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Grønne veje til vækst i 
kommunerne

Billeder i hæftet er stillet til rådighed af de enkelte kommuner.

Den grønne vej til vækst er brolagt med kommunale initiativer. Eller kan i hvert fald blive det.  
  Derfor har vi i denne publikation samlet inspiration til politiske tiltag i kommunerne, der kan 

sætte gang i den grønne teknologi og dermed skabelsen af nye arbejdspladser.
For et af de vigtigste punkter på den politiske dagsorden i øjeblikket er hvordan vi i kølvandet 

på den økonomiske krise får sat gang i væksten og jobskabelsen. De store spørgsmål er: Hvad 
skal vi leve af i fremtiden? Hvad skal erstatte de 180.000 danske arbejdspladser, som vi har mi-
stet igennem de seneste år? Ét par af svarene er i overskriftsform Grønne job og Grøn teknologi.

I 3F er vi meget optaget af, hvad der gemmer sig bag de flotte overskrifter: Hvordan får vi 
udviklet den grønne teknologi? Hvor langt er udviklingen nået? Og hvilke og hvor mange grønne 
job kan der komme ud af det? Samtidig vil vi meget gerne gøre, hvad vi kan for at presse på 
udviklingen, sprede de gode eksempler og generelt inspirere til vækst på det her område. Og 
væksten skal jo ikke mindst drives ude i landets 98 kommuner. Derfor har vi nu givet pennen til 
16 af landets kommuner og bedt dem om selv at beskrive, hvilke tiltag de har sat i søen for at få 
gang i den lokale, grønne vækst. Og hvilke tiltag, de har på tegnebrættet.

Kommunerne er både store og små, røde og blå og ligger spredt mellem Halsnæs og Sønder-
borg. Så de er så forskellige, som de kan være, men har ét til fælles: De rykker alle sammen på 
det grønne område. Nogle rykker hurtigt og andre lidt langsommere, men opmærksomheden 
på den grønne vækst er der. Mange steder er der lagt en klimaplan og gang i – eller tanker om 
- energirenovering, investeringer i vedvarende energi og udbygning af fjernvarmenettet. Og i 
mange kommuner er solceller, vindmøller, bølgekraft, algeprojekter og biomasse i dag mere end 
blot tomme ord.

Vores håb er nu, at kommunerne via denne publikation kan inspirere hinanden på kryds og 
tværs og at de kommuner, der halter lidt bagefter, kan få de nødvendige input til at få taget hul på 
den store opgave med at får gang i den lokale, grønne vækst. Vi ved godt, at økonomien er stram 
i kommunerne og at kampen om ressourcerne er stor, når der skal lægges budget for næste år. 
Men det gør jo netop behovet for grøn vækst endnu mere presserende. Det viser netop vigtighe-
den af at vælge den grønne vej, som kan føre til vækst og flere arbejdspladser.

Ellen Lykkegaard
Gruppeformand
Den Offentlige Gruppe
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Men selvom mange af landets kommuner 
de seneste år er slået ind på en mere 
energirigtig vej og har sat mange projek-
ter i gang, som kan gavne både klimaet, 
kommunekassen og arbejdsmarkedet, så 
er der stadig potentiale til meget mere, 
når vi taler grøn vækst.  

Der er ingen tvivl om, at kommunerne 
hurtigst muligt bør sætte gang i endnu 
flere initiativer, der både vil give ener-
gibesparelser og klimavenlig energi og 
som vil skabe vækst i lokalområdet i form 
af job til blandt andet lokale håndvær-
kere.

Derfor bør kommunalbestyrelserne 
i forbindelse med de kommende bud-
getforhandlinger nøje overveje hvilke 
energi- og klimavenlige tiltag, der kan 
sættes i gang og som kan skabe vækst 
og - på sigt - spare penge for kommu-
nerne.

Grøn omstilling giver nye 
arbejdspladser
Kommunernes egen organisation KL 
peger i denne publikation på, at medlem-
merne kan opnå en økonomisk gevinst 
ved at gå ud over kerneopgaverne og 
sparke gang i grønne projekter. Et sats 
på grøn omstilling vil skabe nye arbejds-
pladser, som kan tiltrække og fastholde 
medarbejdere i kommunen. KL nævner 
også, at en kommune kan påtage sig for-
skellige roller i den grønne omstilling og 

Fjernvarmerør bliver lagt i jorden, oliefyr skrottes, biogasproduktion sparkes i gang, lavenergi pærer 

skrues i, regnvand samles op, klimaaftaler skrives ned og solens stråler kommer i spil til både el- og 

varmeproduktion. Eller sagt meget kortere og med andre ord: Danmark bliver grønnere.

Stadig potentiale til mere
både agere som myndighed og planlæg-
ger, som mediator og som virksomhed.

En god vej at gå for en kommune, der 
for alvor vil fyre op under den grønne 
omstilling, er, at forpligte sig til at gøre 
det. Simpelthen at give håndslag på, at 
der er nogle særlige grønne mål, man vil 
nå. Sådan et håndslag er den klimakom-
muneaftale, der kan laves med Danmarks 
Naturfredningsforening. I alt har 70 af 
landets 98 kommuner meldt sig som 
klimakommuner, og dermed forpligtet sig 
til at reducere deres CO2-udledning mel-
lem to og fire procent hvert år. Vesthim-

SATS… på målrettede investeringer

3F anbefaler, at kommunerne konkret 
satser på tre sektorer, der vil skabe 
vækst og arbejdspladser i Danmark:
Biogas og bio-refining
Ved en ambitiøs og målrettet investe-
ring i biogas og bio-refining, vil det 
være muligt at skabe flere tusinde 
arbejdspladser i Danmark. Der vil 
være tale om nye arbejdspladser i 
forbindelse med anlægsopgaver samt 
blivende arbejdspladser, der ikke 
kan out-sources til udlandet. Og som 
samtidig vil være til gavn for lokalom-
råderne. 
Fjernvarme
Der er et stort vækst-potentiale for 
fjernvarme i Danmark. Det drejer sig 
blandt andet om at udbygge fjernvar-

menettet. Varmeplan Danmark 2010, 
udarbejdet af Dansk Fjernvarme, 
anviser hvordan det er muligt at skabe 
7-8.000 job i sektoren. 
Kystnære vindmøller
Danmark har brug for at fortsætte 
det grønne eventyr. Vi skal fortsætte 
udviklingen indenfor vindenergi, og 
for kommuner med kyststrækninger 
er der store perspektiver i at opsætte 
kystnære vindmøller, idet de med 
disse både kan producere el til eget 
forbrug for kommunens borgere og 
virksomheder, og også tilbyde nabo 
kommunerne aktier i disse. 

Derved vil der skabes vedvarende 
arbejdspladser i lokalområdet til ved-
ligeholdelse og drift af disse.
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merland, Thisted og Slagelse, som har 
bidraget til denne publikation, er blot 
tre af klimakommunerne.

Et andet initiativ, som virkelig batter 
med hensyn til den grønne vækst, er 
større omlægninger af el- eller varme-
forsyningen i kommunerne. I mange 
kommuner – blandt andet Syddjurs, 
Assens, Furesø og Ikast-Brande - er 
der fuld gang i udbygningen af fjern-
varmenettet. Sådan en udbygning 
bidrager ikke kun til at skabe job i 
forbindelse med selve anlægsarbej-
det, men efterfølgende vil driften og 
vedligeholdelsen af fjernvarmeanlæg-
get og –nettet give flere permanente 
arbejdspladser i kommunen. 

I Frederikshavn, Ikast-Brande, Es-
bjerg, Syddjurs, Thisted og Ringkøbing-
Skjern er det biogasproduktion, der 
satses på. Og alene i Ringkøbing-Skjern 
forventer de, at biogasmodellen vil 
kunne skabe op til 1.500 arbejdspladser. 
Og vel at mærke arbejdspladser, som 
primært er i lokalområdet.

Solenergi
Solen er også ved at blive en ny, god ven 
i mange kommuner. Ikke mindst fordi der 
endelig er sket et knæk nedad i prisen 
- og dermed tilbagebetalingstiden - for 
solceller, som tidligere har været et dyrt 
bekendtskab. I blandt andet Frederiks-
havn og Halsnæs satses der på udbyg-
ning af solceller, som for eksempel giver 
flere lokale arbejdspladser via import, 
salg, montage og servicering af anlæg-
gene. I Halsnæs har man sørget for at 
fremme installationen af solceller og 
også solfangere ved at fritage den slags 
projekter for byggesagsgebyrer. 

Men selv om solen i højere og højere 
grad bliver tænkt ind i den kommunale, 
grønne vækst, så får den desværre langt 
fra så meget politisk fokus som vindener-
gien. Her må man virkelig sige, at der 
ikke har været vilje til at dele sol og vind 
lige politisk. Og det til trods for, at der i 
solenergien ligger store muligheder for 
at skabe arbejdspladser – både på kort 
sigt i forhold til installation af både sol-
celler og solvarme og til vedvarende job i 
forbindelse med drift og vedligeholdelse.

Store solfangeranlæg kan – ligesom 
i Hillerød – fungere som et godt supple-

ment til fjernvarmen, og det er også værd 
at bemærke, at der er mulighed for at 
installere enten solceller eller solfan-
gere på rigtig mange af de kommunale 
bygninger, så kommunerne meget hurtigt 
kan nedbringe deres behov for at købe el 
og varme fra kraftvarmeværkerne. Igen 
vil de rimelige tilbagebetalingstider tale 
deres eget tydelige sprog.

Og solenergianlæggene er langt fra 
den eneste mulighed, der er for at gøre 
de kommunale bygninger mere grønne. 
Generel energirenovering er et initiativ, 
som kaster mange gevinster af sig af. 
Både i det grønne regnskab og med 
hensyn til nye job i lokalområdet.  

Energirenovering
Til dette arbejde kan energimærknings-
ordningen være et udmærket redskab. 
Det har Thisted blandt andet brugt til at 
gennemgå 190 bygninger, hvor de samlet 
fandt energispareforslag til en investe-
ringsværdi af 40 millioner kroner.

Vesthimmerland er en anden af de 
kommuner, der satser på energioptime-
ring af de kommunale bygninger, og her 
har de blandt andet indført et energisty-
ringssystem med automatisk overførsel 
af data fra kommunens daginstitutioner, 
så forbruget hele tiden følges nøje og 
eventuelle problemer i energiforsyning- 
og forbrug opdages i tide. 

I Sønderborg har de sat gang i et ar-
bejde med regulering og trimning af var-
meanlæggene, udskiftet gamle vinduer 
og byttet de energislugende lyskilder ud 
med nye lavenergipærer. Efterhånden 

er udviklingen af LED-lys også så langt, 
at kommunerne seriøst bør overveje det 
alternativ, når de vil udskifte gamle ar-
maturer og lyskilder. Anskaffelsesprisen 
kan fortsat være højere end ved andre 
alternativer, men til gengæld er hold-
barheden meget lang og energiniveauet 
utrolig lavt.

I Slagelse ser de også netop energire-
novering af den eksisterende bygnings-
masse – både kommunale bygninger 
og private boliger – som et af de største 
potentielle vækstområder. Kommunens 
beregninger viser, at energioptimeringen 
giver et beskæftigelsespotentiale på 
omkring 2500 årsværk. Det første mål er 
at skabe 300 årsværk i løbet af de kom-
mende fem år. Og hvis udbudsmaterialet 
bliver udarbejdet sådan, at lokale hånd-
værkere og virksomheder har mulighed 
for - og økonomi til - at deltage i udbud-
det, vil det forhåbentlig medføre, at der 
kommer gang i den lokale beskæftigelse 
her og nu. Hvilket er i alles interesser.

Hillerød udnytter ikke kun solen, men 
giver også et eksempel på hvordan en 
kommune kan vælge at tage vandvejen. 
For kommunen indfører simpelthen en 
pligt til at opsamle regnvand til toiletskyl 
og vaskemaskiner for alt nybyggeri. Det 
mindsker presset på kloaksystemet ved 
styrtregn og begrænser forbruget af det 
dyrbar grundvand til vask og toilet. Sam-
tidig har de sat gang i et stort projekt, 
der skal adskille regn- og spildevandet. 
Disse forskellige tiltag kan føre til mange 
job til for eksempel anlægsarbejdere og 
vvs’ere.

3F mener, at der er store muligheder for at skabe mere grøn 
vækst igennem initiativer, der ikke nødvendigvis koster så me-
get. Hvis det offentlige spiller bedre sammen med det private 
arbejdsmarked kan vi nå langt.  Og samtidig er det vigtigt at 
kommunerne samarbejder på tværs, da det vil være en stor 
gevinst for lokalsamfundene, hvis den innovative, grønne 
tænkning ikke bliver holdt inden for kommunegrænser, men 
samtænkes med nabo kommunerne og regionen.

Offentlige indkøb
Under ”Partnerskab for offentlige grønne indkøb” er der 
indgået aftaler om indkøbspolitik på forskellige områder, men 
de er ikke ambitiøse nok. Der skal satset meget mere på fæl-
les grønne indkøb, så kommunerne begynder at samarbejde 
om for eksempel opførelse af vindmølleparker, biogasanlæg, 
regnvandshåndtering, geotermianlæg og lignende. 

Muligheder for grønne investeringer
Offentlig-privat-partnerskab (OPP) kan være anvendeligt hvor 
opgaven tillader at design, konstruktion, drift og vedligehol-
delse tænkes sammen fra start. Det offentlige stiller kravene 
til projektet. Den private entreprenør sørger for designet, 
opfører, og kan efterfølgende vedligeholde og stå for driften. 
Investoren, som kan være et pensionsselskab, leverer en stor 
del af kapitalen, der kan bindes i en lang periode, tager en del 
af risikoen, og får et fornuftigt afkast.

Endnu flere kommuner bør overveje at gå Energy Service 
Company vejen (ESCO). ESCO er en virksomhed eller et part-
nerskab, som både energirenoverer og står for finansieringen. 
Ideen er at kommunerne betaler ESCO’en og energirenove-
ringen med de penge, som energibesparelserne giver dem.  
Dermed får kommunerne energirenoveret uden at skulle gribe 
dybt i kommunekassen og stå med en stor finansiel risiko.

TÆNK… i samarbejde

Grønne veje til vækst



Grønne veje til vækst

9

En kommune som har udarbejdet 
meget præcise beregninger på hvilke og 
hvor mange potentielle grønne job, der 
findes, er Samsø. Men det er også en 
kommune der har været på forkant med 
det grønne i flere år og som ligefrem har 
oprettet et Energiakademi, der kan for-
midle øens viden om energirådgivning 
og grøn vækst. Samsø er blandt andet 
100 procent selvforsynende med vedva-
rende energi fra vind, sol og biomasse, 
og kommunen vil med planen Fossilfri Ø 
arbejde på, at kommunen allerede i 2030 
er fossilfri, hvilket er 20 år tidligere end 
resten af Danmark.

Med Fossilfri Ø forventes det alene, 
at der kan skabe 25 permanente ar-
bejdspladser til stor gavn for de cirka 
4.000 indbyggere, der bor på øen.

Fra en energi-ø til 
energilandsbyer
For sådanne satser en kommune som 
Esbjerg på. Målet for Esbjerg er at 
engagere 20 landsbyer i energirenove-
ring, energibesparelser og CO2-neutral 

energiforsyning, så der blandt andet 
skabes nogle gode rammer for de lokale 
håndværkere og for små og mellemstore 
virksomheder.

Alle de tiltag til grøn vækst, som vi 
hidtil har listet op, har en energibespa-
rende vinkel. Men grøn vækst behøver 
ikke kun at knytte sig til denne meget 
traditionelle vinkel. Grøn vækst kan også 
udspringe af økologisk produktion. Det 
har Lejre er eksempel på. Kommunen 
har nemlig stablet et Økologisk Fødeva-
refællesskab på benene i et samarbejde 
mellem borgere og lokale producenter 
af økologiske fødevarer, der leverer 
friske økologiske fødevarer til Lejres 
borgere. Igen et initiativ der skaber 
lokal vækst og arbejdspladser, samtidig 
med at det er til gavn for mennesker og 
miljøet. Og igen et initiativ, der er kom-
met op at stå fordi flere gode kræfter 
arbejder sammen.

Ved gennemlæsning af kommuner-
nes input til denne publikation, står det 
nemlig fuldstændig klart, at vi kommer 
længst ved samarbejde. Flere kom-

muner peger på, at grøn vækst slet ikke 
kan ske uden et godt, velfungerende 
samarbejde, der strækker sig langt ud 
over rådhuset. 

Vi kommer længst med 
samarbejde
For eksempel peger både Syddjurs og 
Lolland på, at tæt samarbejde mellem 
for eksempel de offentlige myndigheder, 
forskningsinstitutionerne, virksomhe-
derne, uddannelsesstederne, foreninger 
og organisationer er vigtigt, og at det 
kun er via dette, at vi kan sikre, at vi 
både når klimamålene, holder budget-
terne og har den korrekt uddannede 
arbejdskraft, som er på forkant med 
udviklingen og dermed til gavn for både 
lokalsamfundet og samfundsøkonomien.

Derfor skal udgangsbønnen for 
denne sammenfatning være: Gør noget, 
og gør det sammen, så skal vi nok finde 
mange flere og nye veje til grøn vækst.

Grønne veje til vækst
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Initiativer med kvantificerbar beskæftigelseseffekt
Initiativ Beskæftigelseseffekt Kilde
 (arbejdspladser) 

Udskiftning af 5.700 oliefyr til fjernvarme 172 i 5 år Assens 
Energirenovering i Frederikshavn 300 Frederikshavn 
Bølgeenergi 500-1.000 Frederikshavn 
Energirenovering af ca. 4.200 parcel- og rækkehuse Ca. 500  Furesø
Geotermisk anlæg Ca. 150 i 3 år Hillerød & Sønderborg
Ændring af kloaksystem m.m. 500-1.000  Hillerød 
Opføre af fx 2 store biogasanlæg årligt Ca. 360 Ikast-Brande & Syddjurs
Oprettelse af Bioenergi Vest A/S Op til 1.500 Ringkøbing-Skjern
Udvidet vindmølle kapacitet til 450 MW i 2017  700-900 i 5 år Ringkøbing-Skjern
Vedvarende energiproduktion m.m. 25 permanente  Samsø
Energirenovering af boliger 17 i 10 år Samsø
Energirenovering af boligmasse  300 i 5 år Slagelse

Initiativer med uoplyst eller svært kvantificerbar beskæftigelseseffekt
Initiativ Kilde
Energilandsbyer i Esbjerg Esbjerg 
Testområde for vindmøller op til 250 meter Esbjerg, Ikast-Brande, Thisted & Vesthimmerland
Energirenovering af vejbelysning Furesø & Sønderborg
Hundested havn som servicecenter for vedvarende energi Halsnæs 
Klimasikring af kommunen Halsnæs 
Lokal produceret økologisk produkter til institutionerne Lejre
Bæredygtigt og energirigtigt byggeri Lejre
Ambitiøse mål og standarder Lolland
Offentlig efterspørgsel efter grønne produkter Lolland
Uddannelse af håndværker m.m. Slagelse 
Energirenovering af kommunens mange sommerhuse Syddjurs
Nybyggeri bygges i klasse 2015 Sønderborg 
Smart Area Thisted
Opsætning af solceller på kommunale bygninger Vesthimmerland
Nye teknologiske løsninger og produkter Kommunernes Landsforening
Effektiv og virksomhedsorienteret erhvervsservice Kommunernes Landsforening

Beskæftigelseseffekt 
på udvalgte initiativer

Effekterne af at gå grønne veje til vækst er mangfoldige og handler om investeringer,  

reducering af omkostninger, First mover fordele og meget andet. For nogle initiativer  

kan det kvantificeres, hvad beskæftigelseseffekten vil blive, mens andre er sværere  

umiddelbar at kvantificere.    

IGANGSÆT… fornuftige offentlige investeringer

3F peger på tre helt konkrete områder, hvor der bør ske of-
fentlige investeringer med en stor samfundsmæssig gevinst:
Klimarenovering
De tre seneste somre viste med al tydelighed, hvilke store 
udfordringer det nuværende kloaknet i Danmark står over 
for. Der er et stort behov for at det danske kloaknet og vand-
afledning bliver renoveret i løbet af de næste få år. 
Energirenovering
Energirenovering af offentlige bygninger er et område, hvor 
samfundet vil kunne opnå store besparelser på sigt og sam-
tidig skabe beskæftigelse på den korte bane. Energirenove-

ring af bygninger har i mange tilfælde en tilbagebetalingspe-
riode på fem år, hvilket gør investeringen indlysende rigtig. 
Letbane 
Trafiksituationen i Hovedstadsområdet er i en rivende 
udvikling. Trængsel på vejnettet i Storkøbenhavn koster 
samfundet syv milliarder om året. Der er derfor brug for 
infrastrukturelle investeringer og en styrkelse af den kol-
lektive transport. Etablering af letbaner omkring København 
vil styrke mobiliteten i Storkøbenhavn, have en meget positiv 
effekt på udledning af forurening samt skabe beskæftigelse 
både i etableringsfasen og i forbindelse med driften
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I Assens Kommune ser vi muligheder 
i samarbejde – at samarbejde med 

borgerne, de lokale foreninger og 
virksomheder, så det bliver et fælles 
projekt at skabe en klimakommune, der 
er bæredygtig.

For vi ønsker ikke, at sidde på politisk 
niveau og nørkle med en klimapolitik, 
der er sort snak for borgerne, men i 
stedet involverer dem og deres kompe-
tencer. Til gengæld forventer vi også, 
at de deltager – Det handler nemlig om 
medborgerskab!

Det betyder, at vi gerne støtter små 
som store projekter i kommunen, der 
rykker os som geografisk område tæt-
tere på en CO2 -neutral hverdag.

Samtidig må vi selvfølgelig også 
være realistiske omkring de økonomiske 
udfordringer kommunen står ansigt til 
ansigt med, hvorfor vi prioriterer igang-
sætning af nye klimavenlige projekter i 
forhold til, hvornår økonomien tillader 
det, og når vi kan se den langsigtede for-
del og udviklingspotentiale for projektet.

Brug for arbejdskraft
Et af de projekter, hvor kommunen har 
set fordele og udviklingspotentiale, 
ligger hos Assens Fjernvarme, som pro-
ducerer el og fjernvarme af CO2 -neutralt 
træflis. At få flere husstande til at bruge 
fjernvarme kan skabe arbejdspladser og 
gøre det muligt at nå vores målsætning 
om at være en CO2 -neutral geografisk 
enhed i 2042.

Assens Fjernvarme fremstiller blandt 
andet træflis af energipil. Og for at 
sikre den fremtidige forsyning af træ til 

fjernvarmeanlægget, planter værket 
energipil hos lokale landmænd, hvor 300 
ha. på nuværende tidspunkt er beplantet 
med energipil, som bliver høstet hvert 
andet år. Indtil videre har det udløst 10 
fuldtidsstillinger.

Som det fremgår af regeringens ener-
giudspil Vores Energi, skal kul udfases 
fra kraftvarmeværkene inden 2030, så 
der bliver stadigt større efterspørgsel 
på træ, hvilket også betyder højere pris. 
På nuværende tidspunkt importeres 
35-40 % af det træ, der bliver anvendt på 
kraftvarmeværkerne.

Hvis vi i kommunen kan tilbyde bil-
ligere energi, så står virksomhederne 
også bedre konkurrencemæssigt, og 
boligerne bliver billigere at varme op og 
dermed mere attraktive at bo i for vores 
borgere. At gøre Assens Kommune til 
et mere attraktivt sted at bo er netop et 
kerneområde i vores nye Vision 2018.

Disse forhold giver incitament og 
mulighed for med fordel at udvide 
produktionen af energipil: Vi kan blive 
selvforsynende på en energi- og klima-
venlig måde; Vi skal ikke ud og købe 
træflis til høje priser; Vi skaber vækst 

og arbejdspladser i lokalområdet. Altså 
grøn vækst!

I Assens Kommune er der ca. 19.000 
husstande, hvoraf 4.600 bliver opvarmet 
med naturgas og 5.700 med olie. Her 
ligger der således et stort potentiale 
for at skære i CO2 -regnskabet med en 
omlægning af varmeforsyningen til de 
10.300 husstande. Selvfølgelig er det en 
udfordring at omlægge opvarmningsfor-
men fra fossile brændsler til vedvarende 
energi, men det er samtidig en kilde til 
vækst for det lokale erhvervsliv, for vi får 
brug for arbejdskraft.

Hvor fjernvarmerøret ender
De fleste energislugende olieopvarmede 
boliger ligger på landet, hvor det ikke 
er rentabelt at føre fjernvarmerørene 
ud. Men selvom vi ikke kan føre rør helt 
derud, så er der masser af muligheder 
for at skabe grøn energi i landområ-
derne. Her er der nemlig mere plads til 
at producere vedvarende energi ved 
hjælp af jordvarme, solvarme, solceller 
og husstandsvindmøller. 

I Assens Kommune har vi inviteret 
borgerne til informationsmøde om, 
hvordan de kan skifte oliefyret ud med 
en mere energivenlig løsning som for 
eksempel varmepumper og solvarme, 
selvom fjernvarmerøret ender inden, 
det når deres matrikel. På mødet kunne 
borgerne få svar på spørgsmål af pen-
geinstitutter, håndværkere og sagsbe-

handlere fra kommunen. 
Vi samarbejder også med Hånd-

værker- og Industriforeningen om at 
holde energi- og klimamesser. Her kan 
borgerne få inspiration til energireno-
veringer af boligen, da det er vigtigt, at 
boligen er velisoleret for at få en god 
økonomi ved brug af varmepumper, som 
bliver afløseren for mange oliefyr.

Børnene er med os
I egne rækker har Assens Kommune sat 
50 mio. kr. af til energirigtige investerin-
ger i de kommunale bygninger. Vi regner 
med, at der bliver oprettet 1-2 årsværk 
hos lokale håndværkere pr. investeret 
million. Ét af investeringsområderne er 
solceller.

Solceller er nu faldet så meget i pris, 
at kommunen kan implementerer det i 
nogle af de kommunale bygninger, og 
det første kommunale solcelleanlæg, 
forventer vi, er i drift på Tommerup Skole 
til foråret. Sådanne langsigtede inve-
steringer, håber vi, inspirerer de private 
borgere til at følge trop, så derfor viser 
kommunen og Tommerup Skole glæ-
deligt det nye anlæg frem ved arrange-
mentet Solardays i maj 2012.

Samtidig mener vi også, det handler 
om at opbygge gode vaner fra starten 
for at sikre besparelser. Derfor bliver 
kommunens skoleelever undervist i 
energirigtig adfærd og vedvarende 
energi. I undervisningen bliver hele 
familiens energiforbrug inddraget, hvor-
efter eleverne tager den nye viden med 
hjem til diskussion over middagsbordet, 
og således bliver de vigtige ambassadø-
rer for den vedvarende energi.

Der er således mange grønne veje 
til vækst i vores kommune – især når 
både kommunen, virksomheder og alle 
borgere arbejder 
sammen om at skabe 
bæredygtig vækst.

Varigt medborgerskab – 
vedvarende energi
Assens Kommune vil gå frem med et godt eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirk-

ning, men lige så vigtigt; vi vil inddrage borgerne, foreningerne og erhvervslivet i klimaindsatsen 

– Det har vi lovet hinanden i Klimahandlingsplan for 2011-2013.

Det gælder om at få mest muligt 
energi ud af hver hektar, der tilplan-
tes, og i dag regnes energipil som en 
af de højst ydende energiressource, 
siger direktør for Assens Fjernvarme 
John Jessen.

Vi arbejder allerede på, at områder, 
hvor der anvendes naturgas, bliver 
konverteret til fjernvarme. Assens 
Fjernvarme har blandt andet i 2011 
koblet yderligere 410 boliger på 
fjernvarmenettet i byerne Ebberup 
og Sønderby. I løbet af det halve 
år, hvor fjernvarmerørene blev lagt 
i jorden, var 43 entreprenører og 
11 svejsere beskæftiget. Desuden 
arbejdede otte VVS’ere i tre måne-
der med at installere fjernvarmen i 
boligerne, fortæller John Jessen fra 
Assens Fjernvarme.

 Finn Brunse
Borgmester

Assens Kommune



Grønne veje til vækst energiforsyning og et lokalt engagement 
vil medvirke til, at det fortsat er attraktivt 
at bosætte sig der. 

Kommunal planlægning og 
rammesætning
En fundamental forudsætning for vækst 
er naturligvis, at der skabes de rette 
rammer gennem den fysiske planlæg-
ning. 

Esbjerg Kommune har udpeget mu-
lige testområder for vindmøller op til 250 
m og arbejder pt. på en vindmølleplan, 
der tager højde for Klimaplanens mål om 
en produktion af vindenergi, der i 2020 
kan udgøre mindst 70% af behovet for el 
i hele Kommunen. 

Ligeledes er der planlægningsmæs-
sigt taget højde for etablering af et 
biogasanlæg med kapacitet til gylle fra 
20.000 DE og med en beregnet CO2  re-
duktionseffekt på ca. 20.000 tons i 2020. 

En etablering, der i lighed med situatio-
nen i resten af landet dog er sat i bero af 
investorerne, fordi rentabiliteten ikke er 
i orden med de nuværende afregnings-
priser for gassen. 

Hele varmeforsyningsområdet tages 
under behandling i en varmeplanspro-
ces, som er igangsat i 2011.

På transportområdet har vi sat gang 
i udarbejdelsen af en Trafik og mobili-
tetsplan og Esbjerg Havn udbygger sine 
arealer med etablering af Østhavnen 
med en planlagt investering på 105 mio. 
euro i de næste år. I løbet af meget kort 
tid står en af landets første batteriskif-
testationer klar ved Korskroen lige uden 
for Esbjerg. 

Grøn vækst gennem efterspørgsel
Der hvor vi som kommune har en hel 

konkret og direkte rolle i forhold til grøn 
vækst er gennem vores efterspørgsel, 

når vi køber varer og serviceydelser i 
det offentlige. Det offentlige køber ind 
for over 40 mia. kr. om året og Esbjerg 
Kommune tegner sig for de 2,08 mia. kr. 
heraf, så potentialet som vækstdriver 
er betydeligt. Som et af initiativerne i 
Klimaplanen skal vi derfor i gang med en 
revision af Indkøbspolitikken med særlig 
fokus på prioritering af energi- og miljø-
venlige produkter og serviceydelser. 

Energirenovering af de kommunale 
bygninger har vi beskæftiget os med 
gennem de sidste 20 år i Esbjerg. Derfor 
har vi allerede høstet de lavest hæn-
gende frugter og fortsætter nu med at 
inddrage energieffektiviseringer i de 
løbende forbedringer i vores bygninger. 
Vi investerer pt. ca. 1,2 mio. kr. om året i 
energibesparende foranstaltninger. 

To sider af samme sag
Energi og klima er to sider af samme 
sag, og derfor har vi lokalt og nationalt 
en enestående mulighed for at koble ud-
fordringerne med muligheder for vækst. 
I løbet af 2012 skal der foreligge forslag 
til en revideret Klimaplan med scena-
rier for, hvordan vi om muligt kan nå en 
højere CO2  reduktion end de 30% i 2020 
fra Esbjerg Kommune som samfund.

Omkring 2/3 af alle havvindmøller 
til det europæiske marked bliver i 

dag udskibet fra Esbjerg, og i omegnen 
af 2000 mennesker er beskæftiget med 
offshore vind og mere end 1000 ansatte 
inden for bioenergi. I skrivende stund 
er vi faktisk i den situation, at vi akut 
mangler ingeniører til energiområdet i 
byen. Det betyder absolut ikke, at der 
er nogen grund til at hvile på laurbær-
rene: Byrådets klimaplan 2010-20 har 
som mål en CO2  reduktion på min. 30% 
over 10 år,  og ydermere et mål om at 
Kommunen skal arbejde på at blive CO2  

neutrale så hurtigt som muligt. Udover 
at fastholde de arbejdspladser, vi har 
inden for den grønne energi, skal der 
spilles på mange flere strenge og ikke 
mindst: Der skal flere spillere med for 
at komme i mål.  

Strategiske partnerskaber
Partnerskaber med andre spillere er 
derfor en væsentlig del af Klimaplanens 

strategi. I 2011 indgik vi et strategisk 
partnerskab med områdets største 
energiselskab SE om fælles bidrag til 
at nå klimaplanens mål og en konkret 
udmøntning er det +hus domicil, som 
SE i øjeblikket er ved at opføre i Esbjerg 
Nord. Domicilet bliver den største af sin 
slags inden for + energi i Danmark. 

Et andet tiltag er Esbjerg Erhvervs-
udviklings grønne energiklynger, hvor 
virksomheder inden for energisektoren 
arbejder sammen med universiteterne 
og energiselskaberne for på den måde 
at skabe innovation og synergi mellem 
partnerne. 

Esbjerg Kommune bidrager til at 
bane vejen for virksomhederne ved 
at øge kendskabet til deres løsninger 
både indenfor og udenfor Danmark, 
blandt andet gennem målrettet fokus 
på strategisk samarbejde på klima og 
energiområdet med vores venskabsby 
Suzhou i Kina. 

Energilandsbyer i Esbjerg 
Kommune
I foråret 2012 søsættes projekt energi-
landsbyer i Esbjerg Kommune. Formålet 
er ved en fokuseret indsats i 3 år at 
engagere de 20 landsbyer i Kommunen i 
energirenoveringer, energibesparelser 
og CO2  neutral energiforsyning. Her kan 
de intelligente løsninger komme i spil, 
og der kan skabes rammer for de lokale 
håndværkere og små og mellemstore 

virksomheders levebrød i EnergiMetro-
polen. Gevinsten forventer vi vil være, 
at landsbyernes bæredygtighed forøges 
på det lange sigt, fordi en energireno-
veret bygningsmasse, en miljøvenlig 
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115.000 mennesker lever i Esbjerg Kom-

mune, som dækker et areal på 750 km2. 

Byrådet satser stort på at udvikle mulighe-

derne for vækst inden for grøn energi, og 

har vedtaget et mål om min. 30% reduktion 

af CO2 udledningen i 2020 og herudover, at 

Esbjerg Kommune skal være CO2 neutral så 

hurtigt som muligt. 

Energi og klima –  
i Esbjerg Kommune er det 
to sider af samme sag
Grøn vækst i Esbjerg Kommune er i høj grad synonymt med 

Esbjerg Kommune som Danmarks EnergiMetropol. 

Bodil Ankjær Nielsen 
Klimachef  Esbjerg 

Kommune
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F ølgende er en casebeskrivelse af 
vækstsporet energi. ”Energibyen 

Frederikshavn” (www.energibyen.dk) 
er et sekretariat, som faciliterer, koordi-
nerer og initierer forskellige initiativer 
og projekter indenfor grønne energi 
teknoligier med henblik på at demon-
strere en 100 % bæredygtig bymodel 
baseret på vedvarende energi og samti-
dig skabe grøn vækst og fremtidige nye 
lokale jobs.

Rammen for Energibyen er ”Vision 
2015”, omhandlende skabelsen af et de-
monstratorium i skala 1:1, hvor et geo-
grafisk afgrænset område bestående af 
et bysamfund og to landsbyer overgår 
til 100 % vedvarende energi i slutningen 
af 2015. I praksis skal der produceres en 
vedvarende energimængde svarende til 
forbruget hos 26.000 indbyggere og det 

lokale erhvervsliv.  Herefter forventes at 
hele kommunen overgår til vedvarende 
energi indenfor en kortere årrække. 

Hensigten med visionen er at skabe 
et erhvervsfremmeprojekt, som frem-
mer udviklingen af den lokale beskæf-
tigelse indenfor vedvarende energi, 
dvs. en strategi som bringer virksom-
hederne i en frontløberposition. End-
videre er målet at gøre kommunens 
borgere og erhvervsliv uafhængige 
af fossile brændsler. Det bliver med 
klima- og energiministerens ord en 
forsikring, som giver mindre økono-
misk sårbarhed ift. olieprisstigninger 
og øget uafhængighed af autoritære 
olieregimers indvirken på internatio-
nale kriser. Endelig at medvirke til at 
skabe et demonstratorium og inspira-
tionsvindue, som viser omverdenen 

vejen for omlægning til et fossilfrit 
samfund samt CO2 -reduktion. 

En potentiel vifte af nye 
jobmuligheder 
Det følgende angiver en fremstilling af 
et scenarie for at skabe nye lokale jobs 
inden for de næste 1-5 år. 

Der forventes i løbet af 2 – 3 år at 
blive opført et stort biogasanlæg i kom-
munen. Biogassen skal opgraderes og 
lukkes ind på naturgasnettet som grøn 
gas. Anvendelsen bliver meget fleksibel 
i forhold til behov for el, varmeproduk-
tion samt transport. Arbejdspladserne 
skabes i forbindelse med opførelse 
af anlægget og senere i den daglige 
drift og service af biogasproduktionen 
og –opgraderingen samt transport af 
landbrugets og fødevareindustriens 
spildprodukter til og fra biogasanlæg-
get. Der forventes at blive udviklet en 
række nye følgeprodukter og tekno-
logier i forbindelse med etableringen 
af biogasanlægget og fx forsuring af 
gyllen. Projektet forventes at kunne 
styrke landbrugssektoren med tilføjelse 
af et tredje produktionsben (dyrkning af 
afgrøder, dyreproduktionog energipro-
duktion).  Opførelse af biogasanlægget 
kan fremskønnes gennem større tilskud 
i forbindelse med etablering, samt støre 
tilskud til den grønne energiproduktion i 
fx 5- 10 år end idag. 

Solceller forventes i den kommende 
årrække, at få en langt større efter-
spørgsel. Tilbagebetalingstiden i dag 

er blevet væsentligt kortere 8 – 12 år, 
hvilket skyldes, at anlæggene er faldet 
markant i pris, samt fradragsmuligheder 
i forbindelse med etablering, og fordi 
den enkelte forbruger må producere 
op til 6000 kwh uden afgiftsbelægning. 
De lokale arbejdspladser er relateret til 
import, salg, montage og servicering af 
anlæggene (typisk udført af elektrikere), 
samt eksport af solcellefilm. I fald der 
kommer tagintegrerede produkter på 
markedet, vil efterspørgslen stige.

I Frederikshavn Kommune opføres 6 
vindmølleparker (en kystnært og resten 
til lands) i løbet af de næste 2 – 4 år. 
Alene landvindmøllerne forventes at få 
en produktion på mellem 91 – 144 GWh 
pr. år, hvilket ca. svarer til forbruget 
hos ca. 33.000 husstande. Der skabes 
lokale arbejdspladser i forbindelse med 
opførelse af fundamenter og opstilling 
af vindmøllerne, samt den efterfølgende 
drift og servicering. Lokalt eksisterer 
adskillelige virksomheder, som leverer 
væsentlige dele til vindmølleindustrien. 
Indenfor fremstilling, opsætning og 
servicering fx arbejder en lokal virksom-
hed med renovering af vindmøllegear 
og betjener kunder på det europæiske 
marked, den forventer en markant 
stigning i omsætningen i de kommende 
år.  Omkring nedtagning og nedbrydning 
af gamle udtjente vindmøller eksiste-
rer også et potentiale for at skabe nye 
jobmuligheder.  

Største umiddelbare vækstområde i 
de nærmeste år er energirenovering af 
eksisterende bygninger, idet en række 
kommunale bygninger, lejeboliger og 
private boliger skal energirenoveres. En 
indikation på potentialet i Frederikshavn 
Kommune, illustreres ved at energireno-
vering private boliger alene kan skabe 
300 arbejdspladser under forudsætning 
af, at 5 % af den energirenoveringsmod-
ne bygningsmasse renoveres om året. 
Tyngden af disse nye arbejdspladser 
ligger hos lokale håndværkere.  For at 
fremskønne processen har Energibyen 
ansat en energirådgiver, som vederlags-
frit vejleder de enkelte boligejere om 

rational og effektiv energianvendelse. 
Ligeledes har Energibyen medvirket 
til etablering af et energirenoverings-
netværk af lokale håndværkere og 
kompetenceudvikling af netværket 
(www.energiproffer.dk). Energibyen 
genererer en række oplysningsaktivi-
teter om energirenovering i landsbyer, 
udvalgte bykvarterer og foreninger bl.a. 
ved afholdelse af ansigt til ansigtmø-
der. For at få fælles fokus og facilitere 
praktisk gennemførelse samarbejdes 
med pengeinstitutterne om udvikling 
af specifikke finansieringsmodeller for 
målgruppen, fx flytningen af udgifterne 
fra boligejerens energiforbrug til finan-
siering af lånet, så investering i bolig-
renovering ikke forøger boligejerens 
totalbudget, idet energibesparelsen 
finansierer renoveringen. Beskæfti-
gelsen i værdikæden findes bl.a. i øget 
energirådgivning, udvikling af nye 
produkter indenfor energieffektivisering 
og energibesparende foranstaltninger, 
energirenovering af klimaskærm, salg 
og installation af energirbesparende 
produkter, indregulering, drift og ved-
ligeholdelse af tekniske installationer 
samt udvikling og salg af totale entripri-
ser, hvor kombination af ovennævnte 
ydelser leveres som færdige pakkepro-
dukter.  

To af de projekter, som Energibyen er 
involveret i, har store vækstpotentialer 
på sigt: Transport, hvor overgangen til 
el-biler og med tilhørende infrastruktur 
vil skabe en række nye arbejdspladser 
ved etablering og efterfølgende drift. 
Den nye infrastruktur er i sin vorden, og 
det forventes, at der i kommunens tre 
største byer i 2012 opstilles ladestan-
dere, samt etableres en omladestation 
ved et trafikcenter. Indsatsen forventes 
at bringe nye kompetencer og aktiviteter 
til den lokale uddannelsesinstitution 
”Autobranchens udviklingscenter”. 

Energibyen har gennem flere år sam-
arbejdet med en opfinder omkring udvik-
lingen af et bølgeenergi produktionsan-
læg ”Crestwing”. Status for anlægget er 
efter at være testet i meget lille scala på 

DTU og DHI, for at sikre optimal pro-
duktion demonstreres i dag i scala 1:5 i 
havet udenfor Frederikshavn Havn. Der 
er etableret et konsortium, bestående 
af lokale virksomheder, og næste skridt 
er realisering af et pilotprojekt med en 
prototype i scala 1:1. Såfremt anlægget 
viser sin duelighed, kan der forventes 
et nyt vindmølleeventyr, konsortiet 
indikerer 500 – 1000 nye arbejdspladser. 
Beskæftigelsen i værdikæden findes 
bl.a. i: produktionen af bølgeenergian-
læggene, fragt og installation af anlæg-
gene, drift og service på bølgeenergi-
parkerne og udskibningshavnen. Alle 
kompetencerne til Offshore-bølgeenergi 
findes i Frederikshavn, men består af et 
hidtil uudnyttet potentiale, hvor to lokale 
brancher den maritime industri, (off-
shore) og bølgeenergi skal samarbejde. 

Vores erfaring viser, at nye jobs 
relateret til grøn teknologi kan skabes i 
flere brancher, fx landbrug, service- og 
fremstillingsindustri, transportsektoren, 
uddannelsesinstitutioner samt blandt 
håndværkere. Det forudsætter, at bran-
cherne er omstillingsparate, og medar-
bejderne har de fornødne kompetencer. 
Vidensniveauet forudsættes højere idag, 
idet grøn teknologi har langt mere kom-
plicerede tekniske løsninger end tidligere.

Da nye jobs i de forskellige sektor 
skabes samtidigt, skabes der en selv-
forstærkende dynamik i lokalsamfundet 
tilgavn for fællesskabet.

Energibyen Frederikshavns 
grønne veje til vækst
I Frederikshavn Kommune har byrådet valgt at fokusere på at udvikle 4 vækst-

spor: Maritime, energi, fødevarer og turisme. Disse 4 spor favner meget af den 

eksisterende erhvervsstruktur i kommunen.
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Poul Rask Nielsen, 
Projektchef 
Energibyen 
Frederikshavn

For at sikre fokus og øge lokalsam-
fundets bevidsthed om at vi er på den 
rette kurs mod at indfri visionen om 
omstilling til grøn energi, har Energi-
byen besluttet at udgive energimaga-
sinet e+, tre gange årligt. Magasinet 
e+ uddeles til samtlige husstande i 
kommunen.



Grønne veje til vækst sparelser i de kommunale bygninger, 
vejbelysningen og den interne transport. 
I 2011 blev der investeret 11 mio. kr. i 
energibesparelser i de kommunale byg-
ninger og opnået en besparelse på 500 
tons CO2  . Renovering af vejbelysningen 
har medført en besparelse på 400.000 
kWh om året. 

Endvidere er der investeret i 10 
el-cykler til medarbejdernes transport 
mellem de kommunale bygninger og til 
tilsyn. Disse investeringer fortsætter i 
årene fremover.  

Den strategiske energiplan
Kommunen har vedtaget en strategisk 
energiplan, der blandt andet har givet 
mulighed for, at en del af kommunens 
husstande bliver koblet på Vestforbræn-
dings fjernvarmenet. Dette medfører 
CO2 -reduktioner på grund af skiftet 
fra naturgasbaseret til affaldsbaseret 
fjernvarme. Investeringen i den nye 
forbindelse er ca. 80 mio. kr. i 2012. 

Den erhvervsrettede indsats
Furesø Kommunes erhvervspolitik skal 
blandt andet skabe bedre rammer for 
vækst og bedre muligheder for grønne er-
hverv. Sammen med erhvervsforeningerne 
og Go’Energi har kommunen startet net-
værket ”Kurveknækker Furesø Erhverv”. 
Der blev i 2011 identificeret betydelige 
energibesparelser i de virksomheder, hvor 
der blev gennemført energigennemgange, 
og samarbejdet i netværket vil fortsætte 
i 2012. Netværket vil fortsat fokusere på 
energibesparelser, men vil også se på 
energiforsyning, herunder mulighed for 
vedvarende energi. 

Energirenovering af boliger
Der er 8.400 parcel- og rækkehuse i 
Furesø Kommune, som er bygget i pe-
rioden 1960–80. En stor del af husene kan 
isoleres bedre, og flere kan få fjernvarme, 
omlægge til eller supplere med vedva-
rende energi. Hvis halvdelen af husene 
energirenoveres for gennemsnitligt 
100.000 kr., vil det skabe en omsætning på 
omkring en halv milliard kroner. 

Furesø Kommunes tog i efteråret 2011 

flere initiativer for at udløse energi-
renoveringspotentialet: I den ”åbne 
energirådgivning” på kommunens 
rådhuse kunne borgerne hver torsdag 
i en periode få råd af en konsulent fra 
Energitjenesten.  I ”For enden af vejen” 
kom en mobil energirådgivning ud i 
grundejerforeningerne og tilbød infor-
mation, samtaler og korte besøg af en 
energikonsulent i egen bolig. 

Der var stor tilslutning til disse ini-
tiativer, og Furesø Kommune fortsætter 
indsatsen. Kommunen arbejder blandt 
andet videre med at udvikle ”For enden 
af vejen” til et koncept for, hvordan en 
grundejerforening samlet kan gennem-
føre energirenovering.  

Transporten tæller 
Transporten er akilleshælen i energireg-
nestykket. Furesø Kommune arbejder 
med begrebet ”Grøn mobilitet”, der 

betyder, at man skal kunne komme af 
sted på en hurtigere, smartere, sundere 
og sjovere måde. Transportbehovet må 
dækkes af en palet af løsninger, og der 
er fokus på kombinationsrejser, cykel-
superstier, delebiler, parkeringsforhold 
og udvikling af mobiliteten i byrummene. 
I myldretiden kan det være hurtigere at 
cykle til København fra Farum fremfor 
at køre i bil på motorvejen! Samtidig er 
cyklen blevet både smartere og hurti-
gere de seneste par år. 

En satsning på kombinationsrejser 
og cyklisme vil medføre en betydelig 
innovation, både af cykelteknologi og 
infrastrukturløsninger, som vil under-
støtte det internationale brand, som 
København har fået som cyklernes by. 
Og hvis der er innovation, er der også 
arbejdspladser! 

Furesø vil gøre en forskel
Mange kommuner gør en stor indsats 
for at knække krise-kurverne. Furesø 
Kommunes indsats er en af de små 
bække, der kan blive til en å, som fører 
energibesparelser og jobs med sig, og 
som også styrker samarbejdet i lokal-
samfundet og giver mere sundhed og 
et bedre miljø. Vi mener, at indsatsen 
for at skabe løsninger, som kan ”trille 
videre” blandt borgere og erhvervsliv, er 
afgørende, hvis Furesøs – og  Danmarks 
- mål baseret på vedvarende energi og 
at blive CO2-neutral i 2050, skal nås.
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Byvåbnet er blåt, men visionen er 
grøn! I Furesø Kommune har klima 

og miljø indtaget en plads højt oppe på 
den politiske dagsorden, og kommunen 
arbejder strategisk og målrettet med at 
gøre det grønne tema til en løftestang 
for vækst og beskæftigelse.  

Furesø Kommune blev i december 
2009 klimakommune og vedtog i decem-
ber 2009 en Agenda 21 handlingsplan. 
Siden er der vedtaget en klimaplan, en 
strategisk energiplan, en strategi for 
håndtering af regnvand, en erhvervspo-

litik, en strategi for grøn mobilitet og en 
kommuneplan- og Agenda 21 strategi.  

Plangrundlaget er altså på plads, og 
det fælles udgangspunkt er visionen om 
et bæredygtigt samfund med høj livs-
kvalitet. Et bæredygtigt samfund er et 
inkluderende samfund med jobs til alle, 
og her kan indsatsen på energi-, regn-
vands- og transportområderne fungere 
som løftestang for skabelse af jobs. 

Målet er, at Furesø Kommune med 
tiden udelukkende skal være baseret 
på vedvarende energi. Det kæver bl.a. 

betydelige energibesparelser, omlæg-
ning af energiforsyningen og en radikal 
omlægning af transporten.

En flerstrenget indsats
Den furesøske metode er flerstrenget 
og retter sig dels mod kommunens egne 
aktiviteter og ejendomme, dels mod 
erhvervslivet og dels mod borgerne i 
forhold til især bolig og transport.

Kommunen fejer for egen dør
Kommunen går foran med energibe-

Grøn vækst skaber 
jobs og livskvalitet i Furesø
Det løfter både økonomi, beskæftigelse, klima og lokalsamfund, når man som kommune satser 

på grøn vækst og bæredygtighed. Furesø Kommune arbejder målrettet på at bane grønne veje for 

væksten og for livskvaliteten.

Lene W. Hartmann
Klima projektleder
Furesø Kommune
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Det kan være miljørigtige projekter, 
som her og nu eller på sigt skaber 

udvikling og arbejdspladser. Men det 
kan også være handlinger og initiativer 
- med miljøet for øje – fra kommunal 
side. Lad os kalde det eksemplets 
magt, der kan understøtte og inspirere 
til en bæredygtig udvikling for er-
hvervslivet, dets produkter og produk-
tionsmetoder. Det handler kort sagt om 
at tænke visionerne – og dyrke dem.

I Halsnæs Kommune har vi fokus 
på vigtigheden af at sikre balancen 
mellem miljø, klima og erhvervsliv. Det 
fokus kan vi som kommune holde ved til 
stadighed at udgøre eksemplets magt i 
vision og handling.

Klimakommune
Halsnæs Kommune blev klimakommune 
i 2008. En aftale med Dansk Naturfred-

ningsforening betyder, at kommunen 
som virksomhed har forpligtet sig til 
at nedbringe CO2-udslippet med to 
procent hvert år frem til 2025. Dette 
svarer til en absolut CO2 -reduktion på 
1/3 frem til 2025 i forhold til basisåret 
2007. Desuden har kommunen indgået 
samarbejde med Elsparefonden – en 
såkaldt Kurveknækkeraftale – om at 
nedsætte elforbruget ligeledes med to 
procent om året.

Med de to aftaler tog kommunen 
også et vigtigt skridt for at opfylde mål 
og forventninger på energi- og miljøom-
rådet i forhold til kommunens Plan- og 
Agenda 21 strategi.

Halsnæs Kommune vil også fremover 
gå foran i arbejdet med reduktion af 
CO2  og ønsker derfor  at deltage i det 
fælleskommunale ELENA-projekt, så vi 
kan reducere energiforbruget i de kom-
munale bygninger yderligere.

Styrker inden for grøn vækst 
I Halsnæs har vi virksomheder med en 
særlig styrkeposition inden for produk-
tion af stål og metal. Derudover er der 
mange håndværksvirksomheder. I dag 
bliver der leveret stål fra Frederiksværk 
til off-shore vindmøller. 

Kommunens erhvervspolitik har et 
indsatsområde inden for bæredygtigt 
byggeri. Der arbejdes konkret på at 
opbygge viden og kompetencer i forhold 

til bæredygtigt byggeri, energiforsy-
ning mm. Eksempelvis stiller Halsnæs 
Kommune grunde til rådighed i Kregme 
Syd til eksperimenterende klimavenligt 
byggeri, hvor konceptbyggeri og bære-
dygtige løsninger kan testes.

ESCO
Halsnæs Kommune har gennemført et 
ESCO-projekt, hvor også lokale hånd-
værksvirksomheder har medvirket og er 
blevet fagligt opkvalificerede. Projektet, 
der er afslutte med udgangen af 2011, 

vil medføre gennemgribende energibe-
sparende forbedringer i alle kommunens 
ejendomme - og hvor de opnåede be-
sparelser i energiforbruget finansierer 
omkostningerne ved forbedringerne.

ESCO-projektet er Danmarks mest 
ambitiøse i forhold til kommunens 
størrelse. Der er investeret 90 mio. kr. i 
energirenovering og vedvarende energi 
af blandt andet rådhuset, skoler, dagin-
stitutioner og plejecentre. 

Flere steder er der sat vedvarende 
energienheder op i form af solceller, 

solfangere, jordvarmeanlæg mm. Det 
forventes, at tiltagene giver en årlig 
energibesparelse på 30 procent i forhold 
til 2010-niveauet.

Men det er ikke alene de kommunale 
bygninger, kommunen har for øje. I 
Plan- og Agenda 21 Strategi 2011-2023, 
der er vedtaget af byrådet i januar 2012, 
tilkendegiver byrådet, at ” Halsnæs 
Kommune vil arbejde for at udnytte det 
store potentiale for energirenoveringer, 
der eksisterer i ikke-kommunale byg-
ninger”. Som led heri afholder Halsnæs 
Kommune ”Halsnæsdagen” i marts 
2012. En ”energi-dag”, hvor borgere 
kan møde virksomheder, som har tilbud 
inden for energirenovering, bæredygtigt 
byggeri mm.

Supplerende skal det bemærkes, at 
Halsnæs Kommune pr. 1. januar 2012 
helt har fritaget byggeri af solceller, 
solfangere, vindmøller m.v. for gebyrer. 
Vedvarende energi er en væsentlig 
pointe for klimakommunen Halsnæs 
– også når vi snakker om byggesagsge-
byrer .

Klimaberedt
Klimasikring er på dagsordenen i kom-
munen, hvor klima er et tværgående 
tema i Plan- og Agenda 21 Strategi 
2011-2023. Halsnæs Kommune er aktive 
indenfor klimatilpasning. Vi har kortlagt 
kommunens områder i forhold til hav-
spejlsstigninger, skybrud m.m. og har 
igangsat handlinger på baggrund heraf. 

I 2011 har vi for eksempel hævet et 
dige ved Frederiksværk By. Desuden 
deltager Halsnæs Kommune og Hals-
næs Kommunale Forsyning i KLIKO-vand 
(Klima, Kommuner og Vand) og starter 
snarest et kortlægningsarbejde i forhold 
til håndtering af regnvand.  

Vedvarende energi
Halsnæs Kommune har i dag to velud-
byggede fjernvarmesystemer i hen-

holdsvis Hundested og Frederiksværk. 
Anlægget i Hundested er naturgasfyret, 
og der er et stort ønske om alternative 
brændsler. Anlægget i Frederiksværk er 
baseret på biobrændsel, overvejende 
træflis. Der er gode muligheder for 
udbygning af dette anlæg. Der er end-
videre i hele kommunen potentiale for 
mere fjernvarme, ligesom der er plads til 
at opføre større vedvarende VE-anlæg, 
for eksempel solfangere. 

Som indirekte støtte til tanken om 
vedvarende energi kan bemærkes, at 
Hundested Havn - det ene af Region 
Hovedstadens to regionale søtrans-
portcentre – allerede i dag i stor stil 
anvendes til import af biobrændsler. 
Havnen vil endvidere kunne danne base 
for servicering af havvindmølleparker 
i Kattegat og på længere sigt eventuelt 
også af bølgekraftanlæg.

Bæredygtig transport
Halsnæs Kommune er en bosætnings-
kommune. Rigtig mange pendler mod 
nabokommuner og København for at 
komme på arbejde.

I Halsnæs Kommune ønsker vi derfor 
at arbejde for, at elbiler kan blive et flek-
sibelt supplement til en velfungerende 
offentlig transport, så privatbilismen 
bliver mere bæredygtig. Vi deltager der-
for gerne i projekter, der har til formål 
at afklare potentialet for at hovedstads-
regionen bliver en førende region for 
elbiler og ser i øvrigt gerne, at tilbuddet 
inden for offentlig transport udbygges 
og gøres mere CO2 -venligt, end det er i 
dag.
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Helge Friis
Borgmester 

Halsnæs Kommune

Grøn vækst er et vidt favnende begreb, hvor vejene 

frem mod det grønne mål er mange. 

Grøn vej mod 
bæredygtig 
udvikling

Grønne veje til vækst
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skudsenergi fra affaldsforbrænding, 
virksomheder og vindmøller.

Samtidig vil det virke som lager når 
produktionen overstiger forbruget.

Flisfyring kører nogenlunde automa-
tisk. Der er arbejdspladser for skovar-
bejdere ved fremstilling og for sømænd, 
chauffører eller jernbanefolk med 
transporten.

Et sammenhængende fjernvarmenet 
med ledninger mellem alle større byer 
er en meget stor investering som vil give 
arbejde til mange jord- og betonfolk, 
chauffører og rørsmede hvortil kommer 
arbejdspladserne i den industri som skal 
fremstille rør og pumper m.v.

Kloaksystemet
Vi indfører pligt til at opsamle regn-
vand til toiletskyl og vaskemaskiner for 
alt nybyggeri i kommuneplanen. Det 
formindsker tilgangen til kloaksystemet 
ved styrtregn og begrænser forbruget af 
grundvand til vask og toilet.

For at begrænse tilgangen af regn-
vand til kloakkerne arbejder vi på at 
alle nye belægninger skal udføres i 
materialer som vandet kan sive igennem 

så mest muligt optages i jorden. Kom-
muneplanen påbyder separatkloakering 
for nybyggeri, og vi har igangsat et 
stort projekt for adskillelse af regn - og 
spildevand.

Det omfatter foruden separatkloake-
ring at regnvandet opstemmes i søer og 
vandløb i boligkvartererne så det giver 
liv til planter og dyr i stedet for at havne 
i kældrene.

Det koster mellem ½ og 1 milliard kr at 
adskille regn - og spildevand i Hillerød 
kommune, og det vil give job til mange 
anlægsarbejdere.

Regnvandsanlæg giver merbeskæf-
tigelse ved nybyggeri for kloak – og 
VVS- folk.

Ved montage i eksisterende bygnin-
ger giver det betydeligt mere arbejde da 
der skal trækkes nye vandledninger til 
toiletter og vaskemaskiner.

Dertil arbejdspladserne på Nyrup 
plast og andre producenter af tanke og 
rør.

Der er en stor udfordring omkring 
hospitalsspildevand, såvel ved Hillerød 
Sygehus som ved det kommende super-
sygehus.

Enten skal supersygehuset selv 
kunne forrense sit spildevand eller også 
skal et nyt renseanlæg være forberedt 
på denne opgave.

Nye cykelstier
Vi bygger cykelstier for ca 45 millioner 
over 4 år.

Første mål er at alle børn skal kunne 
cykle trygt i skole, men gode cykelstier 
samtidig øger muligheden for at folk 
lader bilen stå og cykler til arbejde eller 
til toget.

Økonomiske begrænsninger betyder 
at vi ikke for tiden kan udvide vores kol-
lektive trafiksystem, men vi har planerne 
klar hvis der åbnes for større investerin-
ger og bedre service.

Grønne veje til vækst
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Der er investeret i ventilation, belys-
ning, solceller, pumper, nye vinduer 

og anden bedre isolering.
Det undersøges om der kan opnås el 

- besparelser ved sænkning af spændin-
gen på nettet.

Hillerød kommune har administreret 
et ”Sorcer-projekt” som har ydet støtte 
til energirigtigt byggeri, herunder solcel-
ler bl.a. på rådhuset og 3F`s bygninger

Herudover er der afsat midler til 
vandbesparelser herunder brug af regn-
vand i toiletter.

Ved udgangen af 2012 forventes CO2   
udledningen fra Hillerøds kommunale 
bygninger at være 29% lavere end i 2009.

Det officielle mål på 35 % reduktion i 
2020 kan derfor sættes højere.

De foreløbigt 100 millioner som er 
afsat til energiforbedringer giver jobs til 
elektrikere, blikkenslagere, tømrere og 
arbejdsmænd og er med til at sikre at de 
uddannes til at udføre arbejdet med de 
nye teknikker.

Hertil kommer jobs på de fabrikker 
som fremstiller vinduer, pumper og 
andre produkter.

De ansatte på ejendommene uddan-
nes til at få mest muligt ud af den nye 
teknik.

Fjernvarme
Hillerød  Varme A/S har investeret i et 
stort solfangeranlæg og flere mindre 
som støtte til fjernvarmen.

Der er planer om at udskifte det gas-

fyrede kraftvarmeanlæg som forsyner 
Hillerød og Farum med et biomassedre-
vet værk som henter termisk varme ca. 2 
km nede i undergrunden.

Når vi overgår fra gas til flis og under-
grunds (termisk) -varme vil CO2 -udled-
ningen fra Hillerød falde langt mere end 
de mål vi har sat os.

I den forbindelse drøfter vi med Lo-
kalbanerne om flis kan køres på jernba-
nen fra Hundested Havn til værket som 
vil blive lagt tæt på banen.

Vi har 6 store vindmøller, men vind-
forholdene i kommunen er ikke særligt 
gode så det satses der ikke meget på.

Solfangeranlæg passer stort set sig 
selv – man skal have nogen får til at 
holde græsset nede rundt om dem. Men 
der er arbejdspladser på fabrikken og 
for de sjak som stiller anlæggene op.

Vi udbygger fjernvarmenettet i takt 
med byudviklingen, og tager lidt efter 
lidt de ikke-dækkede områder i byen 
med, f.eks. veje hvor der kun er huse på 
den ene side.

Der findes tre mindre fjernvarmevær-
ker (barmarksværker) i kommunen. De 
har en dårlig økonomi med høje priser, 
og det er vores mål at forbinde alle 
kommunens fjernvarmenet så det bliver 
mere effektivt. Vi støtter planerne om et 
sammenhængende fjernvarmenet i hele 
hovedstadsregionen. Dette net vil kunne 
optage al termisk varme og fordele over-

Hillerød Kommunes 
indsats og planer for miljø, 
energi og arbejdspladser
I budgetterne for 2011-14 er der afsat 25 mio. kr. hvert år til 

energiforbedringer af kommunens ejendomme.

 Tue Tortzen
Formand for Miljø- og 

teknikudvalget 
Hillerød Kommune



Grønne veje til vækstGrønne veje til vækst

22 23

Siemens Windpower A/S alene teg-
ner sig for ca. 3500 medarbejdere, 

og de øvrige er beskæftiget i en lang 
række virksomheder, lige fra underle-
verandører til vindmølleindustrien til 
virksomheder, der leverer og producerer 
andre energi-løsninger som jordvarme, 
husstandsvindmøller og solceller. 

Visionen er, at Ikast-Brande Kom-
mune vil være udstillingsvindue for 
udvikling og anvendelse af al klima- og 
energiteknologi. Vi vil støtte op om vores 
energivirksomheder og samtidig være 
demonstrationssted for alternative 
energiløsninger. Det er en erhvervssats-
ning, vi er stolte af.

Vi har flere og flere virksomheder og 
private husstande, som bruger alterna-
tive energiformer, for eksempel solcel-
ler, jordvarme og biogas, og det gavner 
vores bestræbelser på at få en mere 

CO2 -neutral energiforsyning. Denne 
udvikling har samtidig den positive 
afledte effekt, at det kan skabe nye jobs, 
og at de lokale virksomheder får styrket 
nogle nye forretningsområder. I kom-
munen arbejder vi på at udarbejde en ny 
klima- og energipolitik, som kan skubbe 
på denne udvikling.

Albuerum til udvikling
Det er vigtigt for Ikast-Brande Kom-
mune, at vores virksomheder får 
mulighed for at afprøve deres produkter 
i nærområdet. Her spiller vi som kom-
mune og myndighed en vigtig rolle. Vi 
skal kunne stille faciliteter til rådighed 
og præstere en effektiv og langsigtet 
sagsbehandling, så virksomhederne kan 
koncentrere kræfterne om udvikling og 
produktion.

Ikast-Brande Kommune vil gerne give 

vindmølleproducenter mulighed for at 
stille testmøller op på arealer i kommu-
nen, så de kan afprøve nye teknologiske 
løsninger tæt på virksomhedens udvik-
lingsafdeling. Det er hurtigere og bil-
ligere at teste, servicere og skifte dele, 
når testmøllen står tæt på, end hvis den 
står langt ude i Nordsøen. Testpladser er 
en af den slags faciliteter, som både kan 
fastholde arbejdspladser i lokalområdet 
og bidrage til grøn vækst. Ikast-Brande 
Kommunes vindmølleplan giver plads til 
yderligere 30 store vindmøller, udover 
de 37 vi har i dag.

Landbruget er fremtidens 
energi-leverandør
Ikast-Brande Kommune vil gerne skabe 
gode rammer for, at et andet af vores 
store erhverv, landbruget kan udvikle 
sig. Vi tror på, at landbruget i fremtiden 
vil levere ressourcer til energisektoren 
i form af energi-afgrøder. I øjeblikket er 
vi i gang med revision af Kommuneplan 
2013-2025, som vil skabe nye rammer for, 
hvordan vi kan udnytte det åbne land. 
Det kan give landbruget gode mulighe-
der for at dyrke energi-afgrøder som pil, 
popler og majs, da vi både har arealer 
og faciliteter til det. Vi skal sammen 
med landbruget finde dyrkningsmeto-
der, som både er rentable og samtidig 
skånsomme overfor natur og miljø. Kan 
vi sammen håndtere den udfordring, 
vil der også være nye jobs i fremtidens 
landbrug.

Et andet eksempel på potentiale for 
grøn vækst i landbruget er biogas. Vi 
skal have flere biogasanlæg i Ikast-
Brande Kommune, som helt overordnet 
set vil være til gavn for lokalområdet. 
Vi kan både få energi, et bedre miljø og 
arbejdspladser ud af det. Vi ved, at der 
naturligvis både er positive og negative 
aspekter i det, og der er mange hensyn 
at tage. Det er en af de udfordringer, 
som kommunen vil invitere til dialog om 
at håndtere i forbindelse med revisionen 
af Kommuneplan 2013-2025.

Vi bringer parterne sammen
Kommunen faciliterer en dialog mel-
lem landbrug og forsyningsselskaber. 

På den måde bidrager vi til udvikling af 
landbruget som leverandør af biomasse 
til vores energiforsyning. Det vil betyde, 
at forsyningsselskaberne kan levere bil-
lig grøn energi til kommunens virksom-
heder og borgere. Vi holder tæt kontakt 
til forsyningsselskaberne og diskuterer 
forskellige modeller for, hvordan vi kan 
håndtere udfordringerne.

I Ikast-Brande Kommune vil vi gerne 
udnytte noget af den overskudsvarme, 
som virksomheder med et meget stort 
energiforbrug har. Derfor bidrager vi til 
en dialog mellem dem og forsynings-
selskaberne om, hvordan vi kan gøre det 
lettere for virksomhederne at komme 
af med overskudsvarmen til fjernvar-

meværkerne. Det vil ikke alene sænke 
forbruget af importeret naturgas, det vil 
også fremme forståelsen af, at energi er 
en ressource, som vi skal samarbejde 
langt mere om. Her er vi nødt til at få 
politikerne på Christiansborg på banen, 
da vi oplever, at det er afgiftsreglerne, 
som er den største sten i skoen for, at vi 
kan udnytte denne ressource.

Dialog er en mærkesag
Dialog og samarbejde med virksomhe-
derne er noget af det, som vi er rigtig 
gode til i Ikast-Brande Kommune. Både 
i 2010 og 2011 er Ikast-Brande kåret af 
Dansk Industri til at være kommunen 
med det bedste erhvervsklima i Dan-
mark. Kåringen sker på baggrund af 
både virksomhedernes egen oplevelse 
af erhvervsklimaet og statistiske data.

Der hvor Ikast-Brande Kommune skil-
ler sig særlig positivt ud, er på faktorer 
som ’hurtig og kompetent sagsbehand-
ling’, ’fysisk planlægning’ og ’informa-
tion og dialog med kommunen’. Denne 
indstilling om at være ”myndighed 
med et service-gen” har tiltrukket flere 
”grønne” virksomheder til kommunen og 
har dermed skabt nye arbejdspladser. 

Vi skal som kommune hurtigt og 
effektivt fjerne sten på vejen for virk-
somhederne. De kvitterer til gengæld 
med arbejdspladser blandt andet i den 
grønne industri til gavn for både klima 
og miljø.

Carsten Kissmeyer
Borgmester  

Ikast-Brande 
Kommune

Vi skaber albuerum til 
virksomhedernes grønne vækst
I Ikast-Brande Kommune har vi mange virksomheder og ca. 5.000 

arbejdspladser inden for ”den grønne industri”. 



Grønne veje til vækst

Lejre Kommune vil gerne være et udstil-
lingsvindue for, hvordan omlægning til 
økologi kan foregå i samarbejde mellem 
interesserede landmænd, forskningsin-
stitutioner og forbrugere.

Derfor vedtog en enig Kommunalbe-
styrelse i april 2010, efter henvendelse 
fra Danmarks Naturfredningsforening, 
at igangsætte projektet ”Den Økologiske 
Kommune.» Udover Danmarks Natur-
fredningsforening og Lejre Kommune 

der tog initiativet sammen, er en række 
centrale samarbejdspartnere herunder 
Økologisk Landsforening, Landbrug & 
Fødevarers Økologisektion, GEFION, 
samt Videncenter for Landbrug.

Projektet handler om tænke økologi 
og bæredygtighed ind i hverdagen. Det 
handler om at producere sunde føde-
varer på en hensigtsmæssig måde, der 
beskytter natur, klima og drikkevand. 
Lejre Kommune vil være den første kom-

mune, der forsøger at finde økologiske 
løsninger på så mange udfordringer som 
muligt i vores hverdag.

 Fra kirkens jord til private 
haver og økologisk bespisning i 
institutionerne 
Projektet består af en række delprojek-
ter - ti i alt - som spænder lige fra økologi 
og bæredygtig drift af kirkens jord, 
økologi i landbruget, på kommunens 

arealer og i private haver - til økolo-
gisk bespisning i vores institutioner og 
på vores ældrecentre. Dertil kommer 
potentialerne i at udvikle såkaldt ”økotu-
risme”, hvor Lejre Kommune kan være 
en aktiv medspiller i at skabe grobund 
for nye virksomheder inden for oplevel-
sesøkonomi.

 Netop det, at projektet Den Økolo-
giske Kommune spænder så bredt, er 
det særlige ved projektet, og dét, der 
gør projektet unikt: Projektet tænker 
så at sige økologien ”hele vejen rundt” 
og initiativerne i projektet skal på sigt 
komme både børn, ældre, landbruget og 
de private forbrugere til gavn.

Projektet passer rigtigt godt ind i vo-
res kommuneplan og den nye Lejrestra-
tegi, ligesom det harmonerer fint med 
vores bestræbelser på at blive udpeget 
til Nationalparksområde. Det kan styrke 
Lejre Kommunes positive kendetegn, og 
vi kan skabe vækst på de præmisser, vi 
har med naturen, landskabet, miljøet og 
det lokale.

 
Lokal vækst, synergi og 
bæredygtighed
Et eksempel på et lille tiltag der skaber 
både bæredygtig udvikling og styrker 
det lokale fællesskab, er Lejre Økologi-
ske Fødevarefællesskab (”LØFF”). LØFF 
blev stiftet i februar 2012, og udspringer 
af projekt Den Økologiske Kommune. 
I fødevarefællesskabet samarbejder 
borgere og lokale producenter af økolo-
giske fødevarer om at levere friske lokalt 
producerede økologiske grøntsager og 
frugt til Lejre-borgerne. 

Ordningen er ganske ny, og kan 
udvikles på sigt til også at levere andre 
lokalt producerede fødevarer (æg, fisk, 
kød mm.). Det støtter lokale arbejdsplad-
ser og desuden giver det lidt beskæfti-
gelse til en gruppe borgere med særlige 
behov: Gården, hvor grøntsagerne hver 
uge skal pakkes til medlemmerne, er 
et bo- og aktivitetstilbud til unge med 
særlige behov. De unge modtager 
grøntsagerne, og bliver samtidig en del 

af fællesskabet omkring LØFF i lokalom-
rådet. På sigt skal de unge måske stå for 
at pakke grøntsagerne til medlemmerne. 
Dermed er der også en social dimension 
i konceptet.

 
Et pionerprojekt
Projektet Den Økologiske Kommune 
handler først og fremmest om at afdæk-
ke, hvilke muligheder og begrænsninger, 
der er, for at fremme økologi i hverdagen 
på tværs af alle de områder, projektet 
beskæftiger sig med.

 Ambitionen er ikke, at Lejre Kom-
mune og alle vores aktiviteter og insti-
tutioner bliver økologiske over natten. 
Projektet er et undersøgelsesprojekt, 
som skal gøre os klogere på, hvad der 
skal til for at blive mere økologiske i 
hverdagen.

 Lejre Kommune er den eneste 
kommune, som har givet sig i kast med 
at sætte fokus på økologi i så mange 
forskellige sammenhænge på én gang. 
Derfor er der også et spændende udvik-
lingsperspektiv i, at Lejre Kommune kan 
blive en foregangskommune, når det 
gælder økologi.

 På længere sigt har vi en vision om at 
blive hovedstadens økologiske forhave, 
der forsyner København og byens store 
opland med friske og lokalt producerede 
økologiske råvarer.

Projektet passer rigtigt godt ind i 
vores kommuneplan og Lejrestrategien, 
ligesom det helt oplagt understøtter 
vores bestræbelser på at få et område af 
kommunen udpeget til Nationalpark.

Det kan alt sammen styrke Lejre Kom-
munes positive kendetegn, og være med 
til at skabe vækst på de præmisser, vi 
har med naturen, landskabet, miljøet og 
det lokale.

Næring til vores virksomheder
Som en del af hovedstadsområdet og 
med en placering midt på Sjælland, har 
Lejre Kommune rigtig mange arbejds-
pladser tæt på. Men selvom ca. 70% af 
Lejre Kommunes samlede arbejdsstyrke 

pendler ud af kommunen for at arbejde, 
er vores eksisterende erhvervsliv og nye 
iværksættere vigtige for os. Flere af de 
største virksomheder, vi har, er faktisk 
begyndt her i det små og har med tiden 
vokset sig store, mens andre har spæn-
dende nicheproduktioner, der forsyner 
det globale marked. 

Vi vil gerne være en konstruktiv og 
kompetent samarbejdspartner for vores 
virksomheder, og der hvor vi kan, vil vi 
arbejde for, at de får gode udviklings-
vilkår. Derfor vil vi sætte fokus på at 
optimere samarbejdet, f.eks. ved tidlig 
dialog og forventningsafstemning om 
myndighedsbehandling, og ved en 
række fælles faste dialogmøder, der har 
fokus på at optimere erhvervsklimaet i 
kommunen.

Sammen med Zealand Business 
Connection vil vi gøre en indsats for at 
understøtte de brancher, der står stærkt 
i vores område, herunder bygge- og 
boligsektoren, hvor der skal særlig fokus 
på bæredygtig og energirigtig byggeri. 
De lokale virksomheder er vigtige sam-
arbejdspartnere i indsatsen for høj be-
skæftigelse. Derfor vil Jobcenter Lejre 
arbejde med at udbygge dialogen med 
det lokale erhvervsliv om rekruttering og 
uddannelse af medarbejdere. 

Vi er ikke bange for at indgå i utradi-
tionelle samarbejder og partnerskaber 
for at fremme den gode ide, der rummer 
det samfundsansvarlige perspektiv. 

 
 

Mette Touborg
Borgmester 

Lejre Kommune

Lejre – Den økologiske 
Kommune
Økologisk produktion er en niche i vækst. Derfor kan økologi være vejen til nye erhverv og samti-

dig give nye muligheder for konventionelle landbrug, hvoraf nogle er økonomisk hårdt presset. 
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På Lolland har vi også nydt godt af 
denne udvikling. Vestas har gen-

nem et årti produceret vindmøllevinger i 
Nakskov, og fabrikken var en af kom-
munens vigtigste og mest moderne 
virksomheder.

Det er desværre slut nu, men jeg er 
overbevist om, at omlægningen af vores 
samfund til vedvarende energi stadig 
rummer mulighed for at skabe ny vækst 
og beskæftigelse.

På det generelle plan er jeg heller 
ikke i tvivl om, hvad der skal til: Det skal 
kunne betale sig. Der skal investeres, og 
dem der investerer skal have udsigt til 
at få deres investering igen – uanset om 
det er penge eller politisk kapital de har 
lagt på bordet.

I Lolland Kommune plejer vi at sige, at 

vores klimastrategi både er en erhvervs-
strategi og en miljøindsats. Begge dele 
er vigtige, og det ene forudsætter det 
andet.

Hvordan sikrer vi så,  
at det kan betale sig?
Ambitiøse mål og standarder

For det første skal vi som samfund 
have klare mål og ambitiøse produkt-
standarder.

Når industrien og forbrugerne kender 
fremtidens standarder, vil de allerede nu 
begynde at indrette sig på dem. 
 Det kunne f.eks. dreje sig om krav til 
varmetab fra bygninger eller elappara-
ters energiforbrug.

Det afgørende er netop at være MERE 
ambitiøs end omgivelserne, så danske 

virksomheder får et incitament til at 
gå forrest med at udvikle de produkter, 
som alle vil efterspørge i fremtiden. Det 
er også vejen frem, hvis vi vil undgå 
fejlinvesteringer i teknologi, der snart 
skal udfases.

Det er netop i det lys, den tyske 
beslutning om at opgive atomkraft er vi-
sionær. Den gør det klart, at der vil være 
et stort og attraktivt marked for vind- og 
solenergi i fremtiden – og at investering 
i vedvarende energi er sikker.

Et attraktivt marked
For det andet skal vi sikre et marked for 
de nye produkter. Offentlige myndighe-
der står for en stor del af samfundets 
forbrug, og vi skal selvfølgelig være med 
til at styrke markedet for grøn teknologi. 
Både fordi vi kan spare penge på længe-
re sigt og for at støtte udviklingen af nye 
produkter. Her er det vigtigt, at vi ikke 
på forhånd lægger os fast på bestemte 
løsninger. Vi skal først og fremmest pege 
på de problemer, vi skal have løst, og så 
overlade det til markedet og virksom-
hederne at udvikle de bedste og mest 
økonomiske produkter.

For det tredje er der behov for et tæt 
samarbejde og udvikling af uformelle 
netværk mellem virksomheder, ud-
dannelser, forskningsinstitutioner og 
offentlige myndigheder. Vi skal ikke bare 
skabe ny viden og nye produkter, vi skal 
også sikre, at de bliver implementeret og 
kommer i stabil drift. Derfor skal hånd-

værkere, faglærte og de erhvervsskoler, 
der uddanner dem, inddrages så tidligt 
som muligt.

På Lolland har vi etableret Lolland 
CTF (Community Testing Facilities) 
hvor ny teknologi kan afprøves i fuld 
skala og i almindelig drift. Det har gjort 
Lolland til et vigtigt test- og demonstra-
tionsområde for grøn teknologi, og vi er 
samtidig overbevist om, at det er i mødet 
med virkeligheden, at ny viden bliver til 
stabile produkter, der kan klare sig på 
markedsvilkår.

Politisk mod skal belønnes
Endelig skal det også politisk kunne 
betale sig at fremme grøn teknologi og 
grøn produktion.

Lad mig give et eksempel: I Lolland 
Kommune produceres der mere energi 
fra landbaserede vindmøller end i nogen 

anden kommune i hele landet, og vi har 
lige vedtaget en ny vindmølleplan, der 
peger på yderligere placeringsmulig-
heder. Vi har også vedtaget, at der kan 
placeres et testcenter ved Kappel, så 
nye typegodkendte møller kan blive 
afprøvet i praksis.

Andre kommuner har valgt ander-
ledes. Her er der opstillet færre eller 
næsten ingen vindmøller.

Jeg tror ikke på, at alle disse kom-
muner i den grad mangler plads. Men 
de har ikke været villige til at betale den 
politiske pris, for nye vindmøller støder 
meget ofte ind i lokal modstand og na-
boklager. ”Vi vil gerne have løst klima-
problemerne – men behøver det at ske 
lige her?” synes logikken at være. Den 
modstand har vi sandelig også mødt.

Jeg er overbevist om, at det ville blive 
meget nemmere at finde egnede place-

ringer og at få naboernes accept, hvis 
kommunerne fik en gulerod til at gøre 
det. Man kunne forestille sig, at de kom-
muner, der producerer mere grøn energi 
end de bruger, fik lavere energiafgifter, 
så de kunne tiltrække nye virksomheder. 
Det ville gøre det tydeligt for alle, at 
både borgere og det lokale erhvervsliv 
faktisk fik noget ud af 
at lægge jord til f.eks. 
vindmøller.

Gert Mortensen, 
Formand for 

Klima-, Miljø- og 
Teknikudvalget 

Lolland Kommune

Det skal kunne betale sig

Vi drømmer alle om et nyt vindmølleeventyr: Det, der startede som excentriske eksperimenter i 

1970’erne, udviklede sig i 1980’erne og 1990’erne til en førende position på verdensmarkedet 

og en massiv dansk eksportsucces. Og det var oven i købet en succes, der skabte nye industri-

arbejdspladser i de dele af landet, der har hårdest brug for dem.
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Lolland Kommune

Lolland Kommune arbejder med klima- og 

energispørgsmål, som tager udgangspunkt 

i, at kommunen skal skabe energi og vækst 

med udgangspunkt i vores naturlige res-

sourcer. 

Kommunen er godt i gang: Brint, biomasse 

vindmøller, solenergi indgår i kommunens 

energiproduktion. Nogle anlæg er stadig 

på forsøgsstadiet, mens andre er fuldt 

udviklede. Du kan se anlæggene beskre-

vet under Energiprojekter. 
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Skolerne i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune er lige nu en rigtig god histo-

rie. Normalt handler de gode historier 
om, hvor dygtige eleverne er, hvor 
mange af dem som efterfølgende får en 
ungdomsuddannelse, eller hvor gode 
skolerne er til at integrere nydanske 
elever. Denne gang er årsagen dog 
en helt andet. 21 skoler i Ringkøbing-
Skjern Kommune har nemlig på et år 
sparet varme for ikke mindre end en 
halv million kroner.

- Det er imponerende. Og her taler 
vi om en besparelse, som er opnået 
udelukkende ved at investere, foretage 
ændringer i det udstyr, vi allerede har og 
generelt gøre tingene smartere, siger 
Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud 
og Undervisning.

Det er dog langtfra kun på skoleom-
rådet, at man har hænderne hævet højt 
op over hovedet på grund af den umid-
delbare energigevinst. Begejstringen 
når helt op i toppen af organisationen 
- ind i direktionen og byrådet. Nu fylder 
en halv million kroner ikke meget i et 
samlet kommunalt budget på mere end 
to milliarder kroner, men det er ikke så 
meget beløbet som løftet om mere, der 
henrykker.

 - Her har vi beviset på, at det kan 
betale sig at energioptimere ældre 
bygninger, og det eksempel kan vi bruge 
videre. Ikke kun i forhold til resten af de 

kommunale bygninger, men også i 
forhold til private boligejere og virksom-
heder, siger borgmester i Ringkøbing-
Skjern Kommune, Iver Enevoldsen.

Energioptimering - det tredje ben
Energioptimeringen af bygninger er næ-
ste etape i kommunens ambitiøse klima-
satsning. Målet er her at energioptimere 
1.000 huse inden udgangen af 2014.

Efter kommunalreformen vedtog 
et enstemmigt byråd i Ringkøbing-
Skjern Kommune en af Danmarks mest 
ambitiøse klimaplaner. Målet er i 2020 at 
være 100 procent selvforsynende med 
energi. Og her menes al den energi, der 
forbruges i kommunen; ikke kun af kom-
munen selv, men også af virksomheder 
og privatpersoner.

Projektet kaldes Energi2020, og har 
allerede nu påkaldt sig international 
opmærksomhed. Ringkøbing-Skjern 
Kommune var eksempelvis nomineret til 
Nordisk Energikommune 2011.

Rammen omkring Energi2020 er 
Energisekretariatet med sekretariats-
leder Henning Donslund i spidsen og 
Energirådet, hvor 14 medlemmer re-
præsenterer offentlige og især private 
organisationer.

- Det er ingen tilfældighed, at en stor 
del af rammen omkring Energi2020 er 
bygget op om private aktører. De mål-
sætninger, byrådet har sat op, kræver, 

at alle i kommunen byder ind. Også 
aktører vi reelt ingen indflydelse har på. 
Derfor har vi stor fokus på at opbygge 
netværk, på dialog og på samarbejde, 
fortæller Henning Donslund.

Energisekretariatet blev nedsat i 
2009, og siden da er der gennemført et 
stort antal projekter og et utal af møder, 
hvor lokale og nationale politikere, 
embedsfolk, ildsjæle og virksomhedsle-
dere samt borgerforeninger og forsy-
ningsselskaber alle er blevet inddraget.

- Det har skabt et unikt ejerskab til 
Energi2020, som langtfra kun er forank-
ret i kommunens egne kontorer. Og efter 
min vurdering er det årsagen til, at vi 
allerede kan fremvise en række resulta-
ter, siger Henning Donslund.

Vindmøller og biogas
Som landkommune har Ringkøbing-
Skjern den fordel, at der er god plads til 
både vindenergi og biogasanlæg – to 
store alternative energikilder.

Allerede i år forventer kommunen, at 
der er sat vindmøller op med en samlet 
produktion på 225 MW. Det svarer til, 
at kommunen er 100 procent selvforsy-
nende med el. Efter byrådets plan for 
vindmøller vil kapaciteten være udvidet 
til 450 MW i 2017.

Men hvor det kan synes relativt sim-
pelt bare at opsætte vindmøller, så er 
virkeligheden langt mere kompleks.

- Det kræver opbakning. Ikke kun fra 
naboer og investorer, men også i forhold 
til forsyningsvirksomhederne, som skal 
indrette sig på at lagre strømmen fra 
vindenergien, når den er billig, siger 
Henning Donslund.

I forhold til at imødekomme borgerne 

har kommunen indført en grøn pulje, 
hvor investorerne skyder kapital ind 
for hver nyopsat vindmølle. Pengene 
fordeles herefter til nærområdet om-
kring vindmøllerne, så lokalsamfundene 
også har et udbytte.

- Hvis vi ikke tænker alle interes-
senter ind i de enkelte projekter, så vil vi 
ikke lykkes med dem. Det gælder også 
vores satsning på biogasområdet, siger 
Henning Donslund.

Her er der udviklet den særlige 
Ringkøbing-Skjern- modellen, hvor 
biogasproduktionen foregår decentralt 
på store gårde, hvorefter gassen sendes 
gennem et såkaldt transmissionsnet 
til det lokale kraftvarmeværk og andre 
store gaskunder.

Energiteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram under Ener-
gistyrelsen valgte i marts sidste år at 
støtte udviklingen af modellen med 16 
millioner kroner.

Lokalt har kommunen i samarbe-
jde med Vestjysk Landboforening og 
ErhvervsCentret - Ringkøbing Fjords 
Erhvervsråd oprettet selskabet Bioen-

ergi Vest A/S med direktør Lars Byberg i 
spidsen, og forventningen er, at biogas-
modellen på sigt, vil kunne bidrage med 
op mod 1.500 arbejdspladser.

Regeringens 2050-mål  
opfyldes i 2020
Regeringen er i skrivende stund i færd 
med forhandlinger om en ny energiaftale 
i Folketinget. Ideelt set skal forhandlin-
gerne ende ud i en model, der kan styrke 
Danmarks målsætning om at være 
uafhængig af fossilt brændsel i 2050.

I 2007 var Danmarks totale energi-
forbrug på 874 petajoule. Ringkøbing-
Skjern Kommunes andel af det samlede 
energiforbrug var på det tidspunkt 10 
petajoule.

På baggrund af de erfaringer kom-
munen har fået siden byrådet vedtog 
ambitionen om Energi2020, blev der i 
2011 vedtaget en egentlig Energi2020-
strategi. Selve strategien er bygget op 
over de tre nøgleord: selvforsyning, 
vidensudvikling og erhvervsudvikling. 
Under de tre nøgleord er der igen ni 
delstrategier.

- Vi plejer at sige, at Energi2020 er 
et kludetæppe af løsninger, men for at 
sikre den optimale synergi, er det kom-
munens opgave at sikre rammerne for 
det fremadrettede arbejde. På den måde 
undgår vi store fejlinvesteringer. Med 
Energi2020-strategien opfyldes vores 
del af regeringens 2050-mål allerede i 
2020. Det er ikke længere kun en ambi-
tion. Det er en reel målsætning, siger 
Henning Donslund.

Han understreger, at målsætningen 
naturligvis er afhængig af, at staten 
skaber de rette rammer.

Den grønne vej til 
job og effektivisering
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Ringkøbing-Skjern Kommune har en af landets mest 

ambitiøse energiplaner, men her ser man det blot som sund 

fornuft, og målet er nye grønne jobs 

Energ 2020
 Ringkøbing-Skjern – 100 % vedvarende

Henning Donslund 
Leder af 

Energisekretariatet 
Ringkøbing-Skjern 

Kommune 
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og biogas og samsingerne skal bruge el 
og varme mere effektivt.

Det er et ambitiøst projekt, der på 
mange områder vil sætte nye standarter 
for Danmark - med mange potentielle 
muligheder for jobskabelse.

Med Fossilfri Ø kan Samsø Kommune 
medvirke økonomisk i jobskabende 
projekter, og kommunen kan gennem 
oplysning og planlægning stimulere 
andre til jobskabende projekter.

Der er ca. 4.000 indbyggere på Samsø 
af dem er ca. 93 personer svarende til 
5,5 % af arbejdsstyrken ledige (brutto 
ledige maj 2011).

Det kommunalt ejede 
energiselskab som dynamo
Samsø Kommune ejer gennem selskabet 
Samsø Vedvarende Energi Aps. 5 stk. 
2.3 MW havvindmøller syd for Samsø 
ved Paludans Flak.

Selskabet kan investere i nye energi-
projekter, der kan skabe nye jobs.

Et Kommunalt ejet energiselskab har 
mindst to fordele frem for andre energi-
selskaber .
•	 Attraktive lånemuligheder gennem 

Kommune Kredit, samt muligheden 
for at prioritere jobskabelse frem for 
afkast til aktionærerne.

•	 Selskabet kan optage lån til investe-
ring i nye vedvarende energianlæg 
under forudsætning, at de er til of-
fentlig forsyning, f.eks. nye vindmøller, 
kraftvarmeanlæg og biogas.
På Samsø er der potentielt 14 perma-

nente grønne jobs, som det kommunalt 
ejede energiselskab kan skabe eller 
medvirke til.

Energirenovering af offentlige 
bygninger – kommunen fejer for 
egen dør
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at 
alle kommunale bygninger skal energi-
renoveres. Energirenoveringer, der er 
rentable set over en 20 årig periode, skal 
gennemføres. Der er afsat et rammebe-
løb i en 3 årig periode på 3 millioner kr. 
– i alt 9 millioner kr.

Energirenoveringer øger omsæt-
ningen hos håndværkerne og skaber 
derigennem øgede skatteindtægter. 
Besparelserne på kommunens energi-
budgetter kan i sidste ende udmøntes 
i forbedret service til kommunens bor-
gere. Og slutteligt bidrager kommunen 
til at reducere CO2  udledningen.

Potentielt kan de 9 millioner skabe 
eller fastholde 4 personer i grønne jobs.

Energirenovering af private 
bygninger – et kæmpe potentiale 
for en lokal vækstpakke
Samsø Kommune kan kun stimulere og 
vejlede private til at energirenovere 
deres bygninger. Potentialet på Samsø 
er imidlertid stort.

Der er 2.200 småhuse på Samsø. 1.800 
af husene er rentable at energieffekti-
visere med de nuværende energipriser. 
Konservativt anslået skal der investeres 
75.000 kr. i hver af de 1.800 boliger. Den 
samlede rentable investering er i alt 
135.000.000 kr.

Det giver ca. 17 arbejdspladser 
i 10 år
At få alle boliger energirenoveret af 
frivillighedens vej kræver en ekstraordi-
nær indsats.

På Samsø ønsker Samsø Energiaka-
demi og Samsø Kommune i partnerskab 
med håndværkerne og lokale penge 
institutter, at stimulere private til at 
energirenovere.  
Oplysning og kampagner sammen med 
evt. statslige støtteordninger er virke-
midler, vi ved, der virker!

Samsø Energiakademi – 
vidensformidling, uddannelse, 
konferencer.
Samsø Energiakademi er i dag rammen 
for aktiviteter med energirådgivning 
til firmaer og private, rundvisninger, 
undervisning, fagturisme, workshops og 
seminarer. Akademiet modtager hvert år 
ca. 6.000 gæster fra ind- og udland.

Der er i 2011 beskæftiget ca. 10 per-
soner på Samsø Energiakademi.

Fossilfri Ø projektet har potentialet til 
at udvidede antallet af grønne jobs.

Samsøs natur er bevaringsværdig 
- og et stærkt varemærke
Samsøs varierede natur og nogle store 
unikke naturområder udgør et væsent-
ligt potentiale for fremme af turisme og 
bosætning.

Offentlighedens adgang til naturom-
råder sikres gennem afmærkning og 
vedligeholdelse af vandrestier, informa-
tionstavler og foldere. Muligheder for 
naturoplevelser og friluftsliv understøt-
tes af naturvejledning og naturskolevirk-
somhed med p.t. 2 årsværk.

I 2012 udbygges formidlingsindsatsen 
ved ansættelse af ny naturvejleder, der 
skal udvikle tværfaglig formidling inden 
for natur, kultur og energi/miljø.

Grønne veje til vækst
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Samsø kommune er en lille kommune 
med bare 4.000 indbyggere, så rela-

tivt få jobs gør en stor forskel.
Samsø er Danmarks Vedvarende 

Energi Ø - VEØ – og har siden 1997 arbej-

det på, at udbygge den lokale energi-
forsyning med vedvarende energikilder. 
Det er lykkedes at gøre øen 100% selv-
forsynende med vedvarende energi fra 
vind, sol og biomasse (halm og træflis).

Det Vedvarende Energi Ø projekt har 
skabt mellem 15 og 20 permanente grøn-
ne jobs fordelt blandt øens håndværke-
re, energiteknikere (vind og fjernvarme), 
landbrug og Samsø Energiakademi.

Den viden og de kompetencer, Samsø 
fik gennem arbejdet med Vedvarende 
Energi Ø fra 1997 frem til i dag, er efter-
spurgt både i Danmark og internationalt.

Samsø Energiakademi er et samlings-
sted for energibesparelser og vedvaren-
de energi. Akademiet samler den viden, 
Samsø har fået fra arbejdet med alle 
øens VEØ-projekter fra vindmøller og 
halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer 
og solfangere.

Samtidig fungerer akademiet som 
konferencecenter, når virksomheder, 
forskere eller politikere diskuterer 
vedvarende energi, energibesparelser 
og nye teknologier.

Samsø Energiakademi har lavet en 
ny Masterplan – Samsø som Fossilfri 
Ø. Med den nye plan udfases fossile 
brændstoffer inden 2030 – 20 år tidligere 
end resten af Danmark. 

Med den Fossilfri Ø skal biler, busser 
og færger køre på lokalt produceret el 

Samlet vurdering af potentialet for grønne arbejdspladser på Samsø

Vedvarende energiproduktion:  14

Energirenovering af offentlige bygninger: 4

Energirenovering af private bygninger: 17

Vidensformidling, uddannelse, konferencer (natur og energi): 11

I alt 46

Heraf permanente arbejdspladser ca. 25

Potentialet på 46 grønne jobs sammenholdt med de ca. 100 ledige på Samsø viser, at grønne jobs 

har potentialet for at gøre en markant lokal forskel på beskæftigelsen i en lille kommune.

Grønne jobs kan halvere 
ledigheden på Samsø!
Kommuner i Danmark, og i særdeleshed Samsø Kommune, har 

mange muligheder for jobskabelse og grøn vækst.

Søren Stensgaard
Afdelingschef 

Teknisk forvaltning
Samsø Kommune
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ISlagelse Kommune har vi valgt at 
gøre en ekstra indsats inden for 

energirenovering af bygninger, som 
en reaktion på den stigende ledighed 
i byggebranchen, og på at Slagelse 
Kommune i 2009 blev Klimakommune 
og tiltrådte den Europæiske Borgme-
sterpagt om Klima. Indsatsen er led i 
at udmønte kommunens vision om at 
skabe flere arbejdspladser og Kli-

maplanens mål om CO2 -reduktion.
Vi har valgt at angribe udfordringen 

med at få gang i energirenovering fra 
forskellige vinkler og igangsætte en 
vifte af tiltag, som sættes i værk i et tæt 
samarbejde mellem vores afdeling for 
Erhverv og Innovation, Teknik og Miljø, 
Drift og Anlæg og med mange forskel-
lige eksterne aktører: håndværksvirk-
somhederne, lokale uddannelsesinsti-

tutioner, det lokale forsyningsselskab, 
finansieringsinstitutter mv. 

Energirenovering vil spare CO2  
og skabe jobs
I Slagelse Kommune ser vi energireno-
vering af den eksisterende bygnings-
masse som et af de største potentielle 
vækstområder i de kommende år – både 
kommunale bygninger og private 
boliger. Hvis det lykkes at udnytte det 
potentiale, kan energirenovering blive 
et vigtigt element i at nå vores politiske 
mål om at skabe 2000 ekstra arbejds-
pladser i Slagelse Kommune og om en 
CO2 -reduktion på 20 %.

Bygningsmassen i Slagelse kom-
mune består overvejende af ældre 
bygninger, hvoraf mange kan energiop-
timeres. Beskæftigelsespotentialet for 
disse energioptimeringer vurderes til 
at udgøre omkring 2500 årsværk. Målet 
for indsatsen er at skabe 300 årsværk i 
løbet af de kommende 5 år. 

Om det lykkes, afhænger af om 
boligejere vil gennemføre energiopti-
meringer og om de lokale håndværkere 
har de fornødne kompetence/viden og 
er i stand til at vinde opgaverne. 

Vi går selv foran og støtter 
processen
Kommunen har en vigtig rolle i forhold 
til at understøtte og fremme processen, 
for selvom der er god ræson i det, sker 
energirenovering ikke af sig selv. Derfor 

går vi i Slagelse Kommune selv foran 
med energirenovering.

Gennem mange år er der gjort en stor 
indsats inden for energirenovering af 
de kommunale bygninger. Derfor er der 
et årligt fast budget på 6 mio. kr. til det 
formål. Som et led i energiindsatsen i de 
kommunale bygninger er der desuden 
udpeget en energiansvarlig i de enkelte 
kommunale virksomheder, og vi har 
etableret et netværk for dem.

Fælles indsats for 
saltvandsindsprøjtning til 
byggebranchen
Sammen med 11 andre sjællandske 
kommuner og Region Sjælland har vi 
sendt en fælles EU-ansøgning af sted 
under ”REEEZ-programmet”. Hvis 
ansøgningen går igennem kan det 
give en stor saltvandsindsprøjtning til 
byggebranchen. Ansøgningen baserer 
sig på en samlet regional og kommunal 
investering i energieffektiviseringer og 
vedvarende energi for i alt ca. 465 mio. 
kr. i periode 2012-2014. For Slagelse 
Kommunes vedkommende drejer det 
sig i første omgang om 21 mio. kr., der vil 
blive tilført området udover de i forvejen 
afsatte 18 mio. kr. Heraf er 10 mio. kr. 
øremærket vedvarende energitiltag.

’Green line’ skal ruste 
virksomheder til at byde ind på 
store opgaver
For at ruste små og mindre håndværks-
virksomheder til at byde ind på større 
energirenoveringsudbud har Slagelse 
Kommune sammen med Holbæk Kom-
mune taget initiativ til projekt ’Green 

line’. Projektet bliver forankret i Femern 
Belt projektet og er derfor et regionalt 
tiltag med midler fra EU Socialfond. 
’Green line’ er et kursusforløb for ledere 
og medarbejdere inden for håndværks-
virksomheder og installatører. Forløbet 
skal uddanne deltagerne til at finde frem 
til private og offentlige udbud og klæde 
virksomhederne på til at kunne indgå 
større samarbejder og konsortier i for-
hold til store udbud, projektledelse mm. 
Hele forløbet fokuserer på store private 
og offentlige udbud inden for energire-
novering og energirigtigt byggeri samt 
på at opbygge netværk mellem virksom-
hederne på tværs af kommunegrænser. 

Uddannelse og samarbejde skal 
sætte skub i energirenovering 
For at styrke virksomhedernes faglighed 
inden for energirenovering forventer vi i 
løbet af 2012 at lancere et uddannelses-/
samarbejdsprojekt i Slagelse Kommune 
for bl.a. følgende faggrupper: vvs, el, 
murer, tømrer, isolering og ventilation/
varmepumper. Projektet indeholder 3 
elementer: et uddannelsesforløb for 
ledere og medarbejdere, et netværks-
forløb og endelig fælles markedsføring.   
Målet er at opkvalificere virksomheder-
ne til energirenovering, skabe flere or-
drer og dermed arbejdspladser gennem 
fælles markedsføring samt opbygge og 
styrke netværket mellem virksomheder 
inden for ovennævnte brancher. 

Energimesse skal 
skabe efterspørgsel på 
energirenovering
I juni 2011 holdt Slagelse Kommune en 

workshop med en række lokale hånd-
værksvirksomheder, der kom med input 
til hvordan man kan sætte gang i ener-
girigtigt byggeri og renovering. Et af de 
helt store ønsker var en energimesse.

Messen skal bruges til at skabe øget 
opmærksomhed blandt borgerne på 
energirigtig renovering af boligen. Den 
skal derfor fungere som en slags push-
faktor over for efterspørgslen samtidigt 
med, at den giver mulighed for at lokale 
virksomheder kan promovere deres 
produkter og ydelser samt demonstrere 
viden og rådgivning om energirigtigt 
byggeri og renovering. 

Der er desuden sat en række tiltag, 
som er målrettet borgerne i gang. Blandt 
andet gennemføres energilandsby-
projekter og en række kampagner. Og 
borgerne tilbydes gratis energivejled-
ning. Alt sammen tiltag, der skal fremme 
efterspørgslen på energirenovering 
blandt borgerne.
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Slagelse Kommune satser
på energirenovering
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I Slagelse Kommune satser vi på energirenovering som en løftestang til at sikre CO2-reduktion 

og beskæftigelse. Helhedstænkning, efteruddannelse og samarbejde på tværs er afgørende 

for, at det kan lykkes i praksis.

 Sabrina Spangsdort 
 Erhverv og Innovation (tv),  

Dora Ruth Trummer og  
Mette Lücke Pedersen  
begge Teknik og Miljø

Slagelse Kommune
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 Planens primære mål er at reducere 
CO2 udledningen i kommunen med mere 
end 35% frem til 2020. Her ud over har 
byrådet vedtaget, at der i kommunens 
målsætninger indgår skabelse af nye 
jobs og tilskyndelse til bæredygtig 
vækst. Planen giver retningslinier for 
de forskellige initiativer inden for klima 
og energi og understøtter regeringens 
energi- og klimapolitik.

Der er tre hoved faktorer, der påvirker 
CO2 emissionerne i Syddjurs Kommune. 
For det første: eftersom kommunen er et 
landdistrikt på Jyllands østkyst spil-
ler privatbilisme en større rolle. Dette 
skyldes at omkring halvdelen af arbejds-
styrken pendler til de større byer for at 
komme på arbejde. Offentlig transport 
er desværre ikke i øjeblikket i stand til at 
erstatte denne kørsel. 

For det andet kommer en del af udled-
ningen fra kommunens virksomheder. 
Her i blandt en del små og mellemstore 
virksomheder, landbrug og turisterhver-
vet. Der er rigtigt mange sommerhuse i 
kommunen, der opvarmes på forskellig 
vis, og det er især energiforbruget til 
opvarmning, der bidrager til CO2  udled-
ningen.

For det tredje er oliefyr og gammel-

dags elvarme stadig i brug i vid udstræk-
ning i store dele af de små hyggelige 
landsbyer i Syddjurs Kommune.

Kommunens klimaplan
Kommunens klimaplan anviser adskil-
lige værktøjer og metoder til at imødegå 
de skitserede udfordringer. For eksem-
pel øget brug af lokale fjernvarmevær-
ker, som er en billig, CO2 neutral varme. 
Lokale fjernvarmeværker bruger typisk  
biobrændsler såsom lokalt produceret 
halm og træflis og I nogen udstræk-
ning overskudsvarme fra nærliggende 
produktionsvirksomheder. De lidt større 
byer er allerede i dag i vid udstrækning 
forsynet med fjernvarme, men vi har i 
sinde udvide at deres forsyningsom-
råder og etablere mindre værker i de 
mindre byer. Vi vil også arbejde på at få 
udskiftet de traditionelle oliefyr og de 
forældede elektriske varmeapparater 
med nyere og mere miljøvenlig teknologi 
i form af varmepumper, pillefyr, solceller 
og lignende vedvarende energiformer. 
I løbet af foråret er kommunen klar med 
en komplet og omfattende varme- og 
energiplan. 

Vi vil lægge vægt på strategisk sam-
arbejde med relevante virksomheder, 
foreninger og organisationer. Et sådant 
samarbejde med eksterne specialister 
er nødvendigt for at nå kommunens 
strategiske mål i tide og til det aftalte 
budget. Dette vil skabe vækst i virksom-
hederne, sparede penge i borgernes 
lommer og reducere CO2 udslippet med 
adskillige tons.

Det er kommunens intention at 
forstærke disse samarbejder yderligere. 
Medfinansiering fra EU-fonde vil f.eks. 
kunne skabe de rette rammer for ener-
gimodernisering i kommunens mange 
landbrugsbedrifter og i sommerhusene. 
Vi forventer et stort potentiale i disse 
områder. 

I øjeblikket behandler Syddjurs Kom-
mune en ansøgning om et biogasanlæg 

ejet af lokale landmænd. Et anlæg, der 
skal transformere gylle og energiaf-
grøder til gas. Gassen skal producere 
elektricitet og overskudsvarmen skal 
indgår i et lokalt varmeværks forsyning. 
Der er stor såvel politisk som miljømæs-
sig interesse for dette projekt, som vil 
skabe mange jobs.

Kommunen agter at gå forrest
Kommunen agter at gå forrest med sin 
klimapolitik. Vi vil hvert år investere 
massivt i energimæssig modernisering 
af de kommunale bygninger og insti-
tutioner, enten i form af selvstændige 
projekter eller i forbindelse med renove-

ringer og ombygninger. Dette vil spare 
energi til gavn for miljøet og til gavn 
for kommunens pengekasse. Og det vil 
være til gavn for de lokale entreprenører 
og byggefirmaer.

Den nye strategi er ambitiøs, men 
vi har et godt udgangspunkt og er fast 
besluttede på at nå vores mål.

Kirstine Bille
Borgmester 

Syddjurs 
Kommune

Syddjurs Kommune 
lancerer ambitiøs klimaplan
Syddjurs Kommune har fremlagt sin klimastrategi for de næste 

10 år i ”Syddjurs Kommunes klimaplan for 2012”. 
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Sønderborg-området og dermed 
også Sønderborg Kommune som 

virksomhed vil være CO2 -neutral i 2029. 
Målet skal nås via initiativer, der er skit-
seret i en klar energipolitik og beskrevet 
i en energistrategi dateret 2010. 

Kommunen spiller på alle tangenter 
og agerer derfor både som myndighed, 
rollemodel og facilitator for de mange 

aktører, som i fællesskab skal virkelig-
gøre Sønderborgs ProjectZerovision om 
CO2 -neutralitet.

En stærk italesættelse af ProjectZe-
ro-visionen - kombineret med en række 
initiativer – løfter os ind i en ny tidsalder 
og skaber et dynamisk samfund, der hal-
verer det nuværende energiforbrug og 
omstiller energiforsyningen til områdets 

egne vedvarende energikilder.  Der skal 
skabes økonomisk vækst og mange nye 
grønne arbejdspladser.

I en tid, hvor krisen har medført 
afmatning på arbejdsmarkedet, har 
Sønderborg Kommune gennemført en 
række projekter, som har initieret udvik-
ling af nye kompetencer og ydelser hos 
en række virksomheder og håndvær-
kere inden for klimarigtige og grønne 
løsninger. Den grønne tråd er etableret 
i områdets ProjectZero-tænkning og 
i erhvervslivet, og virksomhederne 
fokuserer i stor stil på klima og energi 
som nye vækstområder. Det er medvir-
kende til, at vi ser håndværkere ansætte 
nye medarbejdere og opretholde en 

høj beskæftigelse. Samtidig styrker de 
deres kompetencer inden for klima- og 
energirigtige løsninger.

Kommunen sætter en ambitiøs 
overlægger
Et af initiativerne i kommunens energi-
strategi er at udarbejde et CO2  baseline-
regnskab for det samlede energiforbrug 
i kommunens bygninger og anlæg.  Den 
første baseline for 2007 og 2008 viste 
tydeligt, at hovedparten af CO2 -udled-
ningen kom fra el- og varmeforbruget i 
de kommunale bygninger og fra elfor-
brug til gadelys.

I 2008 blev de første energiforbedrin-
ger foretaget i kommunale bygninger, 
servicelederne kom på energikursus, og 
der blev gennemført adfærdskampagner 
for alle medarbejdere.

I perioden 2009-2011 er der gennem-
ført energioptimeringer i de kommunale 
bygninger for 86 mio. kr. 159 bygninger 
er optimeret. Arbejderne har bl.a. omfat-
tet:
•	 Regulering og trimning af varmeanlæg
•	 Udskiftning af ældre kedelanlæg med 

nye kondenserende kedelanlæg
•	 Udskiftning eller optimering af ventila-

tionsanlæg
•	 Installation af individuel CTS rum-

styring for varme-, ventilations- og 
lysstyring

•	 Installation af alternative energikilder 
som solvarme, solceller og varme-
pumper

•	 Udskiftning af gamle vinduer
•	 Efterisolering
•	 Intelligent lysstyring
•	 Udskiftning af gamle lysarmaturer til 

nye med lavenergipærer.

Alt kommunalt nybyggeri  
bygges i klasse 2015
Byrådet vedtog allerede i 2008, at alt 
kommunalt nybyggeri skal opføres 
efter klasse 2015, og siden da er skoler, 
børnehaver og haller opført efter fremti-
dens standarder. Flere er endda bygget 
i endnu bedre klasse som f.eks. Dybbøl-

Skolen, som i en tilbygning er næsten 
CO2 -neutral, og den tidligere Fryndes-
holm-Hal, som efter en omfattende 
energirenovering er genopstået som 
Diamanten med bl.a. sol- og jordvarme, 
solceller og klimarigtig ventilation.

World-class arkitektur og 
klimateknologi
Den canadiske stjernearkitekt Frank 
Gehry har tegnet en masterplan for ud-
vikling af Nordhavnen i Sønderborg fra 
erhvervshavn til moderne, bæredygtig 
bydel med erhverv, boliger og kultur.

Også havneprojektet viser, hvordan 
fremtidens byggeri baseres på og de-
monstrerer ny viden inden for bæredyg-
tighed. 

Fra oliefyr til varmepumper
Sønderborg Kommune har i landdistrik-
terne, sammen med ProjectZero, gen-
nemført roadshows, som har fået mange 
borgere til at konvertere deres oliefyr til 
varmepumper. Danmarks første intel-
ligente varmepumpe blev etableret i 
Hørup ved Sønderborg i 2010. Pumpen 
akkumulerer jordvarme, er drevet af bil-
lig vindmøllestrøm og bidrager dermed 
til smart grid-udviklingen. På sigt skal 
mere end 10.000 af områdets husstande 
i landdistrikterne have denne løsning 
som erstatning for olie- og især gasfyr.

Grøn fjernvarme
En ambitiøs varmeplan lagde i 2009 
grunden til en styrket indsats for grøn 
fjernvarme og en mulig sammenkob-
ling af fjernvarme-systemerne på Als. 
Geotermi fra 1200 meters dybde udfaser 
naturgassen som brændsel og udgør 
sammen med solvarme, jordvarme og 
biomasse grundstammen i en næsten 
100 procent CO2 -neutral fjernvarme, 
som allerede i 2012 reducerer områdets 
CO2 -udledning med 15 procent. 

Vindmøller til vands og lands
En stor kystnær havvindmøllepark og 
flere vindmøller på land og skal sikre 
grøn strøm til områdets borgere og virk-

somheder. Sønderborg indgår sammen 
med København og Aarhus i Kystnær 
Alliance, som udvikler nye koncepter 
for kystnære møller baseret på lokalt 
medejerskab. En kommunal temaplan 
har udpeget 18 nye potentielle områder 
til opsætning af landmøller. Herved sik-
res Sønderborg-området grøn strøm fra 
områdets egne vind-ressourcer.

Samarbejde med Kina
om Smart City 
Sønderborg er Friendship City med 
den kinesiske by Baoding, som har en 
førende position på vedvarende energi 
teknologier og energilagring i Kina. I 
samarbejde ønsker byerne og deres 
erhvervsliv at udvikle nye integrerede 
klima- og energiløsninger.  

Ved at koble dette samarbejde med 
ProjectZero-indsatsen, områdets so-
ciale tænkning og byens erhvervsmæs-
sige styrkepositioner på IKT, klima- og 
energiteknologi skabes helt nye vækst-
muligheder som Smart City.

Inge Olsen,
Teknisk direktør   

Sønderborg 
Kommune

Grønne veje til 
vækst i Sønderborg 

Sønderborg vil være med dér, hvor fremtiden tegnes. Dér 

hvor vækst og udvikling sikrer arbejdspladser i fremtiden. Og 

visionen er grøn – væksten skal skabes på et bæredygtigt,  

CO2-neutralt grundlag.

ProjectZero

Det er et enigt byråd, der sammen med områ-

dets virksomheder bakker op om visionen om 

et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Indsatsen 

drives af ProjectZero, som i alle tænkelige 

fora på tværs af geografi, fag og alder skaber 

viden og kompetencer til at understøtte en 

CO2-neutral udvikling i Sønderborg-området. 

Kun i et forpligtende offentligt/privat part-

nerskab kan man løfte så stor en opgave.
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Området Hannæs og Østerild med til-
hørende opland har taget de første 

skridt mod at blive totalt selvforsynende 
med vedvarende energi gennem intel-
ligent distribution af energi og omfatten-
de energirenoveringer. Thisted kalder 
det kommunens første Smart Area.

Området omkring Østerild i Thisted 
Kommune har været i offentlighedens 
søgelys siden det blev kendt, at der 
i Østerild Plantage skulle opføres et 
nationalt testcenter for store vindmøller. 
Et projekt der har mange positive følge-
virkninger. Allerede nu er der foretaget 
et stort naturgenopretningsarbejde, der 
gavner sjældne fugle og padder. Lokale 
ildsjæle i samarbejde med fjernvarme-
værkerne i Østerild, Frøstrup og Vesløs, 
der alle fyrer med flis, der kan produce-
res lokalt, ønsker nu at binde området 
sammen med lokal produceret energi 

distribueret i et fælles lokalt energinet.

Masterplan til bæredygtighed
Et lokalt og fælles fjernvarmenet vil 
sikre stabile og lave energipriser med 
et mere robust økonomisk grundlag for 
energiproduktionen. Samtidigt vil det 
indføre en høj grad af fleksibilitet, når 
nye energiformer skal implementeres 
i forsyningen. Fjernvarmeværkerne 
overvejer blandt andet 2 fælles jord-
varmeanlæg og et fjordvarmeanlæg på 
samlet set minimum 500 MW. Samtidigt 
er der i oplægget til projektet set på 
mulighed for etablering af et biogas-
anlæg, der vil kunne producere varme 
til værket i Østerild samt el til elnettet. 
Ud over varme er det naturligvis også 
ønsket at udnytte overløbsstrømmen fra 
Det Nationale Testcenter og de mange 
andre vindmøller i området i det omfang, 

det er muligt. Dette gøres med stor suc-
ces andre steder i kommunen, bl.a. på 
Snedsted Varmeværk, der ved hjælp af 
en såkaldt elpatron sidste år sparede 
over 200.000 m3 naturgas. 

Kommunal klimaplan sætter 
Thisted på verdenskortet
Den 30. juni 2009 vedtog Thisted Kom-
munes byråd en ambitiøs klimaplan, 
der skal sikre kommunen en plads 
blandt landets førende klimakommuner. 
Allerede nu kommer mere end 100 % 
af den forbrugte elektricitet fra vedva-
rende energi. Samtidigt er 85 % af den 
kollektive varme produceret på vedva-
rende energikilder. Dette er ikke nok for 
Thisted Kommune. Derfor er nuværende 
projekter som et Smart Area i Hannæs 
og Østerild og den nuværende udrulning 
af en infrastruktur til elbiler vigtige for 

opfyldelsen af energiplanens målsæt-
ning om at være fuldstændigt uafhængig 
af fossile brændstoffer inden 2025. 

Mange borgere i Thisted kommune 
har taget den vedvarende energi til sig. 
På nuværende tidspunkt er der tilsluttet 
27 husstandsvindmøller og 268 solcel-
leanlæg til elnettet indenfor Thy-Mors 
energis forsyningsområde

Som en del af arbejdet mod et meget 
lavt CO2  -fodaftryk indgik Thisted Kom-
mune i april 2008 en aftale med Dan-
marks Naturfredningsforening om at 
nedbringe CO2 -udledningen med 3 % om 
året frem til 2025. Ved udgangen af 2010 
var besparelsen 9,5 %.

Energirenovering er nødvendig
Smart Area projektet indgår i energipla-
nens helhedsplanlægning af energifor-
syning og renovering. Takket være en 
målrettet energimærkningsindsats har 
Thisted Kommune allerede en køreplan 
for energirenoveringen af de offent-
lige bygninger og Thisted har hvert 
år øremærket fem millioner til ener-
giforbedringer. Thisted Kommune har 
energimærket 190 bygninger og fundet 
energispareforslag til en investerings-
værdi af 40 millioner kroner. Energispa-
reforslag, der har en tilbagebetalingstid 
på under fem år, blev straks sat i gang. 
I 2009 og 2010 er der investeret 9,2 mio. 
med en betalingstid på 5,8 år og en CO2  
besparelse på 532.000 kg.

Samtidigt er der opsat 1050 måle-
punkter på 250 forbrugssteder, der hele 

tiden giver opdateret information om 
stedernes forbrug. Arbejdet resulterede 
i, at de kommunale bygninger i 2010 
sparede 3,5 % på bygningernes udled-
ning af CO2 .

Klimaplan fremmer lokalt erhverv
Energirenovering i Thisted Kommune 
generelt - og specifikt i Smart Area-pro-
jektet - til give det lokale byggeerhverv 
et væsentligt rygstød. I projektet vil 
Thisted primært fokusere på energire-
novering i private boliger og trække på 
lokale erfaringer med lavenergibyggeri. 

I 2009 støttede Thisted Kommune 
etableringen af Passivhus Nordvest, et 
erhvervsnetværk til fremme af lavener-
gibyggeri og forståelsen af de nye ud-
fordringer byggeriet møder i supertætte 
og højisolerede bygninger. I dag har 
netværket mere end 50 medlemsvirk-
somheder og er et af Danmarks største 
af sin art. I bestyrelsen af foreningen 
sidder også EUC Nordvest, der dels 
gennem foreningen dels selv tilbyder 
lavenergikurser til byggeriet. Disse 
to organisationer indgår med viden til 
løsninger og kompetenceløft til lokale 
håndværkere og entreprenører i forbin-
delse med projektet. 

Attraktivt for tilflyttere
Projektet i Hannæs og Østerild vil have 
gavnlig indflydelse på både tilflytning og 
erhverv i kommunen. Først og fremmest 
vil projektet give området pioner-status 
som et område, der tør og vil gå på for-
kant med den bæredygtige udvikling. 
Dette vil underbygge sammenholdsfølel-
sen i landsbysamfundene, der vil trække 
på hinandens erfaringer, når de mange 
udfordringer ved at være “first mover” 
skal tackles.  

Lave energi- og boligpriser, smukke 
omgivelser og landsbynærhed bør 
kunne tiltrække nye borgere. 

Thisted Kommune har allerede nu én 
af landets højeste andele af vedvarende 
energi, og det er projekter som Smart 

Area-projektet, der vil være med til 
sikre, at Thisted Kommune kan opfylde 
energiplanens målsætning om at udfase 
fossil energi inden 2025.

Indsatsområder:
•	 Energibesparelser og udnyttelse af 

overskudsenergi

•	 Nye energiforsyningsstrukturer

•	 Landdistrikter og landbrug

•	 Transport

•	 Planlægning

•	 Kommunikation, formidling og  
organisering.

Smart Area skaffer total 
selvforsyning om 5 år
Lokale ildsjæle og Thisted Kommune har igangsat ambitiøs plan  

om total selvforsyning i stort lokalområde inden for fem til ti år.

Energiplanen blev vedtaget 2009 og 
beskriver, hvorledes Thisted Kom-
mune vil:
•	 Som kommunal virksomhed ned-

bringe CO2  udledningen med 3 % 
hvert år frem til 2025, jf. aftale med 
Danmarks Naturfredningsforening

•	 Arbejde for en udfasning af fossile 
brændstoffer 100 % inden år 2025 
i hele Thy

•	 Gennem løbende refleksioner og 
dialog sikre, at der hvert år er nye 
målbare fremskridt

•	 Skabe nye lokale arbejdspladser 
baseret på grøn teknologi

•	 Intensivere samarbejdet med 
eksterne parter, herunder nabo-
kommuner, Region Nordjylland, 
Universiteter og andre aktører 
inden for vedvarende energi og 
bæredygtig udvikling.

E N E R G I P L A N

Torben Juul-Olsen
Teknisk direktør  

Thisted Kommune

Borgmester Lene Kjeldgaard Jensen 
demonstrerer opladningsproceduren 
på én af kommunens elbiler

Overløbsstrøm fra de mange vindmøller i 
Thisted Kommune er central i udviklingen 
af et nyt Smart Area
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strøm, der svarer til forbruget i 27.000 
husstande. Til sammenligning hermed 
kan oplyses, at der er ca. 16.500 hus-
stande i Vesthimmerlands Kommune.

På trods af at der allerede sker en 
merproduktion af strøm i forhold til an-
tallet af husstandene i Vesthimmerlands 
Kommune, arbejdes der fortsat med 
planlægning for opstilling af vindmøller. 
Pt. arbejdes der med en detailplan-
lægning for opstilling af vindmøller ved 
Krogstrup, der giver mulighed for opstil-
ling af 4 møller med en totalhøjde på op 
til 150 m og en samlet effekt på 12 MW.

Staten har endvidere udpeget 2 om-
råder i Vesthimmerlands Kommune som 
egnede til opstilling af forsøgsmøller. 
Der er udpeget 1 område ved Thorup til 
opstilling af prototypevindmøller samt 1 
område ved Nørrekær Enge til opstilling 
af serie-0 møller. 

Grønne veje til vækst
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Der er gennemført energimærkning 
af alle de kommunale bygninger, og 

alle besparelsestiltag med en tilbagebe-
talingstid under 5 år er gennemført. Der 
er skiftet cirkulationspumper til energi-
pumper.

Der er etableret et energistyrings-
system, hvor der er automatisk overfør-
sel af data fra daginstitutionerne. Der 
foretages manuelle aflæsninger på alle 
kommunale bygninger, som indtastes i 
energistyringssystemet. 

Den automatiske overførsel af data 
forventes udbygget, så den omhandler 
alle kommunale bygninger ved udgan-
gen af 2013.

Der er udarbejdet en ny varmeplan, 
hvor der tages hensyn til udbygningen af 
fjernvarmenettet, til forsyning af olie og 
naturgasområder der ligger i umiddelbar 
nærhed af de eksisterende fjernvarme-
net. Der er i 2010 og 2011 gennemført 9 
projekter med omlægning fra naturgas 
til fjernvarme, og der er yderligere 4 
projekter på vej i 2012.

Der foretages i starten af 2012 en vur-
dering og registrering af alle kommunale 
bygninger der er placeret således at 
de har optimal mulighed for opsætning 
af solceller, med henblik på at opsætte 
solceller på de egnede bygninger i 2012 
og 2013.

Der er monteret solceller på en enkelt 
bygning i 2011, der har kørt som et for-

søg, for at danne grundlag til beslutning 
om udbygning af solceller i Vesthimmer-
lands Kommune. Denne forsøgsbygning 
er opvarmet med jordvarme, og solcel-
lerne forsyner varmepumperne med 90 
% af elforbruget til opvarmningen. 

Der udarbejdes overslag på energi-
forbrug ved renovering af de kommunale 
bygninger. Der renoveres således at 
energiforbruget minimeres så meget 
som muligt på de eksisterende bygnin-
ger.

Ved nybygning indarbejdes alle ren-
table energitiltag, i samarbejde med de 
rådgivende firmaer, således at der på et 
tidligt tidspunkt er mulighed for at få de 
rigtige tiltag indarbejdet i udbudsmate-
rialet, og som følge heraf nogle energi-
effektive nybygninger.

Der er igangsat en renoveringsplan 
for det kommunale gadelysnet, således 
at det over de næste år, ombygges med 
nye styringer, og mere energieffektive 
lyskilder.

Vesthimmerlands Kommune afventer 
de nye statslige regler for udarbejdelse 
af en Klimaplan, inden den endelige 
klimaplan udarbejdes.

Vesthimmerlands Kommune har 
underskrevet en klimakommune aftale 
med DN hvor vi har sat som mål at spare 
mindst 2 % pr. år på udledningen af CO2 
fra de kommunale bygninger, køretøjer 
mv.

Vesthimmerlands Kommune har lige-
ledes indgået en kurveknækker-aftale 
om reduktion af elforbruget med 2 % pr. 
år på de kommunale bygninger.

Vindmøller
I Vesthimmerlands Kommune er opstillet 
i alt 123 vindmøller med en samlet effekt 
på ca. 100 MW. Knap 50 er opstillet siden 
2000 og de resterende 70 er opstillet i 
1990'erne.

I forbindelse med Kommuneplan 2009 
gennemførte Vesthimmerlands Kom-
mune en vindmølleplanlægning, der 
udlagde 6 nye områder til opstilling af 
vindmøller. Heraf er der kun 4 områder 
tilbage, som endnu ikke har gennemgået 
en detailplanlægning.

Siden dannelsen af Vesthimmerlands 
Kommune er der gennemført planlæg-
ning for følgende vindmølleområder:
1. Nørrekær Enge, vedtaget januar 2008, 

hvor der er rejst 13 møller, hvoraf de 
6 står i Aalborg Kommune. Møllerne 
har hver en effekt på 2,3 MW. Billede 
viser opstilling af mølle i Nørrekær 
Enge.

2. Svoldrup Kær, vedtaget august 2009, 
hvor der er rejst 6 møller - hver med 
en effekt på 2,3 MW.

3. Aalestrup, vedtaget oktober 2010, 
hvor de er rejst 4 møller - hver med en 
effekt på 3,0 MW.

De 3 vindmølleparker producerer årligt 

Energioptimering af  
de kommunale bygninger
Vesthimmerlands kommune har gennem de seneste  

3 år arbejdet med  energioptimering af de kommunale bygninger.

Annette Kümpler
Planlægger  
kultur-, plan- og 
fritidsforvaltning
Vesthimmerland 
Kommune
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som tiltrækker og fastholder de rette 
medarbejdere.  Der kan også være en 
økonomisk gevinst for kommunen ved 
at igangsætte projekter om grøn omstil-
ling. Når vi fx beslutter at energirenovere 
vores egne bygninger reducerer vi dels 
driftsudgifterne, dels er vi med til at skabe 
nye arbejdspladser. Begge dele bidrager 
til et positivt samfundsøkonomisk regne-
stykke.

På teknik- og miljøområdet ligger vi 
i kommunerne inde med en betydelig 
faglig ekspertise. Vi kan vælge at øre-
mærke den ekspertise til de kommunale 
kerneopgaver – eller vi kan samtidig 
stille den til rådighed for omverdenen, 
fx i virksomheder med vækstpotentiale. 
Her har vi muligheden for at påtage 
os et samfundsansvar for vækst og 
velfærd.

Grøn omstilling ikke uden 
udfordringer
Hvis man som kommunal organisation 
vil gøre en ekstra indsats for den grønne 
omstilling, skal man kunne håndtere at 
deltage i projekter, hvor succesraten 
ikke er 100 procent. I den efterspørg-
selsdrevne indsats er der altid en risiko, 
som forudsætter en vis risikovillighed 
fra kommunens side. 

Der er også udfordringer med lovgiv-
ningen, som ikke understøtter innovative 
løsninger med kommunal deltagelse. Fx 
må kommunerne ikke have bestemmen-
de indflydelse i kommercielle virksom-
heder. Dette skel mellem hvad man må 
som kommune og som privat virksomhed 
kan påvirke nye vækstsamarbejder 
mellem kommunerne og andre parter. 
I de andre nordiske lande er samspil-
let mellem kommunerne og de private 
virksomheder ikke underlagt de samme 
skrappe restriktioner som i Danmark.

Kommunens rolle i den grønne 
omstilling
I den tekniske forvaltning har man flere 
håndtag at gribe i for at bidrage til at 
skabe nye arbejdspladser, nye produk-
ter og nye løsninger. I kommunerne 

kan vi spille tre forskellige roller i den 
grønne omstilling. 

For det første kan kommunen spille 
en rolle som myndighed og planlæg-
ger. Kommunen kan gennem den brede 
erhvervspolitiske indsats vælge at satse 
på grøn omstilling. Som myndighed og 
som planlægger handler det om, hvor-
dan man effektiviserer opgaven, så den 
understøtter en grøn vækst. 

Ved tilsyn og godkendelser af 
virksomheder – og gennem sektorplan-
lægningen for blandt andet affald, vand, 
natur og varme har kommunen mulighed 
for at fremme grønne og bæredygtige 
tiltag med vækstpotentiale. 

For det andet kan kommunen have en 
mediatorrolle. Kommunen kan under-
støtte den grønne omstilling med en 
effektiv og virksomhedsorienteret er-
hvervsservice – og en bred erhvervspo-
litik med en grøn satsning. Det handler 
om at skabe gode rammebetingelser for 
det lokale erhvervsliv, og samtidig indgå 
i dialog med virksomhederne om klima 
og miljørigtig teknologiudvikling.

Kommunerne kan også indgå i nye 
samarbejdsmodeller med virksomheder 
og videninstitutioner. Succesen i så-
danne samarbejder, kan delvis forklares 
med, at man arbejder med at nedbryde 

barrierer mellem de forskellige parter. 
Kommunen kan for det tredje spille på 

sin rolle som virksomhed. Som indkøber 
af grønne og energieffektive produkter 
og løsninger kan kommunen vælge at 
investere i grøn omstilling – og samtidig 
gå foran som det gode eksempel overfor 
borgere og virksomheder. Det kan være 
investeringer i energirenovering af egne 
bygninger, vedvarende energi, pumper, 
belysning og miljøvenlige rengørings-
midler.

Kommunerne kan også drive efter-
spørgslen efter nye grønne produkter. 
Gennem OPI kan kommunen spille en 
rolle ved efterspørge et nyt teknologisk 
produkt, som løser en konkret problem-
stilling som kommunen mangler svar på.
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På teknik- og miljøområdet har vi 
nogle lovbundne kerneopgaver, 

som borgeren har en forventning om, 
at vi løser. Det handler blandt andet om 
kollektiv transport, affaldshåndtering 
og rekreative områder. De økonomiske 
vilkår gør dog, at det bliver stadig mere 
udfordrende for os at løse opgaverne 
tilfredsstillende.

Samtidig er der mange kommuner, 
som kaster sig ud i projekter om grøn 

omstilling, fordi de oplever en række 
fordele ved det. Middelfart Kommune 
har lavet et utraditionelt udbud af gade-
belysningen – og flere kommuner har i 
Carbon20-projektet gjort en indsats for 
at få virksomhederne til at tænke mere 
energieffektivt. 

Vi gør den ekstra indsats, når det 
kan betale sig
Flere kommuner peger på, at besparel-

sen ved at holde sig til sine kerneopga-
ver ofte vil være meget lille. Gevinsten 
ved at gøre mere, fx gennem nye sam-
arbejder mellem kommuner og virksom-
heder kan være med til at udvikle ”den 
nye tekniske forvaltning”. Det er en ny 
forvaltning, som løser opgaverne på 
nye måder – og i nye samarbejder med 
ikke-kommunale aktører. På den måde 
kan vi i kommunerne bruge den grønne 
omstilling til at skabe en arbejdsplads, 

Kommunerne vil 
den grønne omstilling
På teknik- og miljøområdet har mange kommuner vist, at de med deres store faglige ekspertise 

og betydelige driftsorganisation kan sætte projekter i gang, som skaber nye teknologiske løsnin-

ger og produkter – og ikke mindst lokale arbejdspladser. Det er lige netop her, at kommunesty-

rets styrke viser sig.

Jan Trøjborg, 
Fomand for KL og 

borgmester
Horsens 

Kommune.

Kommunerne kan igangsætte og deltage 
i konkrete indsatser om grøn omstil-
ling. De forskellige indsatser falder ind 
under én af følgende tre kategorier, som 
illustreret ved de tre cirkler nedenfor. 

Kommunen 
som mediator

Kommunen 
som virksomhed

Kommunen som 
myndighed og 

planlægger
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