyn til forebyggelse 

af klimaforandringerne. Herefter skal 

der løbende udarbejdes handleplaner 

med forslag til konkrete projekter og 

aktiviteter.

Udviklingen på klimaområdet går stærkt 

lige nu, og vi har ikke alle svarene på, 

hvad der skal til, for at vi når i mål. I 

første omgang dækker handlingsplanen 

derfor 2020-21. I 2020 skal der tages 

stilling til handlingsplanen for 2022 og 

årene frem. Gerne med et lidt længere 

sigte på fx 3-4 år, med opfølgning 

mindst en gang om året og mulighed for 

justering i den forbindelse.

 

Resultatet af de projekter, der gennem-

føres i den første handlingsplan 2020-

21, vil bl.a. være en baseline for de ud-

ledninger, som vi skal fjerne, og en plan 

for hvordan vi skal gøre det.

 

Derudover vil handlingsplanen fokusere 

på en forankring af indsatsen internt i 

den kommunale organisation, det ener-

gistrategiske sigte og igangsættelse af 

en indsats, der fokuserer på oplysning, 

netværkssamarbejdet m.m. sammen 

med borgere og virksomheder.

 

Derudover vil der med de løbende hand-

leplaner kunne blive fulgt op og taget 

bestik af de rammer og vilkår, som for-

venteligt også vil ændre sig undervejs og 

have indflydelse på indsatser og vores 

løbende prioritering. Fx bliver det sær-

deles interessant at følge de nuværende 

nationale klimapolitiske ambitioner om 

at reducere CO2-udledningen med 70 % 

senest i 2030, samt hvad der fra national 

side vil blive sat i værk i den forbindelse, 

som vil sætte vilkår og muligheder op 

for kommunerne.

KLIMASTRATEGI 
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Opvarmning af boliger udgør ca. 40%, og 

elforbruget udgør 20% af det direkte 

forbrug af energi - som er den energi, 

der leveres ved havelågen (kilde: Spar-

energi.dk). En omstilling af varme- og 

elforsyning vil derfor betyde en markant 

reduktion af udledningen af CO2.
 

Hillerød Kommune er varmeforsynings-

myndighed, og det er vores opgave at 

sikre, at alle borgerne har adgang til 

fossilfri varmeforsyning i 2035, ikke kun 

i de områder hvor der er mulighed for at 

etablere fjernvarme, men i hele Hillerød 

Kommune.

 

Hillerød Forsyning har som leverandør 

af både spildevandsrensning, varme og 

affaldshåndtering en vigtig rolle i omstil-

ling til fossilfri forsyning og de er godt i 

gang. En stor del af vores fjernvarme er 

baseret på flis, en omstilling som i øvrigt 

er sket i hele Danmark.
 

El-systemet kommer til at være en vigtig 

del af energiomstillingen. El produceret 

på sol og vind vil fremover udgøre en 

større del af energiforsyningen, end i 

dag.
 

De fremskrivninger af energiproduktio-

nen, som ligger til grund for præference-

scenariet for omstilling af energiforsy-

ningen, peger på, at fra 2035 frem mod 

2050 vil varme produceret på biomasse 

falde til en tredjedel i forhold til i dag, og 

varme produceret på vindkraft vil blive 

tredoblet. Skiftet i brændsel fra biomas-

se til el skal afspejles i planlægning af 

varmeforsyningen i Hillerød Kommune.

Til forskel fra olie, kul, naturgas og flis, 

som er de energikilder vi anvender i dag, 

vil de energikilder vi skal bruge fremover 

variere ”som vinden blæser”. Så omstil-

lingen betyder ikke kun, at vi skal bruge 

andre energikilder, vi skal også arbejde 

med forsyningssikkerhed på en helt 

anden måde end i dag.

 

Der er mange gode løsninger til rådig-

hed allerede nu, men udviklingen af nye 

grønne teknologier går stærkt. Derfor 

skal vi i hele omstillingsprocessen være 

åbne for at indarbejde de teknologier 

der er bedst for den grønne omstilling, 

både for Hillerød Kommune og for vores 

samarbejdspartnere.

 

I Hillerød Forsynings strategi for varme-

forsyning lægger de op til, at der arbej-

des med en lang række mulige teknolo-

gier til at sikre omstillingen til fossilfri 

forsyning. Både levering af fjernkøling 

og brug af varmepumper nyttiggørelse 

af overskudsvarmen fra spildevands-

rensning - teknologier som også vil ind-

gå i den fremtidige energiplanlægning i 

Hillerød Kommune.

  

En anden naturlig samarbejdspartner, 

når vi skal omstille energiproduktionen, 

er Symbiose Hillerød, der har som mål 

at skabe innovative løsninger på tekni-

ske, sociale og miljømæssige udfordrin-

ger.

 

 

Fokusområde 1: 

Fossilfri forsyning

KLIMASTRATEGI 
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KLIMASTRATEGI 

Strategisk vil vi arbejde for følgende:

Vi vil sikre, at mulighederne for individuel eller lokal produktion af vedvarende energi 

indgår i beslutningsgrundlaget for, hvordan ejendomme, som ikke kan tilsluttes et 

kollektivt varmesystem baseret på fossilfri energi, fremover forsynes med energi.

 2

Vi vil indarbejde potentialet for brug af spildvarme og andre ressourcer og restpro-

dukter i Hillerød Kommune i varmeplanlægningen.
 3

• Der er vedtaget en strategisk energiplan for Hillerød Kommune, 

som belyser, hvordan fremtidens fossilfrie varmeforsyning ser ud, 

både frem mod 2035 og perspektivet frem mod 2050, når el i stort 

omfang erstatter biomasse som brændsel.

• Borgerne er i gang med at omstille, nogle ved at tilslutte sig fjern-

varme, andre etablerer individuelle løsninger, som passer til netop 

deres bolig og område.

• Hillerød Forsyning udbygger fjernvarmenettet i overensstemmelse 

med den strategiske energiplan for Hillerød Kommune.

• Hillerød Forsyning har tilrettelagt deres investeringer med henblik 

på at sikre indfasning af el i stedet for flis frem mod 2050.

• Overskudsvarme i Hillerød Kommune er nyttiggjort som en del af 

fjernvarmeforsyningen.

Eff
ek

t

Vi vil sikre, at Hillerød Kommune som geografisk område får en fossilfri varmeforsy-

ning, ved at der senest i 2026 er truffet beslutning om, hvordan varmeforsyningen i 

hele Hillerød Kommune bliver fossilfri i 2035, og at der i planlægningen tages højde 

for, at el efter 2035 i stor udstrækning vil erstatte flis i varmeproduktionen.

 1
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1) Hillerød Kommune som geografisk område får en fos-
silfri varmeforsyning

Hvorfor

Fremtidens energiforbrug skal være 

fossilfrit, og vi skal helt udfase kul, na-

turgas og olie. I stedet skal vi bl.a. have 

vind- og solenergi, energikilder der vari-

erer, som vinden blæser, og solen skin-

ner. Derfor er en af de helt store udfor-

dringer forsyningssikkerheden, både i de 

kollektive systemer og ved individuelt 

opvarmede bygninger.

 

Der bliver behov for at arbejde med 

lagring af energi, for eksempel varme-

lagre. Varmepumper er en af de andre 

muligheder, som forventes at blive aktu-

elt i fremtiden. Vi skal afsøge mulighe-

der for lokal energiproduktion, og mulig-

hederne for at den kan blive en del af 

det samlede energisystem.

 

Hillerød Kommune er varmeforsynings-

myndighed, og vi skal derfor sikre, at 

alle borgere og virksomheder i kommu-

nen har adgang til fossilfri varme i 2035.

 

I Hillerød Kommune har vi et velfunge-

rende fjernvarmenet, som hovedsagelig 

anvender flis som brændsel. Fjernvarme 

vil også være en del af fremtidens ener-

gisystem, men præcist hvor stor en del 

af kommunen det vil dække, når energi-

systemet er omstillet, kan vi ikke sige 

noget om på nuværende tidspunkt, da 

det afhænger af de rammer, der bliver 

for omstillingen til fossilfri forsyning af 

hele kommunen.

Hvordan

Det er nødvendigt, at der skabes et 

overblik over, hvordan hele Hillerød 

Kommune kan få fossilfri varme og el. 

Derfor skal der udarbejdes en strategisk 

energiplan, som fastlægger, hvordan 

energiforsyningen skal opbygges i hele 

Hillerød Kommune, så der både er fossil-

fri varme og forsyningssikkerhed. I det 

foretrukne omstillingsscenarie lægges 

der fra Energistyrelsens side op til, at 

vindenergi og dermed el får en større 

rolle i energiforsyningen. Det skal også 

tages i betragtning, når der udarbejdes 

en strategisk energiplan for Hillerød 

Kommune.

KLIMASTRATEGI 
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2) Boliger, som ikke kan tilsluttes et kollektivt varmesy-
stem, skal fremover forsynes med fossilfri energi

Hvorfor

For de områder, hvor det ikke er hen-

sigtsmæssigt at etablere fjernvarme i 

det eksisterende eller fossilfrie system, 

bør der arbejdes med at fremme fossilfri 

individuel varmeforsyning. Særligt om-

råder der ligger langt fra et eksisterende 

fjernvarme-system, og hvor det ikke er 

muligt at etablere decentral fjernvarme. 

Disse områder forsynes i dag typisk med 

olie, og hvis de har omstillet til fossilfri 

forsyning er det typisk til enten et pille-

fyr eller til en varmepumpe.

 

Udover at se på områder udenfor kollek-

tiv forsyning, er der også behov for at se 

på de kollektivt forsynede naturgasom-

råder. De har et forsyningssystem, men 

når naturgassen udfases, skal der findes 

et alternativ. Mange af naturgasområ-

derne ligger for sig selv, typisk er det 

mindre byer, der i 1980’erne fik indlagt 

naturgas som erstatning for oliefyret.

 

 

Hvordan 

Der er behov for at kortlægge, hvor der 

kan etableres kollektiv varmeforsyning. 

Dette gælder både de individuelt forsy-

nede ejendomme, og for de områder 

som har kollektiv naturgasforsyning.
 

For de kollektivt forsynede naturgasom-

råder kan det være relevant at kigge på 

mulighederne for udrulning af gashy-

bridløsningerne, varmepumper som 

primært baseres på el, men som kan 

trække på gas, når der er et stort varme-

behov. Det vil understøtte intentionen 

om, at el skal have en større rolle i den 

fremtidige varmeforsyning.
 

Vi ved endnu ikke, i hvor høj grad biogas 

kan erstatte naturgas, eller om der er 

andre typer energi, som kan distribueres 

via det kollektive gasnet og anvendes 

som erstatning for naturgas.
 

På ejendomme, hvor der hverken er 

fjernvarme eller naturgasnet, kan en 

løsning være at etablere individuelle 

varmepumper. Det er også her, at det 

kan være relevant at se på andre energi-

anlæg, fx solceller, husstandsvindmøller, 

jordvarme og sikkert også teknologier til 

lokal energiproduktion, som vi ikke ken-

der endnu.

KLIMASTRATEGI 
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3) Udnytte potentialet for brug af spildvarme og andre 
ressourcer og restprodukter

Hvorfor

Udnyttelse af restprodukter i form af 

affald indgår allerede nu i produktion af 

el og varme i vores område. Produktio-

nen foregår på de fælleskommunale 

affaldsforbrændingsanlæg. Ved omstil-

ling af energisystemet til vedvarende 

fossilfri energi kan udnyttelse af over-

skudsvarme fra fx produktionsvirksom-

heder, fjernkøling og køling af spilde-

vand bidrage til den fremtidige varme-

forsyning.

 

I Hillerød Kommune har vi store produk-

tionsvirksomheder, der er planlagt et 

nyt regionalt supersygehus, og vi er i 

gang med at udvikle en helt ny bydel. Vi 

ved ikke præcist, hvor meget overskuds-

varme der kan udnyttes i Hillerød Kom-

mune, men i den fremtidige varmeforsy-

ning baseret på vedvarende energi er 

der behov for, at alle tilgængelige ener-

gikilder udnyttes. Nogle af de kilder, 

hvor der kan være et potentiale for ud-

nyttelse, er procesvarme fra produkti-

onsvirksomheder, hvor der kan være 

tale om at udnytte det internt i virksom-

heden eller at sende varme ind i fjern-

varmesystemet og overskudsvarme fra 

rensningsanlæg, samt overskudsvarme 

fra fjernkøling.

 

 

Hvordan

Potentialet for overskudsvarme fra indu-

strien i Hillerød Kommune er opgjort til

30 GWh/år (Projekt Energi på Tværs). 

Dertil kommer varme fra køling af ren-

set spildevand. Potentialet fra rensean-

læg i Hillerød er ikke kendt, men i ho-

vedstadsregionen vurderes potentialet 

at være en produktionskapacitet for 

varme på 117 MVh.

 

I den strategiske energiplan for hele 

Hillerød Kommune skal potentialet for 

udnyttelse af overskudsvarme fra virk-

somheder i kommunen og hos Hillerød 

Forsyning kortlægges. Det skal undersø-

ges, i hvilket omfang overskudsvarmen 

kan udnyttes internt i virksomhederne, 

og hvad der kan tilføres fjernvarmesy-

stemet. Kortlægningen skal ske i et sam-

arbejde med virksomheder beliggende i 

kommunen. Symbiose Hillerød er en 

naturlig samarbejdspartner i denne 

sammenhæng.

KLIMASTRATEGI 
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Transport af mennesker og gods er et af 

de områder, som påvirker udledningen 

af drivhusgasser mest – den er ansvarlig 

for ca. 40% af udledningen af CO2 i Ho-

vedstadsområdet. Visionen er at få om-

stillet transporten til en fossilfri trans-

port i 2050. Det vil sige transport på 

drivmidler, der ikke er baseret på olie.

 

Transporten er et af de områder, hvor 

der kun er en lille fremgang i omstillin-

gen til klimavenlige brændsler. Samtidig 

bliver trafikken mere og mere intens, og 

trængslen stiger både på de kommunale 

og de statslige veje. Vi transporterer os 

stadig mere. Derfor er det nødvendigt, 

at alle aktører har fokus på omstillingen 

til klimavenlig transport.

 

Omstillingen af transporten kræver ind-

satser på både internationalt, statsligt, 

regionalt og lokalt niveau. I Hillerød 

Kommune kan vi bidrage med indsatser 

på lokalt niveau, især via den fysiske 

planlægning samt ansvaret for den kol-

lektive bustrafik, samt tilrettelæggelsen 

af egen transport.

 

Derfor skal flere af kommunens biler 

være elbiler, og emissionsfrie busser 

skal være en del af vores trafikbestilling.

 

Nogle af de initiativer, som kan gennem-

føres lokalt, er eksempelvis at sikre god 

tilgængelighed til offentlig transport, 

blandt andet ved at planlægge byudvik-

lingen, så transportbehovet er mindst 

muligt. Det gør det attraktivt at tage 

tog, bus og cykel frem for bil.

For at gøre den offentlige transport så 

attraktiv som muligt er det også nødven-

digt at sikre sammenhæng mellem de 

forskellige transportformer.

Vi skal understøtte, at elbilen bliver et 

reelt alternativ for byens borgere og 

medarbejdere ansat i virksomheder i 

kommunen, ved at vi etablerer lade-

standere til elbiler bredt i kommunen, 

og at vi indarbejder det i vores planlæg-

ning, der hvor det giver mening.

El produceret på vindmøller er det driv-

middel der satses på lige nu i omstillin-

gen af transporten. Et andet klimaven-

ligt drivmiddel er biogas. Det er endnu 

uklart, hvor meget biogas der vil være til 

rådighed, men det forventes, at biogas 

vil få en rolle i omstillingen af transport-

sektoren.

Hillerød Kommune følger udviklingen 

og de anbefalinger der kommer fra 

statslig side i forhold til omstilling af 

transporten , herunder om der er behov 

for initiativer som understøtter brug af 

biogas i transportsektoren.

Fokusområde 2: 

Klimavenlig transport

KLIMASTRATEGI 
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KLIMASTRATEGI 

Strategisk vil vi arbejde for følgende:

Vi vil efterspørge udvikling og etablering af klimavenlige køretøjer, fx elbus-
ser og ladeinfrastruktur.

 2

Vi vil sikre god adgang til offentlig transport, fx ved at byudvikling sker tæt 
på trafikale knudepunkter, og at der etableres pendlerparkering.

 3

• Cyklen er et synligt element i bybilledet, og der er sket en markant 

stigning i cykeltransport mellem byerne i kommunen.

• Transport over længere afstande er på vej til at blive en ydelse man 

køber, frem for at hver enkelt har sit eget transportmiddel.

• Via krav i udbud af busdrift og øvrige udbud har Hillerød Kommune 

sikret, at der bruges CO2 neutrale drivmidler i busdriften og i øvrig 

kommunal kørsel.

• De nye byområder i Hillerød Kommune har indarbejdet stier og for-

bindelser til cyklister og gående.

• Vi har gode muligheder for at parkere og oplade elcykler og andre 

eldrevne køretøjer.

• Trængslen i byerne er mindre, fordi infrastrukturen og adgangen til 

offentlig transport er optimeret, og der er sikret en god afvikling af 

trafikken for alle trafikanter.

Eff
ek

t

Vi vil motivere borgere og medarbejdere i virksomheder til at cykle mere 
gennem etablering af bedre infrastruktur, fx ved bedre cykelstier, cykelpar-
kering, bycykler og ladestationer til elcykler.

 1
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4) Motivere borgere og medarbejdere i virksomheder til 
at cykle mere gennem etablering af bedre infrastruktur

Hvorfor

Omstilling af transporten i en klimaven-

lig retning er en væsentlig brik i omstil-

lingen til et fossilfrit samfund.

 

Det er en kompleks sag at omstille 

transporten og skabe nye transportva-

ner, fordi transport er kendetegnet ved 

at være resultatet af mange individuelle 

aktører, der hver især tager beslutninger 

om, hvilken form for transport, der skal 

benyttes og i hvilket omfang. For at 

ændre transportvaner og få en infra-

struktur der understøtter, at borgerne i 

kommunen og medarbejderne i virk-

somhederne cykler mere, er det afgø-

rende at forstå, hvordan transportad-

færden kan påvirkes hos borgere i kom-

munen og hos medarbejdere i virksom-

hederne i kommunen.

 

 

Hvordan

Hillerød Kommune vil gå foran i sin egen 

drift, ved at kommunen kortlægger sin 

interne transport og får vurderet mulig-

hederne for at rationalisere transporten. 

Initiativerne i den sammenhæng kan 

være rettet både mod medarbejdernes 

transport i arbejdstiden, og transporten 

til og fra arbejde.

 

Mange af virksomhederne i kommunen 

ligger i kanten af byerne. En del af virk-

somhederne er kontor og administrati-

on med mange ansatte. Der kan være et 

potentiale i at undersøge transportad-

færd i disse virksomheder for at få flere 

over i den offentlige transport og op på 

cyklen. Kommunen er en vigtig medspil-

ler for virksomhederne, når der ønskes 

ændringer i transportadfærden, både 

når det handler om virksomhedernes 

egen transport og medarbejdernes 

pendling til og fra virksomhederne. Øget 

viden om virksomhedernes behov for 

offentlig transport kan indgå i planlæg-

ningen af busdriften, ligesom cykelinfra-

struktur bør medtages.

 

Overflytning af trafik fra bil til cykel og 

kollektiv trafik kan reducere CO2-

udledninger samt modvirke trængsel. 

Her er brug for indsatser både lokalt, 

regionalt og nationalt. 47% af danskerne 

pendler 10 km eller derunder hver vej til 

arbejde/uddannelse (i Region Hovedsta-

den er det 60%). På supercykelstierne i 

Region Hovedstaden er den gennem-

snitlige pendlerdistance 11 km per tur. 

Særligt med el-cyklens fremmarch er 

der store uudnyttede potentialer i at få 

overflyttet biltrafik til cykeltrafik. De 

gode og dokumenterede resultater af 

hovedstadsregionens supercykelstier 

kan med fordel udbredes med projekter 

i alle landsdele i Danmark.

 

En del af omstillingen til klimavenlig 

transport er at sikre en bedre fremkom-

melighed og sammenhæng for cyklister 

og gående lokalt i egen kommune. Rigtig 

mange af vores borgere pendler til Kø-

benhavn, og mange pendler ind til Hille-

rød. Derfor deltager vi i mobilitetspro-

jektet ”Moving People”, hvor formålet 

er at sikre sammenhæng i rejsen fra dør 

til dør med offentlig transport.

KLIMASTRATEGI 
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5) Efterspørge udvikling der understøtter brug af klima-
venlige køretøjer, fx elbusser og ladeinfrastruktur

Hvorfor

De politiske udmeldinger, omkring hvor 

lang tid vi skal køre med benzin og die-

sel i tanken, er mange, og 15 år frem må 

vi forvente, at udbuddet af transportløs-

ninger er mere mangfoldigt end i dag. Vi 

ved bare ikke lige på nuværende tids-

punkt, hvor det lander, men eldrevne 

køretøjer i bred forstand ser lige nu ud 

at være den retning, vi går i. Der er også 

andre alternativer på banen, både bio-

gas og brint nævnes som fremtidens 

drivmidler.

 

Kommunerne kan bidrage til at fremme 

andelen af biler med et klimavenligt 

drivmiddel ved at efterspørge dem i 

deres egen drift. På den måde kan kom-

munen understøtte, at der etableres 

tilstrækkelig infrastruktur til opladning, 

og dermed være med til at vise, at elbi-

len er et reelt alternativ til den benzin-

drevne bil.

 

 

Hvordan

Hillerød Kommune vil understøtte om-

stillingen til klimavenlig transport, ved at 

indarbejde krav til hvilke drivmidler der 

anvendes i køretøjerne, når der udbydes 

transportydelser for kommunen. Det 

gælder både de kontrakter, der indgås 

omkring leasing af biler og ved udbud af 

den kommunale busdrift.

 

I 2020 vil en stor del af den kommunale 

kørsel være eldrevet, og i 2023 forven-

ter vi, at busserne kan køre på emissi-

onsfrie drivmidler.

 

En forudsætning for at elbiler kan kom-

me til at udgøre en større del af trans-

porten er, at der er de nødvendige lade-

standere til rådighed. 

Vi vil derfor understøtte infrastrukturen 

til elbiler.

 

Vi vil

• Opstille ladestandere til oplad-

ning af kommunens egne elbiler.

• Samarbejde med udbydere af 

ladeinfrastruktur om at sikre, at 

vores medarbejdere har mulig-

hed for at oplade deres elbil, 

mens de er på arbejde.

• Stille kommunale parkerings-

pladser til rådighed for opstilling 

af ladestandere.

• Samarbejde med boligforeninger 

med henblik på at sikre, at der 

også er ladestandere til rådighed 

for dem som bor i lejlighed.

• Vi vil integrere ladeinfrastruktur 

i lokalplanlægningen.
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6) Sikre god adgang til offentlig transport — fx byudvik-
ling tæt på trafikale knudepunkter og etablering af pend-

lerparkering

Hvorfor

God adgang til offentlig transport i form 

af hurtige forbindelser mellem trafik-

knudepunkter er et væsentligt parame-

ter, når den enkelte beslutter, om det er 

bilen eller offentlig transport som væl-

ges. Overordnet set lægger den fysiske 

planlægning, i form af Fingerplan 2019 

for hovedstadsområdets udvikling, ram-

merne for den lokale transport. Kommu-

nernes mulighed for at påvirke transpor-

ten er især via den fysiske planlægning 

samt medansvaret for den kollektive 

bustrafik og tilrettelæggelsen af egen 

transport.

 

 

Hvordan

De overordnede rammer for kommu-

nens udvikling fastlægges i kommune-

planen. I sektorplaner og planer for 

byudvikling beslutter byrådet, hvordan 

byområder og den tilhørende trans-

portinfrastruktur skal udvikle sig. Kom-

munerne kan gennem planlægningen af 

byudvikling og infrastruktur i forbindelse 

med nye byområder styre, hvordan den 

lokale trafik skal afvikles.

 

I lokalplanerne vil vi i hver enkelt lokal-

plan fastlægge adgangsforhold for indi-

viduel og kollektiv transport, fx bus-

sluser, gennemkørselsforhold og lokale 

hastighedsforhold, med henblik på at 

forbedre fremkommelighed og tilgæn-

gelighed for offentlig transport.

 

Når vi planlægger et nyt byområde i 

forbindelse med kollektive trafiktermi-

naler, vil vi gøre den kollektive transport 

mere tilgængelig ved at sikre gode gang-

veje og stiforbindelser, og sikre gode 

parkeringsforhold for både cykler og 

biler.

 

KLIMASTRATEGI 



Sammen om klima 



SIDE 26 

Store dele af CO2-udledningen kommer 

fra borgernes og virksomhedernes akti-

viteter. Omstillingen til et samfund, der 

udleder betydeligt mindre mængder 

drivhusgasser, kræver derfor, at vi alle 

bidrager. Det gør sig gældende fra de 

indkøb og til den mængde transport og 

energi mv., som vi alle hver dag be-

nytter.

 

Hillerød Kommune vil derfor forebygge 

klimaforandringerne ved at samskabe 

og understøtte borgere, foreninger, 

virksomheder m.fl., der gerne vil bidrage 

og engagere sig i den klimavenlige grøn-

ne omstilling i de kommende år.

 

Vi skal derfor sammen bygge videre på 

og formidle de gode tiltag, som allerede 

sker i kommunen og være med til at 

understøtte og samle Hillerød i en om-

stilling mod et mere klimavenligt sam-

fund. Det skal også ske ved, at vi indgår i 

samarbejder og lærer på tværs af kom-

muner, virksomheder, foreninger, lokal-

råd, borgergrupper m.fl. Ligesom vi skal 

høste den viden, vi i fællesskab opbyg-

ger – fx i samarbejder som Gate 21, 

Symbiose Hillerød, C4, Hillerød Forsy-

ning, Byforum, m.fl.

 

Vi tror på, at opbygning af historiefor-

tælling, fællesskaber og partnerskaber 

er med til at gøre en forskel i samspil 

med de tekniske løsninger og anlæg, der 

også skal til for at imødegå klimaudfor-

dringen.

Samtidig er det også nødvendigt at øge 

behovet for konkret og handlingsorien-

teret viden på tværs af alle aktører. Det 

kan bidrage til øget motivation i forhold 

til at deltage i den grønne omstilling.

Derudover kan klimadagsordenen også 

indeholde en vækstdagsorden for virk-

somhederne ved at have fokus på den 

bæredygtige bundlinje.

 

Nogle konkrete tiltag for at nedbringe 

udslippet af drivhusgasser vil være for-

bundet med umiddelbare besparelser 

for borgere og virksomhederne eller 

have en kort tilbagebetalingstid, mens 

nogle tiltag vil være forbundet med en 

udgiftsforøgelse.

 

I forbindelse med viden og oplysning 

ligger en særlig opgave i at integrere 

klima i børn og unges forløb startende 

fra førskolealderen i dagtilbuddene, til 

grundskole, til ungdomsuddannelserne, 

til universitetsniveau. De gode vaner 

etableres tidligt. I den sammenhæng har 

Hillerød Kommune en god position som 

uddannelsescentrum i Nordsjælland.

Fokusområde 3: 

Sammen om klima
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Der er blevet arbejdet målrettet og på tværs med klima i uddannelses

systemet for at opnå dannelse om klima og klimabevidste børn og un

ge. 

Der er skabt øget viden og vejledning om klimaindsatsen blandt Hille

røds borgere og virksomheder. Det skal bl.a. resultere i, at endnu flere 

private og virksomheder har omstillet til en klimavenlig energiforsyning 

og nedsat energiforbruget. 

Der er bygget videre på og etableret aktive fællesskaber og samarbej

der inden for klimaområdet i Hillerød. 

Klimabevidsthed er en naturlig del af det at være borger i Hillerød. Bå

de børn og voksne har viden om klimaforandringer, men også viden 

om, hvordan de selv kan gøre en forskel for klimaet. 
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Strategisk vil vi arbejde for følgende:

Vi vil understøtte opbygning af fællesskaber og samarbejder på tværs, hvor 
Hillerød Kommune skal have en understøttende og faciliterende rolle.

 2

Vi vil etablere vejledning og rådgivning om klimavalg til borgere og virksom-
heder, fx vedrørende energi, materialevalg, genanvendelse og indkøb.

 3

Eff
ek

t

Vi vil skabe endnu mere klimadannelse ved at sætte fokus på læring og viden 
i forhold til børn og unge – fra dagtilbud til universitetsniveau.

 1
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7) Klimadannelse — fra dagtilbud til universitetsniveau

Hvorfor

Det er vigtigt at alle elever og studeren-

de opnår viden og de evner, de behøver 

for at støtte op om bæredygtig udvik-

ling. Det skal vi arbejde med og omsætte 

i Hillerød.

 

Det gælder om at få de bæredygtige og 

klimavenlige vaner ind, så tidligt som 

muligt og arbejde med emnet på for-

skellig vis gennem uddannelsesforløbet.

 

 

Hvordan

Der bliver allerede i dag arbejdet aktivt 

med bæredygtighed og herunder klima 

som tema mange steder og på forskellig 

vis i både dagtilbud, skoler, mv. i Hille-

rød.

 

Det gode arbejde på uddannelserne skal 

fortsættes i Hillerød Kommune, så dan-

nelse om klima og bæredygtighed bliver 

integreret på bedste vis i hele uddannel-

sessystemet.

 

Klimadannelse skal fortsat implemente-

res i uddannelsessystemet. Det kan 

både være i undervisningslokalet, men 

også i de sammenhænge hvor der er 

muligheder for samarbejder eller tvær-

faglige projekter. Af den vej skal der 

også skabes løsninger, synlighed og 

viden på klimaområdet.

 

Strategisk uddannelsesforum kan også 

udgøre et afsæt for drøftelser om, hvor-

dan klima kan sættes på dagsordenen 

på forskellig vis på uddannelserne.
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8) Understøtte opbygning af fællesskaber, engagement og 

samarbejder på tværs inden for klima

Hvorfor

I en omstilling til et mere klimavenligt 

samfund er det afgørende, at borgere, 

virksomheder m.fl. bliver en aktiv del af 

denne udvikling. Det skal bl.a. ske gen-

nem involvering af borgere og virksom-

heder, så disse via engagement og sam-

arbejde reducerer deres direkte og 

indirekte udslip af drivhusgasser.

 

Det er også vigtigt, at Hillerøds mange 

initiativer på klimaområdet bliver gjort 

synlige og formidlet,. Det kan være 

medvirkende til at muliggøre yderligere 

samarbejde, fælleskab eller i det hele 

taget højne engagement og puljen af 

handlingsorienteret viden i den klima-

venlige grønne omstilling. Det vil kom-

munen gerne understøtte.

 

I en klimavenlig omstilling er det også 

vigtigt, at der er fokus på den lokale og 

nære sammenhængskraft i klimaindsat-

sen og fortællinger om det bæredygtige 

liv. Det kan skabe nye muligheder, sam-

menhænge og innovation på området.

 

 

Hvordan

Den grønne omstilling til et klimavenligt 

samfund skal Hillerød Kommune være 

med til at understøtte og opbygge i fæl-

lesskab med de mange eksisterende 

samt evt. nye aktører i Hillerød. Kommu-

nen kan også være formidler af de gode 

historier og initiativer.

Hillerød Kommune skal have en facilite-

rende rolle, mens det er de involverede 

borgere og virksomheder, der skal have 

ejerskab til de fællesskaber og samar-

bejder, der etableres. Det kan fx være 

fællesskaber om alt fra reparationsca-

feer, deleordninger og genbrugsfælles-

skaber, gennemførelser af konferencer, 

netværk, m.m.
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9) Etablere vejledning og rådgivning om klimavalg til bor-

gere og virksomheder

Hvorfor

Store dele af CO2-udledningen kommer 

fra borgeres og virksomheders aktivite-

ter, hvorfor der også ligger et stort po-

tentiale her. Dele heraf kommer fra det 

direkte forbrug af olie og gas, mens en 

rigtig stor andel kommer fra mad, tøj-

indkøb, rejser, mv.

 

Den direkte indflydelse fra kommunen 

er i den sammenhæng mindre, men 

kommunen skal spille en vigtig og nød-

vendig rolle i at etablere vejledning og 

rådgivning om klimabevidst adfærd, valg 

og handlinger.

 

Det skal være let og overskueligt at væl-

ge de grønne løsninger for borgere og 

virksomheder i Hillerød Kommune.

 

Derfor er der behov for, at vi tilvejebrin-

ger kendskab og viden, så klimavenlige 

valg i endnu højere grad træffes. Det 

kan fx være inden for energirenovering, 

valg af opvarmningsform til bygninger, 

genanvendelse og genbrug.

 

 

Hvordan

Kendskabet til og realiseringen af alter-

nativer til fossile brændsler i områder 

uden for kollektiv forsyning skal derfor 

udbredes. Det skal ske i sammenhæng 

med den overordnede energiplanlæg-

ning.

 

Information, kampagner og events skal 

være med til, at borgere og virksomhe-

der kan træffe et klimabevidst valg i 

forhold til forbrug. Det kan fx være in-

den for genanvendelse, genbrug, bære-

dygtige indkøb, klimavenlig transport, 

og energi i egen bolig.

 

Der skal arbejdes for, at vi genanvender 

og genbruger mere affald. Et styrings- og 

planlægningsværktøj er den kommunale 

affalds- og ressourceplan.

 

Kompetenceopbygning blandt virksom-

heder, hvor øget viden kan give anled-

ning til forretningsudvikling, og energi- 

og ressourcebesparelser der også kan 

aflæses på bundlinjen, skal etableres. 

Det kan ske ved at etablere events og 

arrangementer i samarbejde med er-

hvervsforening og virksomhederne. 

Et andet eksempel, hvor vi kan under-

støtte virksomhedernes viden om res-

sourcer, er ved at have mere fokus på 

affald, når vi udfører virksomhedstilsyn. 

Bedre sortering af affaldet kan godt give 

en billigere bortskaffelse og øget genan-

vendelse af affaldet. Det gavner klima-

et ,fordi vi sparer ressourcer.
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Skoler, institutioner, bygning af veje, 

byudvikling og meget mere er nogle af 

de opgaver, der løses i den kommunale 

organisation, som vi i daglig tale kalder 

”kommunen”.

 

Vi har som organisation berøring med 

kommunens borgere i rigtig mange sam-

menhænge, fra dagtilbud til ældrepleje, 

når du skal bygge hus eller skal have 

hentet dit affald. Derfor har vi også en 

vigtig rolle at spille, når det handler om 

at gå foran med de løsninger, der kan 

være med til at forebygge klimaforan-

dringer.

 

Selvom vi siden 2010 har arbejdet med 

energirenovering og integration af klima 

i opgaveløsningen, er der stadig meget 

at tage fat på.

 

Vi skal stadig fokusere på at bruge min-

dre energi. Det gør vi ved fortsat at 

energirenovere og fokusere på bygnin-

gernes drift.

 

Vi skal fortsat arbejde med at integrere 

klima og bæredygtighed i den kommu-

nale planlægning og forvaltning af myn-

dighedsopgaver. Det gælder inden for 

byudvikling, trafikplanlægning, affalds-

planlægning, spildevndsplanlægning og 

naturforvaltning. Eksempler på dette er 

bedre udnyttelse af ressourcerne i affal-

det og byudvikling tæt på stationerne.

 

 

Men der er behov for, at vi breder ind-

satsen ud, så der i de kommende år 

også fokuseres på, hvilke fødevarer vi 

bruger i vores institutioner og kantiner 

samt på de øvrige produkter vi forbru-

ger fx it-udstyr, legetøj, papirvarer m.m.

 

Det er vigtigt, fordi en stor del af den 

samlede udledning af CO2 kommer fra 

produktion, transport og bortskaffelse af 

varer.

 

Udledningen af CO2 kan reduceres enten 

ved at vælge andre varer inden for en 

varekategori eller ændre varesammen-

sætningen, fx ved at købe mindre kød 

og bruge mere grønt i køkkener og kan-

tiner.

 

Grønnere indkøb gør det ikke alene. Vi 

skal også vurdere om der er nogen af 

de produkter vi køber i dag , som vi helt 

kan lade være med at købe. Det skal vi 

arbejde med ved at vurdere, hvordan vi 

løser vores opgaver også set i et klima-

perspektiv.

Når vi har gennemført projekter og fået 

ny viden, som kan være til gavn for bor-

gere og virksomheder i kommunen, vil vi 

formidle resultaterne.

Vi skal fortsætte med at indarbejde 

klima i undervisning og pædagogik, så vi 

som virksomhed går foran og kan være 

med til inspirere borgerne i kommunen. 

Det skal være lige så naturligt af have en 

klimavenlig adfærd, som det er at børste 

tænder.

Fokusområde 4: 

Ressourcebevidst kommune
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Strategisk vil vi arbejde for følgende:

Vi vil fortsætte med at have energifokus ved renovering og drift af de kom-
munale bygninger og ved at have fokus på klima i planlægning af byudvikling 
og forsyning.

 2

Vi vil arbejde med, at klima og miljø bliver en parameter, der har væsentlig 
indflydelse på vores valg ved udbud af varer og tjenesteydelser. Klima skal 
indgå som en parameter ved valg af produkter ved gennemførelse af kom-
munens udbud.

 3

• Energiforbruget i de kommunale ejendomme er faldet, og der følges 

op, hvis der kommer store udsving i energiforbruget på de enkelte 

ejendomme.

• Hillerød Kommune vælger konsekvent klimavenlige varer og tjene-

steydelser. Klima indgår som en væsentlig parameter på lige fod 

med økonomi, og Hillerød Kommune arbejder sammen med leve-

randører om at synliggøre CO2-aftryk fra deres produkter.

• Der er fokus på klima i de indkøb, der ikke er omfattet af indkøbs-

aftaler, fx daglige indkøb i daginstitutioner.

• Erfaringer fra gennemførelse af klimaprojekter i den kommunale 

organisation er formidlet som inspiration til borgere og virksomhe-

der i Hillerød Kommune.

• Klima og bæredygtighed er indarbejdet i de kommunale myndig-

hedsopgaver og bidrager til en faldende CO2 udledning.

 

Eff
ek

t 

Vi vil indarbejde læring og viden om klima i uddannelsessystemet – fra dag-
tilbud til universitetsniveau.

 1
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10) Læring og viden om klima i uddannelsessystemet – 
fra dagtilbud til universitetsniveau

Hvorfor

Målet om at Danmark og dermed Hille-

rød Kommune skal være CO2-neutralt i 

2050 er en gigantisk opgave. Vi skal 

både bruge en anden slags energi – og 

mindre af den. Vi skal gå fra at udlede i 

omegnen af 20 tons CO2/indbygger/år til 

at udlede 2 tons CO2/indbygger/år.

 

Det kræver både konkrete tekniske løs-

ninger, og en ændring af hvordan vi bor, 

transporterer os og hvordan vi forbru-

ger. Det kræver viden og motivation, 

som sammen kan sætte den enkelte 

borger i stand til at handle.

 

Som kommunal organisation er vi i kon-

takt med rigtig mange børn og voksne, 

og i dagtilbud og på skoler uddanner vi 

fremtidens voksne. Det er vores opgave 

at være med til at sikre, at børn og unge 

i uddannelsessystemet bliver rustet til at 

indgå som borgere i samfundet. I fremti-

den skal en del af det at være borger 

også handle om at tage aktive valg på 

klimaområdet. Derfor er det vigtigt, at 

klima bliver en del af pædagogikken og 

af undervisningen i kommunens skoler.

 

 

Hvordan

Det stærke grundlag for at integrere 

læring om klima i uddannelsessystemet 

ligger hos de engagerede medarbejdere, 

der er i gang. Vi skal i det kommende år 

forankre en fokuseret klimaindsats. Det 

gør vi ved at finde alle de gode lærings-

initiativer, der er i vores organisation og 

formidle dem, så de kan inspirere andre 

ansatte i kommunen og medvirke til at 

sprede de gode løsninger og opfinde 

nye.

 

Dagtilbud og skoler er et godt sted at 

starte, fordi initiativer her har potentiale 

til at nå bredt ud til borgerne via børn og 

unge.
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11) Fortsætte med at have energifokus ved renovering og 
drift af de kommunale bygninger og fokus på klima i 

planlægning af byudvikling og forsyning

Hvorfor

I de sidste 10 år er der gennemført ener-

girenoveringer af de kommunale byg-

ninger. Der er både renoveret klima-

skærme og sat nye vinduer i.

 

En anden del af indsatsen har været 

rettet mod ventilation og belysning. 

Rigtig indstilling og drift af ventilation 

samt korrekt drift af varmesystemet har 

stor betydning for, om de potentielle 

energibesparelser opnås. Samtidig er 

overvågning af forbruget med opdatere-

de forbrugstal nødvendig for at monite-

re, om energiforbruget er som forventet 

i de energibudgetter, der er for de en-

kelte bygninger.

 

Vi vil have fokus på klima og bæredyg-

tighed i den kommunale opgaveløsning. 

Hillerød Kommune har som myndighed 

på en lang række områder mulighed for 

at forebygge klimaforandringer ved at 

indarbejde klimahensyn i den måde vi 

udfører vores opgaver på . Det gælder 

både indenfor byplanlægning og plan-

lægning af vores forsyning, hvor der i 

måden den drives og indrettes på er 

mulighed for at indarbejde klimahensyn.

 

 

Hvordan

Energiregistreringssystemet i kommu-

nen skal indeholde oplysninger om for-

brug af energi og vand i alle kommunens 

bygninger. Det skal være en detaljeret

viden om forbruget og overvågning af 

udviklingen i forbruget. Det er nødven-

digt for at sikre en systematisk opfølg-

ning på pludselige stigninger i forbruget 

af el, vand og varme.

 

Opfølgning på ændringer i forbruget er 

selve grundlaget for at fastholde fokus 

på energiforbruget og dermed på funkti-

onen af de tekniske anlæg på de enkelte 

kommunale ejendomme. På den måde 

sikres det, at de energibesparelser, vi 

kan få ud af vores investeringer, fasthol-

des.

 

Vi vil udnytte de muligheder, der er for 

at stille krav i lokalplaner og i byggesags-

behandlingen og planlægge byudvikling 

og byfortætning i områder tæt på 

offentlig transport. Det giver mulighed 

for, at færre tager bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vores affaldsplanvil der være fokus på, 

at affald er en ressource, og hvordan vi 

ved at genbruge og genanvende kan 

spare ressourcer og energi, fordi det 

kræver mindre energi at genanvende 

end at producere nyt.

 

I naturforvaltningen vil vi udnytte der 

muligheder, der er for at reducere ud-

ledning af CO2 både ved skovplantning 

og ved at bruge lavbundsområder som 

CO2 –l agre.
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12) Vi vil arbejde med, at klima og miljø bliver en para-
meter, der har væsentlig indflydelse på vores valg ved 
indkøb af varer og tjenesteydelser

Hvorfor

Hillerød Kommune køber mange varer 

og tjenesteydelser hvert år og har der-

igennem sammen med andre offentlige 

arbejdspladser mulighed for at påvirke 

vareudbud og priser på klimavenlige 

varer. Vi kan ved at købe klimavenligt 

ind dels udlede mindre CO2 fra de kom-

munale aktiviteter, dels understøtte 

udbud og efterspørgsel på klimavenlige 

varer. Vi ved, at en stor del af vores 

udledning af CO2 kommer fra forbrug.

 

 

Hvordan

Hvert år udbyder Hillerød Kommune en 

række varegrupper og tjenesteydelser. I 

den forbindelse er der mulighed for at 

indarbejde klimahensyn ved valget af 

leverandør. Klima skal indgå som en 

parameter ved udbud og skal integreres, 

efterhånden som nye aftaler indgås.

 

Hillerød Kommune kan samarbejde med 

andre kommuner om udvalgte udbud, 

en praksis som allerede eksisterer. Stør-

re udbud giver bedre priser og er også 

en måde at øge efterspørgslen på klima-

venlige varer.

 

Den kommunale organisation består af 

mange forskellige arbejdssteder. Klima-

venlige indkøb skal implementeres i hele 

organisationen.

 

Derfor skal der også være fokus på de 

daglige indkøb, som ikke er omfattet af 

indkøbsaftaler, som bruges i dagligda-

gen på alle de kommunale arbejdsplad-

ser.

 

Indarbejdelse af klimahensyn i den kom-

munale drift handler ikke kun om at 

udskifte et produkt med et klimavenligt 

produkt af samme slags. Vi skal også 

overveje, om vi har brug for alle de pro-

dukter vi køber, eller om vi i stedet kan 

ændre vores drift og adfærd, så vi sam-

let set bruger færre ressourcer. Et ek-

sempel på en ændret adfærd er, at vi 

har delvist har erstattet bilkørsel med 

elcykler som en del af vores drift i dagin-

stitutioner og i hjemmeplejen.

 

Hillerød Kommune har drifts– og samar-

bejdsaftaler med en række organisatio-

ner og foreninger. Når aftalerne fornys 

skal vi arbejde for at aftalen under-

støtter, at driften bliver mere klimaven-

lig. Det kan fx være, at der stilles krav 

om grønne indkøb.
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SIDE 38 

Relation til øvrige politikker og 

planer

Indsatsen for at forebygge klimaforan-

dringer vil fortsat indgå som elementer i 

en række forskellige politikker og planer 

i kommunen. Vi har et godt grundlag for 

fokusere yderligere på at forebygge 

klimaforandringer ved at supplere de 

eksisterende initiativer med konkrete 

projekter og koordinere på tværs af 

afdelinger og arbejdssteder i kommu-

nen, så vi udbreder de gode eksempler.

 

Indkøbspolitik

Det er skrevet ind i den eksisterende 

indkøbspolitik, at bæredygtighed skal 

fremmes ved anskaffelser af varer for 

bl.a. at fremme produktion af mere 

bæredygtige og mindre miljøbelastende 

produkter. Derudover skal kommunen 

efterspørge miljø- og energivenlige ind-

køb og arbejde målrettet på at øge an-

tallet af indkøbsaftaler med miljøhen-

syn. Ved udbud vurderes konkret, hvilke 

miljøkrav der skal stilles.
 

Bevægelse i alle planer

Hillerød Kommunes strategi ”Bevægelse 

i alle planer” indeholder ”Ringstierne”, 

som er en vision om et stort sammen-

hængende stisystem, som skal gøre det 

let, attraktivt og sjovt at bevæge sig 

gennem byen. De overordnede rammer 

for projektet er indarbejdet i Kommune-

plan 2013. Strategien for ringstierne er 

fastsat i et strategiprogram for stierne. 

Hensigten er, at de manglende stistyk-

ker ad åre bliver etableret.
 

Trafik og infrastruktur

I en kommende fremkommeligheds- og 

mobilitetsplan arbejder vi med at redu-

cere trængsel og forbedre fremkomme-

ligheden for både biler, cyklister og gå-

ende. Mindre trængsel kan være med til 

at reducere forureningen fra trafikken.
 

Byudvikling

I kommuneplanen fastlægges blandt 

andet bystruktur og byudvikling. Det 

overordnede princip for byudvikling i 

hovedstadsområdet er, at byudvikling 

og trafiksystem skal koordineres, så 

kommunens borgere sikres bedst mulig 

adgang til offentlig transport..

 

Det betyder, at nye større arealudlæg til 

byzone i Hillerød er placeret syd for 

Hillerød by omkring Favrholm Station, 

og at vi bygger tæt ved trafikale knude-

punkter som Hillerød Station og den nye 

station i Favrholm. For yderligere at 

understøtte at flere borgere vælger 

offentlig transport til og fra arbejde, 

samarbejder vi med de øvrige kommu-

ner i regionen om for at få den bedst 

mulige sammenhæng i den offentlige 

transport. Det er med til at reducere 

udledning af CO2.

 

Spildevandplan

I spildevandsplanen fastlægges princip-

per for og håndtering af spildevand i 

hele Hillerød Kommune. Klimatilpasning 

af det eksisterende afløbssystem indgår 

i planen. Restprodukter fra rensningen 

af spildevandet kan udnyttes til biogas, 

og overskudsvarme i det udledte spilde-

vand har potentiale for udnyttelse i det 

fremtidige energisystem.
 

Affaldsplan

Der indsamles rigtig meget affald i Hille-

rød Kommune hvert år. En del genan-

vendes, andet til sendes til forbrænding, 

noget bliver til biogas, og vi sender også 

en lille andel til deponi. I den eksisteren-

de affaldsplan sættes fokus på, at affald 

skal betragtes som en ressource. Vi skal 

sortere bedre og mere, så kvaliteten af 

de sorterede materialer øges, og der-

med er med til at fortrænge nye rå-

stoffer. På den måde kan øget genbrug 

bidrage til en reduktion af udledning af 

CO2. Fokus på ressourcer i affaldet fast-

holdes i den kommende affaldsplan.
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Hillerød Kommune

By og Miljø

Trollesminde alle 27

3400 Hillerød

 

www.hillerod.dk

Telefon: 7232 0000

Fax: 7232 3213

Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 10-15

Torsdag kl. 12-18

Fredag kl. 10-13

 

http://www.hillerod.dk
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