
ENERGI 
Solceller

Solceller på kommunale tage 
Korsbæk Kommune har samlet set ca. 3 mio. kvm. tagare-
al fordelt på alle bygningstyper; kommunale ejendomme, 
liberalt erhverv og bolig. 65 pct. af det samlede tagareal 
anslås at have potentiale for montering af solceller. 

Kommunens eget tagareal, der vurderes egnet til pla-
cering af solceller, udgør cirka 90.000-140.000 kvm.  
Solceller kan også etableres på syd-, øst- og vestvendte 
facader og på fx støjskærme, men mange forhold gør 
sig gældende for hvor stor energiproduktionen er fra de 
respektive bygninger (solindstråling, virkningsgrad, mv.). 
Dertil kommer, at det økonomisk er mest rentabelt at 
opføre solceller på store sammenhængende tagarealer 
på fx idrætshaller eller skoler. Korsbæk Kommune har en 
målsætning om at øge produktionen af strøm fra solcel-
leanlæg på kommunale bygninger med 5.000 MWh. 

Samlet set forventes indsatsen at give et CO2-besparel-
sespotentiale på maksimalt. 4.000 tons årligt og indsat-
sen kan igangsættes med relativt kort frist. Omvendt er 
der en stor usikkerhed i hvor mange tage, der reelt er 
egnede til placering af solceller.

Udfordringer
 – Gældende regler for at opføre og drive solcellean- 
  læg på de kommunale bygninger betyder, at det  
  ofte ikke er rentabelt at sætte solceller op.
 – Solcellernes visuelle udtryk.

CO2-potentiale
4.000 tons CO2 

Kommunens rolle
 – Understøtte den grønne omstilling, understøtte  
  egen forsyningssikkerhed og nettonul CO2-udled- 
  ning i 2050.
 – Byens udtryk (arkitektur).
 – Opsætning af solceller på kommunale tager er  
  med til at vise borgerne at man gør noget som  
  kommune og det kan hjælpe til adfærdsforandrin- 
  ger hos borgerne.
 – Afsæt for også at tilskynde virksomheder med  
  store tagflader og facader til at opsætte solceller.
 – Afsæt for at understøtte eller indgå i borgerener- 
  gifællesskaber der opsætter vedvarende energi  
  (VE) i kommunen og dermed bidrage til lokal pro- 
  duktion af VE. 

Økonomi (rød)
Kommunen opretter selv et selskab og opsætter solcel-
ler på egne tage.  



ENERGI
Udfasning af olie- 

og gasfyr

Udfase olie- og gasfyr i kommunale ejendomme
Regeringen ønsker at fremme udfasningen af olie- og gas-
fyr og det er besluttet, at oliefyr skal udfases inden 2035. 
Med ønsket om at gøre sig uafhængig af russisk gas, er 
der politisk stort fokus på at omstille til andre varmekil-
der. 20 pct. af det danske gasforbrug i 2021 kommer fra 
biogas, 80 pct. er naturgas. 

Også de kommunale olie- og gasfyr skal udskiftes. 
Korsbæk Kommune har 40 bygninger, der er opvarmet 
med enten olie- eller gasfyr – men langt hovedparten 
er opvarmet med gas. Der er tale om døgninstitutioner, 
skoler og daginstitutioner. De fleste af bygningerne kan 
blive en del af fjernvarmeudrulningen i kommunen, men 
der er også en andel, der vil skulle opvarmes ved brug af 
varmepumpe.

Udfordringer
 – Det kræver forhåndstilsagn fra potentielle fjernvar- 
  mekunder, før det er rentabelt at påbegynde forsy- 
  ning af et område.
 – En ny varmeplan er ikke juridisk bindende og kom- 
  munen kan først udlægge et område til fjernvarme  
  efter godkendelsen af et projektforslag. Hele pro- 
  cessen kan tage mellem ½-2 år. 
 – Fjernvarmeselskaberne mangler materialer og  
  gravere, hvilket kan forsinke udrulningen af fjern- 
  varme.
 – Der er aktuelt ca. et års ventetid på installation på  
  varmepumper. 

CO2-potentiale
Ca. 3.800 tons CO2

Kommunens rolle
 – Korsbæk Kommune har som mål at understøtte  
  den grønne omstilling og vil derfor medvirke til at  
  udbrede fjernvarmen, hvor dette er samfundsøko- 
  nomisk attraktivt og selv gå foran ved at udskifte  
  egne olie- og gasfyr.
 – Medvirke til at lave en varmeplanlægning, der  
  medfører en udbredelse af en mere grøn varme- 
  produktion både for individuelle og kollektivt  
  forsynede kunder.
 – Korsbæk Kommune ønsker at indgå et tættere  
  samarbejde med Korsbæk Forsyning og andre  
  relevante aktører om den kommende udrulnings- 
  plan for fjernvarmen og grønne løsninger for den  
  individuelle opvarmning.

Økonomi (gul) 



BYGNINGER
Energiledelse

Energiledelse i de kommunale bygninger
40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark går til 
bygninger. CO2-udledning fra drift af bygninger udgør 20 
pct. af Danmarks samlede udledning.

Der forekommer et relativt stort energispild ved den al-
mindelige brug og drift af Korsbæk Kommunes bygning-
er. Det spild kan mindskes ved i højere grad at anvende 
data til at styre bygningernes drift. Databaseret energile-
delse kræver dog først og fremmest adgang til data om 
energi- og vandforbrug samt viden og kompetencer til at 
gøre indsigter til indsatser ude i hver enkelt bygning. Der 
estimeres en årlig CO2-reduktion ved energiledelse i Kors-
bæk Kommune på 440 tons.

Udfordringer
 – Forsyningsdata er ikke lettilgængelige for kommu- 
  nerne.
 – Det kræver ofte varige adfærdsændringer blandt  
  brugere af bygningerne at gøre indsigter om ener- 
  giforbruget til energirigtige indsatser.

CO2-potentiale
440 tons CO2
Indfases løbende fra 2022 - 2023.

Kommunens rolle
 – Arbejde med fortsat energioptimering i alle kom- 
  munale bygninger.
 – Motivere brugerne af bygningerne til at spare på  
  energiforbruget.

Økonomi (grøn)



BYGNINGER
Energirenovering

Energirenoveringer i de kommunale bygninger
Der er politisk fokus på at øge energieffektiviteten både 
i kommuner, nationalt og på EU-niveau. Bl.a. forventes 
kommende EU-lovgivning at øge kravet til såvel energief-
fektivitet og renoveringsrate i de kommunale ejendom-
me. 

Korsbæk Kommune har løbende foretaget energieffekti-
viseringstiltag og også gennemført både mere og mindre 
gennemgribende energirenoveringer i kommunens 
bygninger gennem årene. Som led i Korsbæk Kommunes 
klimahandleplan har kommunen sat et ambitiøst mål om 
at flytte 45 pct. af kommunens samlede bygninger fra 
energimærke D-F til at placere sig i energimærkerne A, B 
eller C. 

Det er en relativt stor investering, som dog medfører et 
muligt besparelsespotentiale også. Heri ligger også en 
CO2-besparelse, som dog alene baserer sig på driftsbe-
sparelsen, idet materialerne til renoveringerne ikke er 
regnet med. 
 
Udfordringer
 – De ”lette” energirenoveringer er allerede gennem- 
  ført, så der vil være behov for større renove- 
  ringsprojekter, som vil trække på kommunens sam- 
  lede anlægsramme. 
 – Det kræver tid og plads at foretage de store reno- 
  veringer og brugerne af bygninger skal genhuses i  
  andre eller midlertidige undervisningslokaler og  
  institutioner. 

CO2-potentiale
810 tons CO2
Potentialet stiger jo hurtigere renoveringerne gennemfø-
res, men indsatsen er planlagt til at gennemføres løben-
de fra indeværende år frem mod 2030. 

Kommunens rolle
 – Udarbejde en renoveringsstrategi og fortsat energi- 
  optimere i alle kommunale bygninger.
 – Arbejde med at sikre finansieringen til renoverin- 
  gerne.

Økonomi (rød)



TRANSPORT
Kommunens 

medarbejdere 
Medarbejdernes transport til og fra arbejde - tag cyklen 
eller den kollektive trafik til arbejde
De ca. 5.000 kommunalt ansatte, der pendler til deres 
arbejdsplads i Korsbæk Kommune, bruger forskellige 
transportformer; de færdes til fods, på cykel, i bil, benyt-
ter samkørsel og kollektiv transport m.m. Det anslås, at 
ca. halvdelen af medarbejderne tager bilen til arbejde.

Hvis 1.000 administrative medarbejdere, der i dag kører i 
bil til arbejdet, i stedet cykler eller benytter den kollekti-
ve trafik til og fra arbejde vil det medføre et CO2-poten-
tiale på ca. 600 tons årligt.

Udfordringer
 – Det er langt fra alle medarbejdere, der vil kunne  
  cykle eller tage kollektiv trafik til arbejde.
 – Det vil for nogen forlænge transporttiden til ar- 
  bejde.
 – En opfordring fra arbejdsgiver om at cykle eller  
  køre kollektivt til arbejde vil kunne afstedkomme  
  ønsker om omklædnings- og badefaciliteter på  
  arbejdsstedet.

CO2-potentiale
600 tons CO2

Andre positive effekter
Ved øget brug af cyklen påvirker det medarbejdernes 
sundhed i positiv retning.

Kommunens rolle
 – Gennemføre kampagner for brug af cykel eller  
  kollektiv trafik til arbejde.
 – Gennemføre konkurrencer mellem afdelinger for  
  at skabe synlighed om indsatsen.
 – Kommunen kan indgå aftaler med el-cykel-ud- 
  lejningsvirksomheder, så medarbejderne kan prø- 
  ve en elcykel, før de selv køber. 

Økonomi (grøn)



TRANSPORT
Indkøb af 

transportydelser
Grønne transportydelser
Korsbæk Kommune indkøber hvert år en lang række 
transportydelser. Det gælder både transportydelser 
rettet direkte mod kommunens borgere, men også den 
transport som er forbundet med levering af forskellige 
produkter og ydelser. Hvis alle køb af kørsler er på grønne 
drivmidler i 2030, vil CO2-reduktionen slå igennem i 
CO2-tallene for transportområdet.

Muligheden for, at de enkelte afdelinger kan lave en fæl-
les bestilling af varer og dermed minimere antal vareleve-
rancer, skal undersøges.

Udfordringer
 – I bygge- og anlægsbranchen er det pt. svært at  
  stille krav om eldrevne biler og maskiner, da der  
  kun findes et mindre antal. Hvis der stilles krav, kan  
  det i en overgangsfase sandsynligvis fordyre pro- 
  jekterne.
 – Hvis miljø og klima skal indgå som et konkurrence- 
  parameter i udbudsmaterialer, kræver det en måle- 
  metode.
 – Færre transporter af varer kan betyde, at institutio- 
  nerne skal skabe mere plads til lager.

CO2-potentiale
1.100 tons
Potentialet estimeres at være stigende frem mod 2030.

Andre positive effekter
En ændret efterspørgsel fra det offentlige vil understøtte 
en omstilling hos virksomhederne.

Kommunens rolle
 – Stille krav i udbud og indkøb, fx til taxakørsel, grøn  
  varelevering og logistik (færre kørte km.), byg- 
  getransport og byggemaskiner, befordring af børn  
  og borgere mv.
 – I forbindelse med indkøb via SKI indkøbsfællesska- 
  bet er opgaven at understøtte, at der stilles grønne  
  og klimavenlige krav.
 – Indgå i dialog med kommunens leverandører om  
  mulighederne for at påvirke transportmønstre.
 – Via indkøbssystemet at understøtte at medar- 
  bejdere, der køber ind, bestiller større mængder og  
  får leveret varer færre gange i ugen.

Økonomi (grøn)



TRANSPORT 
Indkøb af grøn bilflåde

Kommunal bilflåde
Kommunen råder over en bilflåde, der anvendes ifm. 
medarbejderes kørsel i arbejdstiden. 10 pct. af kommu-
nens samlede bilflåde udgøres af elbiler. 100 km. kørt i en 
elbil udleder 1,60 kg. CO2, mens 100 km. kørt i en benzin-
bil udleder 10,35 kg CO2. Der er således et reduktionspo-
tentiale forbundet med, at kommunens bilflåde helt eller 
delvist udgøres af elbiler.

Der lægges op til, at der ved nyindkøb af biler grundet 
slitage efterspørges elbiler. Samtidig antages det, at 
de resterende biler skal udskiftes inden 2030. Hvis den 
samlede bilflåde besår af 100 % eldrevne biler i 2030, er 
CO2-potentialet 2.000 tons.

Sideløbende vil der skulle etableres et antal ladestandere 
ved de kommunale ejendomme over de næste fire år.

Udfordringer
 – Lokalisering af placering af ladestandere ved  
  kommunale bygninger, fx hvordan de skal placeres  
  ved skolerne.
 – Kun kommunale biler må bruge de kommunale la- 
  destandere. Ladestandere må desværre ikke være  
  offentlige tilgængelige, men lovgivningen forven- 
  tes ændret i 2022.

CO2-potentiale
2.000 tons CO2

Andre positive effekter
En ændret efterspørgsel fra det offentlige vil understøtte 
en omstilling hos virksomhederne.

Kommunens rolle
 – Sikre at alle nyindkøbte biler er el-drevne.
 – Sørge for, at alle ladestandere er etableret i 2025.
 – Sikre en god infrastruktur og en hensigtsmæssig  
  placering af ladestandere.

Økonomi (gul)



INDKØB 
Cirkulær økonomi

Genbrug af de kommunale møbler
Genbrug er ikke alene godt for klimaet, men medfører 
også en reduktion i produktion, råvareforbrug m.m. og 
betyder samtidig færre udgifter forbundet med nyind-
køb af møbler. Et antal kommuner har gode erfaringer 
med at understøtte genbrug af møbler på tværs af kom-
munens afdelinger og institutioner. Det skal undersøges, 
hvilke muligheder der er for at genbruge de kommunale 
møbler i Korsbæk Kommune, fx møbler fra skoler, dagin-
stitutioner og administrative arbejdspladser. 

Hvis der genbruges møbler på et år svarende til køb for 
2 mio. kr., vil reduktionspotentialet på årlig basis udgøre 
i omegnen af 140.000 kg. CO2. Påbegynder man genbrug 
af møbler fra 2023, vil det i 2030 svare til en reduktion 
på ca. 1.100 tons CO2. Det skal undersøges om indkøb af 
genbrugsmøbler kan erstatte nyindkøb.

Genbrug af produkter kan også tænkes ind ved køb af fx 
tekstiler og it-udstyr.

Udfordringer
 – Udvikling og vedligehold af en metode til lager- 
  styring og et showroom via en hjemmeside til  
  fordel for kommunale enheder.
 – Det er også nødvendigt at undersøge retningslin- 
  jer for lager, opbevaring, forvaltning, regnskab og  
  revision.

CO2-potentiale
140 tons CO2

OBS: CO2-reduktionen kan ikke aflæses i Korsbæk Kom-
munes CO2-regnskab og bidrager dermed ikke direkte 
med at levere på kommunens reduktionsmål for 2030. 
Reduktionen er dog reel, selvom den ikke tælles med i 
kommunens opgørelse og understøtter en mere klima-
venlig adfærd, en grøn omstilling samt en reduktion af 
den globale CO2-udledning. 

Andre positive effekter
En ændret efterspørgsel fra det offentlige vil understøtte 
en omstilling hos virksomhederne.

Kommunens rolle
 – Undersøge hvor stort potentialet for genbrug af  
  egne møbler er.
 – Undersøge muligheden for indkøb af genbrugs- 
  møbler via eksisterende aftaler fx via SKI.
 – Undersøge om genbrug kan erstatte indkøb af nye  
  møbler.
 – Afsætte ressourcer til at hente, reparere og opbe- 
  vare møbler samt til formidling af lagerstatus.

Økonomi (grøn)



INDKØB 
Fødevarer

Klimavenlig mad og mindre madspild i de kommunale 
køkkener 
Indkøb af fødevarer afføder en væsentlig CO2-udledning, 
ligesom madspild også forårsager et CO2-aftryk. Sættes 
der fokus på mindre forbrug af kød, flere varer fra sæso-
nen og reduktion af madspildet, kan fødevareindkøbet 
trækkes i en mere klimavenlig retning og vil medføre et 
fald i klimabelastningen.

Der er p.t. et skønsmæssigt madspild på 20-25 pct. i Kors-
bæk Kommunes køkkener, og hvis det kan halveres, er 
der et muligt CO2-potetiale på ca. 500 tons CO2.

Udfordringer
 – Fokus på at undgå madspild og indkøb af klimaven- 
  lig kost kræver oplæring af personalet i de kom- 
  munale køkkener.
 – Eventuel modstand blandt personale, borgere og  
  pårørende.

CO2-potentiale
500 tons CO2

OBS: CO2-reduktionen kan ikke aflæses i Korsbæk Kom-
munes CO2-regnskab og bidrager dermed ikke direkte 
med at levere på kommunens reduktionsmål for 2030. 
Reduktionen er dog reel, selvom den ikke tælles med i 
kommunens opgørelse og understøtter en mere klima-
venlig adfærd, en grøn omstilling samt en reduktion af 
den globale CO2-udledning. 

Andre positive effekter
 – Øget sundhed blandt borgere.
 – Understøtte mere klima- og miljøvenlige fødevare- 
  vaner hos borgere og medarbejdere.
 – En ændret efterspørgsel fra det offentlige vil un- 
  derstøtte en omstilling hos virksomhederne.

Kommunens rolle
 – Afholde kurser og udarbejde informationsmateri- 
  ale som inspiration til omlægning i kommunale  
  køkkener og som tilbud på skoler i hjemkund- 
  skabsundervisningen.
 – Introducere de nyeste kostråd, hvor især forbruget  
  af kød er minimeret betydeligt.
 – Samarbejde på tværs af den kommunale organisa- 
  tion.

Økonomi (grøn) 


