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Region Sjælland og de 17 kommu-
ner, der ligger i regionen vil sammen 
sikre, at regionen også i fremtiden er 
et godt sted at bo. Vi vil tage klimaud-
fordringen alvorligt og tage ansvar for 
at fremme en grøn omstilling. Den-
ne omstilling betyder, at vi skal skifte 
fra fossil til vedvarende energi, vi skal 
udnytte de begrænsede ressourcer, vi 
har til rådighed bedre og vi skal sikre 
vores samfund mod konsekvenserne 
af klimaændringer. Vi vil udnytte de 
globale klima- og ressourceudfordrin-
ger til at skabe bæredygtig grøn vækst 
i regionen. 

Med den fælles regionale klimastra-
tegi giver vi hinanden hånd på, at vi 
som kommuner og region vil samar-
bejde om løsninger, der kan bidrage 
til at borgere og virksomheder i re-
gionen udnytter ressourcerne mere 
effektivt, at energisystemet omstilles 
til vedvarende energi, at der skabes 
bedre muligheder for regionens pend-
lere og at vi tilpasser os de ændrede 
klimaforhold. Vi vil samarbejde på de 
områder, hvor vi kan lære af hinan-
den, hvor vi kan få 2 og 2 til at blive 5 
og hvor problemerne går på tværs af 

kommunegrænser. Her skal løsnin-
gerne findes mellem to eller flere par-
ter og her har en fælles klimastrategi 
sin styrke. 

Vi vil hver især kunne arbejde med ak-
tiviteter i den enkelte kommune eller 
i regionen. De fælles emner, vi tager 
op i klimastrategien, er bare dem, vi 
ser størst perspektiver i at samarbejde 
om. Vi vil bruge dem til at drive ud-
viklingen fremad ved at teste den ny-
este viden på områderne og sammen 
komme frem til de mest visionære løs-
ninger. Vi tror på, at vi sammen kan 
skabe en bæredygtig region, der er ru-
stet til fremtidige udfordringer.  

Bæredygtig grøn vækst 
Kommunerne og regionen vil arbejde 
for, at den grønne omstilling accelere-
res og skaber vækst hos virksomheder. 
Klimaudfordringen giver regionen en 
række nye mulighed for innovation 
og udvikling. Der kan skabes arbejds-
pladser i virksomheder, der udvik-
ler og producerer grøn teknologi og 
grønne produkter. Der ligger også sta-
dig et potentiale i fx energibesparelser 

Fælles regional klimastrategi
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Fælles regional klimastrategi

og innovative løsninger, der kan gøre 
det muligt at udnytte værdifulde res-
sourcer mere effektivt. Sådanne ini-
tiativer kan styrke virksomhedernes 
konkurrenceevne.

Vi vil med denne strategi gerne in-
vitere til et bredt samarbejde med 
erhvervsliv, private og offentlige orga-
nisationer, forsknings- og vidensinsti-
tutioner og borgere. Vi vil arbejde for 
en koordineret indsats på alle niveau-
er, herunder også staten og de natio-
nalt fastsatte rammebetingelser. 

Med udgangspunkt i denne strategi 
glæder vi os til et handlingsorienteret 
samarbejde.
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Den fælles regionale klimastrategi skal 
spille sammen med kommunernes 
planstrategier og øvrige sektorplaner 
samt den kommende regionale vækst- 
og udviklingsstrategi. Den fælles re-
gionale klimastrategi skal således 
understøtte kommunernes implemen-
tering af aktiviteter i forlængelse af 
klimatilpasningsplanerne, regeringens 
ressourceplan, arbejdet med den stra-
tegiske energiplanlægning og Borgme-
sterpagten (Covenant of Mayors), som 
hovedparten af de 17 kommuner har 
tilsluttet sig.  

Klimastrategien handler om det, vi 
gør for at forebygge og tilpasse os 
klimaforandringer. 

Energi bliver en stadig mere kostbar 
ressource. Vi vil gerne være med til at 
sikre, at vi bliver uafhængige af fossile 
energikilder og at vi nedbringer vores 
CO2-udledinger til gavn for miljøet. 
Det vil vi gøre ved at investere i vedva-
rende energikilder og de mest robuste 
fremtidige løsninger. Vi vil også bi-
drage til, at borgere og virksomheder 

i højere grad er i stand til at handle 
energirigtigt. Det vil gavne både miljø-
et og den enkelte aktørs økonomi. 

Det sker oftere at oversvømmelser  
forårsager ødelæggelser af store vær-
dier for borgere, virksomheder og in-
stitutioner i vores region.  
Vi vil sammen arbejde for, at vores  
kyster blive bedre sikret til gavn  
for borgere og turister og at vores  
byer lider mindst mulig skade  
ved ekstrem regn. Vi vil sam-
men arbejde for at understøt-
te udvikling og markedsmodning 
af nye innovative teknologier på 
klimatilpasningsområdet. 

Det er ambitionen at de innovative 
løsninger, vi sammen skaber, skal bi-
drage til at skabe vækst for virksom-
heder i regionen og styrke borgeres 
lyst til at bo og leve i vores kommu-
ner. Samtidig er det afgørende for en 
økonomisk og miljømæssige bæredyg-
tighed, at der hele tiden tænkes i res-
sourceeffektivitet hos både borgere og 
virksomheder. 

Rammen for den
fælles regionale klimastrategi
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De prioriterede indsatser i den fæl-
les regionale klimastrategi er udvalgt i 
forhold til deres evne til at opfylde dis-
se kriterier. De prioriterede indsatser 
præsenteres nedenfor og er indeholdt 
i følgende tre temaer:

•  ENERGI OG RESSOURCER: 
Mere vedvarende energi og bedre 
udnyttelse af ressourcerne.

•  TRANSPORT:  
Bæredygtig og pendlervenlig 
transport og infrastruktur.  

•  KLIMATILPASNING: 
Klimatilpasning i det åbne land,  
i byerne og ved kysterne.

Indenfor hvert af temaerne er de prio-
riterede indsatsområder beskrevet. 
Indsatsområder er beskrevet på bag-
grund af de erfaringer, der er opnået i 
arbejdet med den første fælles regio-
nale klimastrategi fra 2009. Der tages 
afsæt i de styrker og kompetencer, der 
findes i regionen og i fire åbne work-
shops, der blev afholdt for kommuner, 
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vidensinstitutioner og virksomheder 
i forbindelse med udarbejdelsen af 
strategien. 



Fremtidens velstand forudsætter 
energieffektiviseringer og mere ved-
varende energi. Hvis ikke vi formår 
at omstille os til dette, vil det danske 
samfund, borgere og erhvervsliv være 
afhængige af stadigt dyrere fossile 
brændsler og opleve stadig voldsom-
mere klimamæssige konsekvenser. 
Regeringens mål er derfor, at hele 
Danmarks energiforsyning er baseret 
på vedvarende energi i 2050. Regerin-
gens delmål er, at hele el- og varme-
forsyningen i 2035 skal være baseret 
på vedvarende energi og at olie og kul 
til opvarmning skal være udfaset i 
2030. 

Det er en stor udfordring, som kræ-
ver en gennemgribende omlægning af 
hele energisystemet. Andelen af ved-
varende energi skal øges markant, 
hvis vi skal nå målene. Samtidig skal 
energieffektiviseringer sørge for, at 
vores behov for energi mindskes. Det 
drejer sig om at skifte til mere ener-
gieffektive teknologier og løsninger, 
men også om at vi skal være mere 
energibevidste.

Den grønne omstilling rummer også 
muligheder for vækst, innovations- 
og eksportmuligheder. Kommuner og 
region spiller her en vigtig rolle som 
institutioner, der dels selv har et ener-
giforbrug, og dels selv efterspørger 
nye miljøvenlige teknologier og ydel-
ser. Endelig har kommuner og region 
en vigtig rolle som samarbejdspartner, 
der kan motivere borgere og virksom-
heder. Ved at fokusere og koordinere 
vores indsats på tværs af kommune-
grænser og kvalificere vores samarbej-
de vil regionen fremstå som et mere 
attraktivt sted for virksomheder at slå 
sig ned.

Fundamentet for at kunne pege på 
de nødvendige indsatser skal skabe 
via strategisk energiplanlægning. I et 
igangværende tværkommunalt projekt 
omkring strategisk energiplanlægning 
(STEPS) kortlægges energiressourcer, 
- forbrug og –systemer  regionalt og 
i de enkelte kommuner. På baggrund 
af kortlægningen, allerede eksiste-
rende planer og målsætninger, samt 
aktørinvolvering vurderer kommuner-

Mere vedvarende energi og bedre 
udnyttelse af ressourcerne
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ne indsatsmuligheder for omlægning 
til vedvarende energi, samt omsætter 
disse til kommunale strategiske ener-
giplaner, der kan danne grundlag for 
politiske beslutninger. Kommuner og 
region udvikler desuden en sammen-
fatning af de kommunale planer, der 
peger på mulige indsatser på tværs af 
to eller flere kommuner. Kommuner 
og region kan på baggrund af sam-
menfatningen forankre planerne i 
strategiske samarbejder mellem regi-
on, kommuner, energiselskaber og an-
dre relevante aktører. 

Indsatsområder
ENERGI
Kommuner og region vil arbejde for 
at sikre et robust energisystem base-

ret på vedvarende energi. Her spiller 
energiforbruget i private virksomhe-
der en stor rolle. Region og kommu-
ner vil styrke den nuværende indsats 
for at øge energieffektiviteten i 
både store og små- og mellem-
store virksomheder. Det kan ske 
gennem partnerskaber med private 
virksomheder, ved udvikling af kom-
muner og regions rolle som facilitator 
for omstilling til vedvarende energi og 
ved at samtænke planer og strategier 
for erhvervsudvikling med de strategi-
ske energiplaner.

40 % af det samlede energiforbrug 
stammer fra drift af bygninger. Re-
gion Sjælland og kommunerne har 
allerede gjort en indsats for at ener-
girenovere egne bygninger. Der skal 
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bygges videre på de mange eksisteren-
de erfaringer og aktiviteter i forhold 
til energirenoveringer. Dette gæl-
der både i egne offentlige bygninger, 
overfor virksomheder, og i forbindelse 
med energirenovering af private boli-
ger. Inddragelsen af lokale virksom-
heder skal være omdrejningspunktet 
i indsatsen, der også kan indeholde 
kompetenceudviklende aktiviteter for 
håndværkere.

Region og kommuner vil arbejde for 
at fremme energiomstillingen i 
landsbyer og det åbne land, hvor 
mange borgere ikke har adgang til 
fjernvarme. Indsatsen omfatter blandt 
andet udvidelse af fjernvarmeområ-
der, udvikling af modeller for energi-
omstilling til individuelle former for 
vedvarende energi samt udvikling af 
samspillet mellem strategiske ener-
giplaner og andre kommunale og regi-
onale planer for land- og byudvikling.

Som en del af den samlede energi-
omstilling vil kommuner og region 
samarbejde om at bidrage til opfyldel-

sen af regeringens mål om, at halvde-
len af det traditionelle elforbrug skal 
være dækket af vind i 2020. De stra-
tegiske energiplaner skal kunne danne 
grundlag for politiske beslutninger i 
forhold til udbygning af vindkraft i re-
gionen. Samarbejdet skal desuden ty-
deliggøre behovet for vindudbygning 
og alternativer til vindudbygningen, 
vækstpotentiale ved vindudbygningen, 
samt muligheder for gode processer i 
forhold til borgerinddragelse. 

RESSOURCEEFFEKTIVITET
Region og kommuner ser et stort po-
tentiale i industriel symbiose, hvor 
én virksomheds rest- og sidestrøm-
me bruges som en anden virksom-
heds råvare. Der skal arbejdes for, at 
disse lokale samarbejder, hvor offent-
lige og private virksomheder køber og 
sælger restfraktioner, udbredes i hele 
regionen. Udbredelsen skal være med 
til at styrke de lokale virksomheders 
konkurrenceevne. 

Regeringens ressourcestrategi sig-
ter mod mere genanvendelse af af-
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fald. Samtidig er affald en ressource 
i forhold til produktion af ener-
gi. Kommuner og region vil arbej-
de for øget genanvendelse og 
ressourceeffektivitet og sikre 
en optimal fælles udnyttelse af af-
faldsressourcerne i regionen gen-
nem nye samarbejdsmodeller og 
øget organisering af værdikæden, 
fra producenter, affaldsselskaber og 
kommuner til private vognmænd og 
genindvindingsvirksomheder.
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Biomasse udgør endnu et element i 
energisystemet. Det indgår også som 
en del af indsatsen for ressourceeffek-
tivitet, idet der pt. forskes i udnyttelse 
af biomasse til fremstilling af mate-
rialer, kemikalier og foder. I projek-
tet »Bioenergi Sjælland« kortlægges 
biomasseressourcer i regionen 
og rentabiliteten for mulige bioener-
gianlæg beregnes. Region og kom-
muner vil arbejde for, at projektets 
resultater udmøntes i etableringen af 
økonomisk rentable bioenergianlæg. 
Dette kan indebære udviklingen af nye 
forretningsmodeller, mere effektive 
godkendelsesprocesser, alternative fi-
nansieringsformer eller succesfulde 
borgerinddragelsesmodeller.



En effektiv daglig transport er en vig-
tig del af en dynamisk region. 
Hver dag pendler mange borgere 
frem og tilbage fra arbejde – både i 
bil og med offentlige transportmid-
ler. Det bliver til rigtig mange kørte 
kilometer hvert år. Det belaster mil-
jøet, men det er også en tidsrøver i 
mange folks liv. Trængsel på vejene og 
forsinkede tog lægger flere timer end 
nødvendigt på arbejdskontoen og er 
samfundsøkonomisk uhensigtsmæs-
sigt. En tredjedel af vores CO2-ud-
ledning i dag stammer fra transport 
og 57 % af dette forbrug kommer fra 
personbiler.

Hvis CO2-udledningen skal reduceres 
på transportområdet er der blandt an-
det behov for bedre, hurtigere og mere 
sammenhængende offentlige trans-
portsystemer. Lokalt er det vigtigt at 
de bløde trafikanter får bedre forhold. 
Der er behov for at tænke i sammen-
hængende og trafiksikre stisystemer 
og lettere adgang til kollektiv trafik. 
Region Sjælland er udfordret af  
store landdistrikter med relativt be-

grænset kollektiv trafik. I disse om-
råder vil bilen være uundværlig for 
mange. Her skal der tænkes i mere 
fleksible løsninger som fx samkørsel 
for pendlere.  

Transport foregår over kommune- 
og regionsgrænser, og der må derfor 
samarbejdes for at finde de mest at-
traktive og fremtidssikrede løsninger 
for regionens borgere og virksom-
heder. Regional mobilitet og tilgæn-
gelighed – også i et internationalt 
perspektiv- er afgørende for det frem-
tidige vækstpotentiale i den regionale 
geografi.

Indsatsområder
Kommuner og region vil sammen ar-
bejde for at styrke sammentænk-
ningen af trafiksystemet på tværs 
af regionen i samarbejde med rele-
vante lokale, regionale og nationa-
le aktører. Det betyder bl.a. at større 
infrastrukturelle ændringer som nye 
togbaner og veje skal tænkes ind i lo-
kal mobilitetsplanlægning. Målet er 

Bæredygtig og pendlervenlig 
transport og infrastruktur
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her at gøre det så attraktivt som 
muligt for borgere og virksomheder 
at bo i regionen.

Det skal gøres nemmere at skifte 
mellem transportformer som 
cykel, bil, tog og bus. Fokus vil være 
på etablering af Parkér og rejs-an-
læg og at gøre knudepunkter for 
kollektiv trafik mere attraktive. I 
den forbindelse skal det også gø-
res mere attraktivt at bruge cyklen 
som bindeled mellem andre former 
for transport fx ved at øge mulighe-
derne for at tage cyklen med i tog 
og bus. 

Kommuner og region vil sammen 
arbejde for at fremme fleksible 
løsninger på borgernes transport-
behov. Videreudvikling af initiati-
ver som Flextrafik skal styrkes og 
skal gå på tværs af kommunegræn-
ser. Øget samkørsel mellem borgere 
til og fra arbejdspladser og trafikale 
knudepunkter skal også bidrage til, 
at en-mands-kørsel i bil reduceres 
mest muligt. 

Kommuner og region vil forberede 
sig på en øget el-dreven transport. 
Dette skal fx ske ved at nedlægge kab-
ler til ladestationer, når der i anden 
anledning graves op fx togstationer, 
sygehuse, offentlige institutioner, stør-
re arbejdspladser m.v. At tænke elbiler 
ind i infrastrukturen vil understøt-
te ideen om ’smart city’, hvor blandt 
andet energi skal produceres og for-
bruges så fleksibelt som muligt. Her 
kan elbiler bidrage, idet de kan bruge 
strøm om natten, når efterspørgslen 
generelt er lav.  

Kommuner og region vil arbejde for at 
understøtte CO2-reducerende in-
frastrukturprojekter som fx ind-
førelse af højhastighedstog mellem fx 
Vordingborg og København. Dette vil 
forkorte transporttiden mellem de to 
byer, hvilket kunne motivere flere til 
at tage toget. Det kunne også være en 
bedre mobil- og bredbåndsdækning i 
regionen. Dette vil kunne fremme bru-
gen af telemedicin, fjernundervisning 
og e-møder, og dermed reducere  
behovet for transport.
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Klimaforandringerne er en realitet og 
tendensen er stadig stigende tempe-
raturer, mere nedbør og voldsommere 
vejrsystemer. De har store omkost-
ninger for borgere og virksomheder 
og forringer livskvaliteten for man-
ge mennesker. Region Sjælland har 
en lang kyststrækning med mange 
byer placeret kystnært. Kystturisme 
er et betydeligt erhverv i regionen, og 
vækstmulighederne indenfor dette er-
hverv skal sikres fremadrettet. Som 
det bl.a. blev aftalt i økonomiaftalen 
mellem regeringen og KL i 2013 skal 
der investeres markant i klimatilpas-
ningsanlæg både i byer og ved kyster-
ne. Dette rummer et vækstpotentiale 
for virksomheder, der kan levere pro-
dukter og ydelser indenfor området.

Kommunerne har deres individuelle 
klimatilpasningsplaner, der skal føres 
ud i livet de kommende år. Der bliver 
store udfordringer og opgaver at løfte 
og ekstremregn, storme og havvands-
stigninger holder sig ikke inden for 
kommunegrænser eller administrativt 
opdelte systemer. For at skabe bæ-

redygtige og langsigtede klimatilpas-
ningsløsninger er det derfor afgørende 
at samarbejde og tænke løsninger på 
tværs af kommunegrænser. Det tvær-
kommunale og regionale samarbejde 
bør derfor være i fokus. 

Indsatsområder
På baggrund af de samlede kortlæg-
ninger fra alle 17 kommuners klima-
tilpasningsplaner vil kommuner og 
region arbejde for, at der skabes en 
fælles plan for klimatilpasning 
i Region Sjælland på de områder, 
hvor det giver mening at samarbejde 
på tværs af kommunegrænserne.  Om 
nødvendigt etableres et netværk for 
sparring og videndeling om de bedste 
løsninger på klimatilpasningsområdet. 

Kommunerne og regionen vil arbejde 
sammen om udvikling og anvendelse 
af praksis omkring bæredygtig kyst-
planlægning med hensyn til havstig-
ning og storme og om formidling heraf 
gennem vejledning og sparring. Dette 
bør ske gennem en helhedsoriente-
ret indsats, som bygger på principper 

Klimatilpasning i det åbne 
land, i byerne og ved kysterne 
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og kriterier om bæredygtig udvikling, 
således som det anvises af det euro-
pæiske ICZM-koncept. Udbredelse af 
viden om og brug af dette integrere-
de kystmanagement system udviklet i 
SUSCOD (EU-Nordsøsamarbejde) er 
afgørende for en bæredygtig indsats. 
Dette kan fx ske gennem pilotprojek-
ter på afgrænsede strækninger i sam-
arbejde med lokale interessenter som 
fx kommuner, erhvervsliv og turisme.

De ændrede mængder nedbør, der for-
ventes i fremtiden, vil kalde på fælles 
løsninger dels i forhold til placering 
og beskyttelse af den fremtidi-
ge drikkevandsindvinding, dels i 
forhold til håndtering af de store 
nedbørsmængder, der skal afledes 

i forbindelse med intensive regnvejrs-
hændelser. Samarbejde vil her bidrage 
til, at regionen kan prioritere indsat-
sen på jordforureningsområdet, så 
den fremtidige drikkevandsforsyning 
sikres bedst muligt mod eksisteren-
de kilder til jord- og grundvandsfor-
urening. Afledning af store mængder 
nedbør i byer udgør et særligt pro-
blem, hvor byrummet skal benyttes 
til at bortlede og nedsive store vand-
mængder over kort tid. Dette kræver 
innovative løsninger, hvor udveksling 
af viden, udnyttelse af »best practice«, 
og ikke mindst fuld udnyttelse af data 
om infrastruktur, geologi og viden om 
eksisterende forureninger er centrale 
elementer. De områder, der udpeges 
til nedsivning, vil således få stor be-
tydning for vandkvaliteten under byen 
og evt. nærliggende kildefelter.
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Den fælles regionale klimastrategi 
vedtages af Region Sjælland og  
de 17 kommuner i regionen.  
Regionsrådet og Kommunernes Kon-
takt Råd (KKR) har sammen vedta-
get strategien. Regionsrådet og de 
17 kommuner råder over en række 
redskaber, der skal omsætte ambi-
tionerne til konkrete vækstfremme-
de aktiviteter ude hos borgere og 
virksomheder.

Regionsrådet og de 17 kommuner vil 
sikre at ovenstående indsatsområder 
blive til reelle handlinger ved at 
•  bringe kommunale midler, regio-

nale udviklingsmidler, regionale er-
hvervsudviklingsmidler, nationale 
puljer og EU-midler i spil.

•  indgå strategiske partnerska-
ber med private virksomheder og  
forsknings- og uddannelsesin - 
stitutioner.

•  samtænke indsatserne med re-
gionens og kommunernes egne stra-
tegier og planer.  

•  skabe engagement hos borgere 
og organisationer og andre relevante 
aktører både i og udenfor regionen 
og kommunerne.

Der er nedsat en administrativ sty-
regruppe bestående af tre kom-
munaldirektører og en regional 
koncerndirektør til at koordinere det 
overordnede arbejde med implemen-
teringen af klimastrategien. De en-
kelte aktiviteter udføres med regionale 
eller lokale aktører som tovholdere. 

Der bliver udarbejdet en administra-
tiv to-årig implementeringsplan, der 
beskriver de indsatser, som region og 
kommuner vil fokusere på at få gen-
nemført indenfor tidsperioden. Imple-
menteringsplanen, der er forankret i 
styregruppen beskriver formål, suc-
ceskriterier, relevante aktører og ind-
satsens konkrete aktiviteter nærmere. 
Regionsrådet og KKR følger årligt 
fremdriften af implementeringen af 
den fælles regionale klimastrategi.
  

Sådan får vi det til at ske
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