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Byrådet vedtog den 26. oktober 2009 

Solrød Kommunes Klimaplan 2010-

2025. I planen er fastsat et mål om 

en reduktion af den samlede drivhus-

gasudledning i kommunen med 55 % 

inden år 2025. Derudover har Solrød 

Kommune indgået en klimakommu-

neaftale med Danmarks Naturfred-

ningsforening (DN) om at nedbringe 

CO2-udledningen fra egne aktiviteter 

med minimum 2 % om året, og en 

aftale med The Covenant of Mayors 

(borgmesterpagten) om at nedbringe 

kommunens samlede CO2-udledning 

med mindst 20 % frem til 2020.   

Solrød Kommune har løbende ud-

arbejdet statusopgørelser på imple-

menteringen af klimaplanen. Denne 

statusopgørelse dækker perioden 

2013-2015, og beskriver de kli-

maprojekter der er gennemført i 

perioden, de planlagte klimaprojekter 

for perioden 2016-2018 og status på 

indsatsmålene for 2025. 

Status for indsatsen frem til nu viser, 

at Solrød Kommune hidtil har taget 

de første små skridt mod opfyldelsen 

af de fastsatte reduktionsmål, og 

at kommunen med etableringen af 

Solrød Biogas tager et meget stort 

skridt, når anlæggets CO2-reduktion 

fra 2016 slår fuldt igennem. 

I klimaplanen er det målsætningen, 

at CO2-udledningen i 2025 skal være 

på maksimalt 72.800 tons. I 2007 

var den på 133.900 tons, og hvis der 

ikke blev gjort en indsats, er det esti-

meret, at den ville være på 161.700 

tons i 2025.  

I dag udgør den samlede reduktion 

ca. 2 % af forventet CO2-udledning i 

2025. Fra 2016 vil den årlige CO2-re-

duktion fra de interne og eksterne 

kilder være næsten 30 % af den 

forventede CO2-udledning i 2025 og 

således over halvejs i målsætningen 

om 55 % reduktion i 2025.

Ses reduktionen i forhold til klimap-

lanens udgangspunkt i 2007, hvor 

målsætningen om de 72.800 tons 

svarer til 46 %, udgør den samlede 

reduktion i dag ca. 3 % og fra 2016 vil 
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i husstandenes og virksomhedernes 

el- og varmeforbrug i kommunen, og 

der har været en positiv udvikling i 

andelen af vedvarende energi i form 

af vind og biomasse i den regionale 

el- og varmeforsyning. 

Solrød Kommune har ikke gennem-

ført sine projekter alene. Borgere, 

organisationer og private virksomhe-

der har været og er stadig afgørende 

medspillere i implementeringen af 

klimaplanen. Jeg vil derfor gerne sige 

stor tak til alle jer, der tager medan-

svar for at skabe et godt fundament 

for at sikre en bæredygtig udvikling 

i Solrød Kommune. At vi allerede til 

næste år imødekommer vores forplig-

telser i EU og er så langt i bestræbel-

serne på at nå vores egne ambitiøse 

målsætninger 10 år før tid, er et 

markant resultat, men vi er ikke i mål 

endnu – der er stadig mere at gøre. 

Heldigvis er det skæbnens ironi, at 

omstillingen til vedvarende energi 

skaber ny energi og virkelyst i frem-

tiden. Solrød Kommune vil i 2016 

revidere Klimaplanen, og der skal vi 

understøtte det videre arbejde med 

nye spændende projekter og over-

veje nye ambitiøse målsætninger. 

Som hidtil er det afgørende, at der 

sættes mål og stilles klare rammer 

for klimaindsatsen, således at vi fort-

sat kan være stolte af at bo og leve 

i en kommune, der er i førersædet 

for at skabe en grøn og bæredygtig 

udvikling for samfundet. Klimaplanen 

bidrager til at opfylde vores vision om 

at vi skal være en dynamisk kommu-

ne – det bedste sted at leve og bo i 

hovedstadsområdet.

 

Niels Hörup

Borgmester

rådet betydningsfulde projekt - Sol-

rød Biogas. Fra 2016 vil biogasanlæg-

get bidrage med en forventet årlig 

reduktion af CO2 på 43.700 tons. 

Jeg glæder mig over, at anlægget i 

dag står færdigt og producerer grøn 

varme og el til forbrugerne. Det er en 

stor præstation for en lille kommu-

ne som Solrød, og noget vi alle kan 

være stolte af. 

Foruden etableringen af Solrød 

Biogas skyldes det flotte resultat i 

perioden en positiv udvikling i pro-

duktion og forbrug af elektricitet og 

varme. Der er gennemført af en ræk-

ke mindre, men vigtige projekter på 

varmeområdet, sket et generelt fald 

CO2 være reduceret med ca. 35 % ift. 

udledningen i 2007. Det svarer til, at 

vi allerede har nået næsten ca. 80 % 

af vores målsætning ift. 2007-niveau. 

Opgørelsen viser også, at forpligtigel-

sen i forhold til aftalen med Coven-

ant of Mayors om 20% reduktion af 

CO2-udledningen i 2020 ift. 2007-ni-

veau opfyldes allerede næste år. Det 

samme gælder for aftalen med DN, 

hvor CO2-reduktionen for kommunens 

egne aktiviteter gennemsnitligt ligger 

på 4-5 % årligt.  

Det er ikke nogen hemmelighed, at 

der i de senere år har været arbejdet 

hårdt for at realisere det på klimaom-



GENNEMFØRTE PROJEKTER I 
PERIODEN 2013-2015

Energibesparelser i kommunale ejendomme

Formålet med projektet er at gennemføre systematiske besparelser i el- og varme-

forbruget i de kommunale bygninger. Kommunen har en energipulje til mindre ener-

giforbedringer i bygningerne, og så er der udført flere større tiltag i forbindelse med 

REEEZ samarbejdet. REEEZ er et Europæisk støttet energirenoveringsprojekt, som har 

til formål at øge energieffektiviteten i og brugen af vedvarende energianlæg i offentli-

ge bygninger i Region Sjælland. REEEZ-projektet er afsluttet i 2015. I perioden 2013-

2015 er der gennemført følgende energisparertiltag:  

• Nyt LED belysning på Uglegårdsskolen og de 3 haller i kommunen. 

• Ny ventilation i kommunens 3 haller. 

• Der er opsat solceller på udvalgte kommunale bygninger. 

• Der er opsat solvarme til opvarmning af vand på udvalgte ejendomme. 

• Der er efterisoleret lofter og terrændæk. 

•  Der er lavet gennemgribende renovering af Solrød Gl. skole med ekstra isolering, 

renovering og udskiftning af ventilationsanlæg (festsalen) samt etablering af CTS 

anlæg. 

•  Der er etableret en ny og mindre varmtvandsbeholder på Rådhuset, og denne er 

udstyret med CTS styring. 

•  Flere af kommunes større bygninger har fået udskiftet vinduer og yderdøre til 

superlavenergi. 

• Bygning B på Havdrup skole er energirenoveret.

•  I fem daginstitutioner er belysningen udskiftet i forbindelse med, at der er opsat 

akustiklofter. 

•  I den tidligere SFO på Uglegårdsskolen, som renoveres så den kan bruges som 

klub og til Design og Håndværk, er der opsat ny LED belysning. 

Solrød Biogas

Formålet med projektet var at etablere et biogasanlæg baseret på tang fra Solrød 

Strand, restprodukter fra industrien og gylle fra landbruget. Biogassen anvendes til 

produktion af grøn el og varme og den afgassede biomasse anvendes som biogødning 

i landbruget. Biogasanlægget blev etableret i 2015 og vil være i fuld produktion og 

stabil drift fra uge 49 i 2015. Anlægget benævnes Solrød Biogas.

200 tons 

43.700 tons 

Reduktionen har først 

effekt fra 2016

Gennemførte projekter                                                                        Årlig CO2-reduktion
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Klimaagenter

Solrød Kommune annoncerede i 2013 efter frivillige borgere, der brænder for at gøre en 

forskel for at skubbe deres lokalsamfund i en grønnere retning. De frivillige bliver kaldt 

klimaagenter og er bindeled mellem kommunen og lokalsamfundet ved gennemførelsen 

af kommunens klimaprojekter. Kommunen har i dag i alt seks klimaagenter, der funge-

rer som grønne ambassadører i deres nærområde.

Udbredelse af fjernvarme

I Solrød Kommunes Klimaplan 2010-2025 er der fastsat en indsats om, at konvertere 

oliefyr, elvarme og naturgas til fjernvarme i de eksisterende fjernvarmeområder i kom-

munen og udbrede fjernvarmen i de områder, som i dag er udlagt til naturgas. I peri-

oden fra 2010-2015 er der i alt konverteret 92 husstande til fjernvarme med et samlet 

varmeforbrug på i alt 2.600 MWh.   

Gaslommen 

Formålet med projektet var at undersøge muligheden for at fremme fjernvarme i et 

villaområde i Fredensbokvarteret, der i dag er udlagt til naturgas (området benævnes 

gaslommen). Fjernvarmen kan i dag ikke konkurrere med naturgassen, og formålet med 

projektet var derfor at afprøve alternative rørlægningsmetoder og nye tilslutnings- og 

terrifforhold for at gøre fjernvarmen attraktiv for borgerne i gaslommen. 

Projektet stoppede pga. økonomiske begrænsninger. Det var ikke muligt at tilbyde en 

fjernvarmepris, der kunne konkurrere med naturgasprisen. 

Geotermisk energi i varmeforsyningen af Solrød Strandområdet

Formålet med projektet var at foretage en screening af muligheden for at hente termisk 

energi fra undergrunden ved Solrød Strand til at varmeforsyne boligerne på strandsiden. 

Et geotermisk anlæg kan være lovende, hvis en række teknisk- økonomiske parametre 

er opfyldt:

•  Det geologiske lag skal være velegnet med god porøsitet og permeabilitet

•  Der skal være et fjernvarmenet til at aftage varmen. 

•   Der skal etableres en energikilde til en varmepumpe som kan hæve fremløbstempe-

raturen til fjernvarmens temperaturkrav. 

Konklusionen på undersøgelsen blev, at geotermisk fjernvarmvarme ikke kan konkurrere 

brugerøkonomisk med naturgas, og at Solrød Strand ikke er det mest velegnede område 

i Hovedstadsområdet for udvikling af geotermi pga. et begrænset oplandspotentiale.

Kan ikke opgøres

600 tons

Ikke realiseret

Ikke realiseret



PLANLAGTE 
PROJEKTER I 

2016-2018



ETABLERING AF KOLLEKTIV SOLVARME I HAVDRUP 
(FASE 1)

Forudsætninger                                                                          

Projektet forudsætter, at Byrådet endeligt godkender 

projektforslag af oktober 2015 samt lokalplan 596.1 og 

nyt kommuneplantillæg nr. 10 for rammeområdet 596. 

Forventet CO2-gevinst                                                                                                   

Etablering af kollektiv solvarme (fase 1) i 2016 forven-

tes at give en CO2 besparelse på ca. 207 tons/årligt 

som følge af fortrængning af naturgas i fjernvarmesy-

stemet. 

Forventet økonomi                                                                                                                   

Der forventes kun et mindre bidrag fra Solrød Kommu-

ne via arbejdstimer til den resterende proces.

Samarbejdspartnere                                                                                                        

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræ-

sentanter fra Solrød Kommune, Solrød Fjernvarmeværk 

a.m.b.a., Rambøll og Klimaagenterne.

 
Tidsplan                                                                                                                   

Projektet forventes realiseret i løbet af foråret og idrift-

sat sommer 2016.                                  

Situationsplan – fase 1 udbygning

16b

17a

14k

Projektet omfatter matriklerne 

omfatter 14k, 16b og 17a Kirke 

Skensved By, Kirke Skensved. 

Udbygningen i fase 1 omfatter 

matriklerne 14k og 16b, som 

markeret på kortet. 



Emne

1 Byrådets godkendelse af projektforslag og lokalplan

2 Høring af lokalplan og kommuneplantillæg

3 Borgermøde

4 Anlæg af solvarme og tilkobling til Havdrup Fjernvarme

5 Idriftsættelse

Forventet gennemført

November 2015

4.12.2015 – 12.2.2016

18. januar 2016

Forår 2016

Sommer 2016
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Formål

Formålet med projektet er at etablere kollektiv solvarme til Havdrup Fjernvarme, der ejes og drives af Solrød Fjernvarme 

a.m.b.a. Ved etableringen af et kollektivt solvarmeanlæg vil ca. 20-25 % af de eksisterende fossile energikilder (natur-

gas) til varmeproduktion i fjernvarmesystemet i Havdrup erstattes med CO2-neutrale energikilder på årsbasis. 

Et solfangeranlæg er et lukket system, der elementært består af to dele; en solfanger og en varmtvandsbeholder (se 

billedet). En frostsikret væske cirkulerer mellem solfangeren, hvor den opvarmes af solen, og varmtvandsbeholderen, 

hvor varmen afsættes. Varmtvandsbeholderen opbevarer det varme vand indtil det skal bruges. I dette tilfælde opsæt-

tes 2.000 m2 solfangere, og varmen akkumuleres i en 200 m3 tank, stående hos Havdrup Fjernvarme. 

•  Projektet er en fortsættelse af projekt, omtalt i statusrapport fra 2013, hvor formålet var at danne plangrundlaget 

for et udvidet fjernvarmesystem i Havdrup baseret på CO2-neutrale energikilder. 

•  Efter indledende undersøgelser består projektet nu i, at Solrød Fjernvarme a.m.b.a. etablerer et kollektivt solvar-

meanlæg i Havdrup, der installeres med førsteprioritet af varmeproduktionen hos Havdrup Fjernvarme til forsyning 

af de eksisterende fjernvarmekunder samt til kommende varmeforbrugere i byudviklingsområdet Havdrup Vest og 

eventuelle yderligere varmeforbrugere i omegnen. I første fase i 2016 etableres ca. 2.000 m2 solvarme med en årlig 

varmeproduktion svarende til 981 MWh.

•  Projektet skal desuden ses i et større perspektiv, idet Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har planer om at udvide deres 

fjernvarmeforsyning markant til den øvrige del af Havdrup. En eventuel yderligere udbygning af den kollektive sol-

varme (fase 2) skal ses i relation hertil. 

Status og det videre forløb                                                                                                                        



Forudsætninger                                                                          

Forudsætningen for at projektet opnår et succesfuldt 

resultat er, at der er interesse for tilslutning til fjern-

varme, og at fjernvarmen gøres attraktiv for varme-

kunderne. 

Forventet CO2-gevinst                                                                                                   

Kan ikke angives.

Forventet økonomi                                                                                                                   

Der er behov for at Solrød Kommune bidrager til udar-

bejdelse af kampagnemateriale med ca. 30.000 kr. via 

arbejdstimer og opsætning, trykning af materiale. 

Samarbejdspartnere                                                                                                        

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. og Solrød Kommunes  

klimaagenter.

 
Tidsplan                                                                                                                   

Der gennemføres en kampagne i 2016 og 2017.                                      

FREMME AF FJERNVARME 

Kort over fjernvarme- og 

naturgasforsyning i Solrød 

Kommune.



Formål

Formålet med projektet er at fremme konvertering fra individuelle oliefyr og elvarme til fjernvarme i de eksisterende 

fjernvarmeområder samt udvide fjernvarmenettet i de områder, der er udlagt til naturgas, hvis det er samfundsøkono-

misk fordelagtigt. 

Folketinget har fastsat et mål om, at alle oliefyr skal være udfaset inden 2030. Siden 2013 har det ikke været tilladt 

at installere olie- og naturgasfyr i de fleste nye bygninger, og fra 2016 bliver det forbudt at udskifte sit oliefyr med et 

nyt, hvis man har adgang til fjernvarme eller naturgas. 

Selv om antallet af olie- og naturgasfyr allerede er reduceret markant i Solrød Kommune, er der stadig mange, der 

fortsat opvarmer deres bygning med de fossile brændsler. Solrød Kommune vil derfor i samarbejde med Solrød 

Fjernvarme a.m.b.a. løbende gennemføre kampagner for at udbrede fjernvarmen i eksisterende fjernvarmeområde og 

hos de varmeforbrugere i villaområder eller lignende områder, som støder op til den fjernvarmeforsynede del af byen. 

I disse områder er det især vigtigt at få fjernvarmen gjort attraktiv i  

forhold til de andre muligheder for varmeforsyning. 

Når kommunen i andre sammenhænge samarbejder med Solrød 

Fjernvarme om projekter, der skal forøge andelen af vedvarende energi 

som grundlag for fjernvarmen, giver det yderligere klimamæssige og  

samfundsøkonomiske incitamenter til udbredelse af fjernvarme. 
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Emne

1 Fastlæggelse af indhold og form på første kampagne

2 Udarbejdelse af kampagnemateriale 

3 Gennemførelse af kampagne 

4 Evaluering 

5 Tilrettelæggelse af kampagne 2

Forventet gennemført

April 2015

Juni 2015

Juni-September 2015 

Oktober 2015 

Januar 2016

Status og det videre forløb                                                                                                                        

CO2 i varmeforsyningen:

Energikilde CO2-faktor

Fyringsolie 74 (Kg/GJ)

Naturgas 57 (Kg/GJ)

Fjernvarme (VEKS) 27 (Kg/GJ)



Forudsætninger                                                                          

Det forudsættes, at der indhentes ekstern finansie-

ring til yderligere undersøgelser og projektering. Der 

forestår yderligere forhandlinger med CP Kelco om 

levering af overskudsvarmen. Omkostninger for pro-

jektet afhænger bl.a. af, om CP Kelco omstiller til 

anden varmeforsyning end naturgas som i dag, hvilket 

er forventningen. Det forudsættes desuden, at Solrød 

Fjernvarme a.m.b.a. kan gennemføre anlægsudvidelsen 

af fjernvarmenettet samt at der er politisk og folkelig 

opbakning til udbredelsen af fjernvarmen. 

Forventet CO2-gevinst

Forventet årlig CO2-gevinst ved fortrængning af eksi-

sterende varmekilder i Kirke Skensved, Naurbjerg og 

Havdrup er ca. 8900 tons.

 

Forventet økonomi                                                                                                        

Der forventes hovedsageligt ekstern finansiering. Der 

er behov for at Solrød Kommune bidrager med timer og 

ca. 50.000 kr. til udarbejdelse af ansøgninger til eks-

tern økonomisk støtte. Beløbet er afsat i budgettet. 

Samarbejdspartnere

Der er nedsat en projektgruppe bestående af repræ-

sentanter fra Solrød Kommune, Solrød Fjernvarme 

a.m.b.a., JFE A/S, Nordjysk Elektronik ApS, Roskilde 

Universitet, Isoplus Fjernvarmeteknik A/S og 

Klimaagenterne. 

Tidsplan 

Projektet er langsigtet og forventes først implementeret 

2018-2020. 

ANVENDELSE AF OVERSKUDSVARME FRA CPKELCO 
TIL FORSYNING AF NAURBJERG, KIRKE SKENSVED OG HAVDRUP 

Havdrup

Lille Skensved

Kirke Skensved

Fjernvarme / Blokvarme
Naturgas
Oliefyr
Fast brændsel mv.
Varmepumpe
Andet, Uspecificeret

Ledningsnet

Køge og Solrød Kommune

Ledningsnet fra Lille Skensved via

Kirke Skensved til Havdrup

Overskudsvarme fra CPKelco



Formål

Formålet med projektet er at etablere en CO2-neutral varmeforsyning baseret på overskudsvarme fra CP Kelco. 

Indledende analyser viser, at spildvarme fra CP Kelcos produktion vil kunne omsættes direkte til fjernvarme med en posi-

tiv økonomi for varmekunderne og en markant CO2-besparelse til følge. Projektet er en fortsættelse af projekt, omtalt i 

statusrapport fra 2013, hvor fokus var på levering af overskudsvarme til Naurbjerg og Jersie. Efter yderligere vurderin-

ger af potentialer og rentabilitet har projektet nu fokus på at levere overskudsvarmen til Havdrup, Kirke Skensved og 

Naurbjerg. Det samlede varmeopland er således markant større, hvilket vil reducere anlægsomkostningerne for de enkel-

te varmekunder og betyde en større klimagevinst. Med i planlægningen hører desuden, at CP Kelco forventer at installere 

en flisfyret kraftvarmekedel, der vil gøre overskudsvarmen fra dem klimamæssigt og økonomisk mere attraktiv.  

Projektet består af tre dele; 1) Levering af overskudsvarme fra CP Kelco, 2) Udbygning af fjernvarmesystemet og 3) Design 

af et smart fjernvarmesystem baseret på kundernes egentlige varmeforbrug. Det smarte fjernvarmesystem er projektets 

innovative bidrag og medvirker til, at dette og andre fjernvarmeprojekter med vedvarende energi i fremtiden vil få viden til 

at hente større klimagevinster og bedre samfunds- og brugerøkonomi. Konceptet skal derfor også demonstreres konkret. 

Først installeres målere i alle de husstande i Havdrup, der i dag får fjernvarme fra Solrød Fjernvarmes kraftvarmeværk 

i Havdrup. Målerne skal give Solrød Fjernvarme en indsigt i husstandenes forbrugsmønster, således at det er muligt at 

forudse eftew for udvidelser af det eksisterende fjernvarmesystem i Havdrup.

Projektet er i første fase, hvor der søges ekstern finansiering til videre undersøgelser og projektering i den næste plan-

lægningsfase. 
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Emne

1 Forundersøgelser og finansiering

2 Planlægning og projektering

3 Implementering 

Forventet gennemført

Medio 2016

2016-2017

2018-2020

Status og det videre forløb                                                                                                                        



Forudsætninger                                                                          

Realiseringen af projektets forudsætter en aftale mel-

lem Saint-Gobain Weber A/S og Solrød Fjernvarme 

A.m.b.a om aftag af varmen, samt at forundersøgelsen 

viser, at der er et teknisk-økonomisk potentiale for at 

gennemføre projektet. 

Forventet CO2-gevinst                                                                                          

Udnyttet overskudsvarme er CO2-neutralt og forudsæt-

tes i fase 1 at fortrænge VEKS-fjernvarme, hvorved 

den årlige CO2-gevinst vil være omkring 40 tons. Ved 

fortrængning af naturgas i silovejskvarteret i en even-

tuel fase 2, vil der være yderligere væsentlige CO2 

besparelser. 

Forventet økonomi                                                                                                        

Der forventes kun et mindre bidrag fra Solrød 

Kommune via arbejdstimer. 

Samarbejdspartnere                                                                                                        

Saint-Gobain Weber A/S, Solrød Fjernvarme A.m.b.a., 

Rambøll A/S og Solrød Kommune.

Tidsplan                                                                                                                          

Projektering og realisering forventes at forløbe 2016-

2018. Undersøgelser i fase 2 forventes igangsat sidelø-

bende fra 2016-2017, afhængigt af resultaterne i fase 1. 

ANVENDELSE AF OVERSKUDSVARME FRA WEBER  
(FASE 1)  

Yderholmvej fra Naurbjerg mod Jersie



Formål

Formålet med projektet er undersøge om overskudsvarme fra sandtørringsanlægget på Saint-Gobain Weber A/S 

kan optages i det eksisterende fjernvarmenet i Solrød Kommune. En forundersøgelse skal afklare, om der er et tek-

nisk-økonomisk potentiale, idet der p.t. ikke foreligger nærmere data om sandtørringsanlægget. Weber er en stor 

international virksomhed, der leverer byggematerialer baseret på ler, sand, kalk og cement. På Silovej 3 er der et 

industrianlæg, der tørrer sand til det såkaldte premix-marked. I dag tørrer anlægget 25.000 tons sand årligt, men 

der er planer om at udvide kapaciteten til det dobbelte. Samtidigt ønsker Weber at effektivisere sine processer med 

det sigte at halvere energiforbruget. Ved den nuværende omsætning vil der være et varmegenvindingspotentiale på 

omkring 450 MWh årligt. Ved en antaget årlig benyttelsestid af anlægget på 1.000 timer, svarer det til en dimensione-

rende varmeeffekt på omkring 0,45 MW. 

Hvis forundersøgelsen viser et potentiale, vil der sideløbende blive igangsat undersøgelser (fase 2), der skal vise 

muligheden for at anvende overskudsvarmen til at varmeforsyne erhvervsområdet ved Silovej, der i dag forsynes med 

naturgas
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Emne

1  Forundersøgelse  Afklaring af det teknisk-økonomiske potentiale og frem- 

tidige planer. Afklaring af mulige tilskud  

(f.eks. Energistyrelsen pulje ’VE til proces’)

2  Projektforslag   Skitseprojekt for varmegenvinding til godkendelse i  

selskaber og hos Solrød Kommune samt forhåndsaftaler 

mellem interessenter

3  Detailprojekt  Detaljeret projektbeskrivelse og udbud

4  Implementering  Aftaler, anlægsarbejder og idriftsættelse

5  Opfølgning 1 års evaluering af projektet

Forventet gennemført

2016

Primo 2017

Medio 2017

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Status og det videre forløb                                                                                                                        



Ved vedtagelsen af Solrød 

Kommunes Klimaplan 2010-2025 

besluttede Byrådet, at Solrød 

Kommune skal reducere den samle-

de udledning af drivhusgasser (her 

refereret som CO2-ækvivalenter) til 

maksimalt 72.800 tons CO2 i 2025. 

Udgangsåret for reduktionen af 

kommunens drivhusgasudledning er 

2007. Dette år udledte kommunens 

indbyggere og virksomheder mv. i alt 

ca. 133.900 tons CO2 inden for de tre 

hovedsektorer varme, elektricitet og 

transport. Indsatsmålet i forhold til 

niveauet i 2007 er således en reduk-

tion på 61.100 tons, svarende til 46 

%. I klimaplanen viser fremskrivnin-

gen, at CO2-udledningen i 2025 ville 

være på 161.700 tons inden for de 

tre hovedsektorer, såfremt der ikke 

blev gjort en indsats for at reduce-

re CO2 (Business As Usual – BAU). 

Indsatsmålet i forhold til BAU er 

således en reduktion på 88.900 tons, 

svarende til 55 %.

Som beskrevet i klimaplanen nås 

Solrød Kommunes indsatsmål både 

internt gennem kommunens egne 

projekter på klima- og energiområdet 

STATUS PÅ INDSATSMÅL  
FOR 2025

Målsætning 

2025  

jf. klimaplan

Udgangspunkt 

2007 BAU 2025

Reduktion 

i 2025 ift. 

2007-niveau

Reduktion i 

2025 ift. BAU 

Reduktion (tons) 72.800 133.900 161.700 61.100 88.900

Reduktion (%) - - - 46 % 55 %

Reduktionsmål for CO2-udledningen



gen, fratrækkes CO2-udledningen fra 

disse projekter i opgørelse over de 

eksterne kilder.   

For perioden 2007-2014 er det 

beregnede bidrag fra de eksterne kil-

der ca. 2.234 tons/år.

Resultat skyldes en positiv udvikling 

i andelen af vedvarende energi i den 

regionale el- og varmeforsyning og 

et generelt fald i husstandenes og 

virksomhedernes el- og varmefor-

brug i kommunen.

I opgørelsen over de interne kilder 

til at nå indsatsmålet estimeres de 

forventede CO2-reduktioner fra de 

enkelte projekter, som kommunen 

gennemfører. Dette inkluderer pro-

jekter gennemført i statusperioden 

2010-2012 (ca. 880 tons/år) og i 

i kommunen i en periode (her 2007-

2014) fordelt på sektorerne varme, 

el og transport og den tilsvarende 

CO2-udledning. CO2-udledningen 

inden for de enkelte sektorer er 

afhængig af det brændsel, der er 

anvendt til at producere energien, 

energieffektivitet og energibesparel-

ser. Det skal dog bemærkes at det 

ikke har været muligt at opdatere 

data fra transport på grund af man-

gel på opdateret datagrundlag. Dvs. 

energiforbruget i transportsektoren 

er fastsat til uændret siden 2007. 

Varmeforsyningen i Solrød Kommune 

kommer fra VEKS, individuelle natur-

gasfyr, elvarme og oliefyr mens 

elektriciteten leveres af forskellige 

elselskaber. Da kommunens egne 

projekter har bidraget til den reduk-

tion, der er opnået ifølge kortlægnin-

og eksternt via de generelle energi-

besparelser i medfør af ny teknologi 

og lovgivning på området samt via 

omstillinger i brændselstyper mv., 

som der sker i den nationale og regi-

onale el- og varmeforsyning.

 

I opgørelsen over CO2 fra de eks-

terne kilder til at nå indsatsmålet 

kortlægges det reelle energiforbrug 

Reduktionsmål

•  Solrød Kommunes Klimaplan 

2010-2025: 55 % reduktion 

ift. BAU i 2025 eller 46 % ift. 

2007-niveau i 2025. 

•  The Covenant of Mayors 

(borgmesterpagten): 20 % 

reduktion i 2020

•  Klimakommuneaftale med 

Danmarks Naturfrednings- 

forening: 2 % årlig reduktion 

for kommunens egne aktivi-

teter frem til 2025. 
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Covenant of Mayors (EU) om 20% 

reduktion af CO2-udledningen i 2020 

ift. 2007-niveau med stor margen 

opfyldes allerede næste år. 

Det samme gælder indtil vide-

re for aftalen med DN om 2 % 

CO2-reduktioner årligt, idet CO2-

reduktionen for kommunens egne 

aktiviteter siden startåret 2009 gen-

nemsnitligt ligger på 4-5 % årligt.  

I rapporten Klimakommune – 

Statusrapport for forbrugsåret 

2014/2015 kan der læses mere om 

Solrød Kommunes CO2-reduktioner 

ved driften af kommunens egne 

ejendomme. Rapporten findes på 

DNs hjemmeside www.dn.dk.  

udledning i 2025 under BAU. Fra 

2016 vil den årlige CO2-reduktion fra 

de interne og eksterne kilder være 

ca. 29,2 % af den forventede CO2-

udledning i 2025 under BAU og såle-

des over halvvejs i målsætningen om 

55 % reduktion i 2025.

Ses reduktionen i forhold til klimap-

lanens udgangspunkt i 2007, hvor 

målsætningen om de 72.800 tons 

svarer til 46 %, udgør den samlede 

reduktion i dag ca. 3 % og fra 2016 

vil CO2 være reduceret med ca. 35 

% ift. udledningen i 2007. Det svarer 

til, at omkring 77 % af målsætningen 

ift. 2007-niveauet allerede er nået.

I opgørelsen er inkluderet en for-

ventet reduktion på yderligere 9147 

tons/år fra 2018, hvor det forudsæt-

tes, at de i denne statusplan skitse-

rede projekter for 2016-2018 også 

gennemføres.  

Opgørelsen viser desuden, at for-

pligtigelsen i forhold til aftalen med 

statusperioden 2013-2015 (ca. 397 

tons/år).  

For perioden 2007-2014 er det esti-

merede bidrag fra kommunens egne 

projekter sammenlagt 1277 tons/

år. Resultatet skyldes, at Solrød 

Kommune i samarbejde med for-

skellige partnere har gennemført 

en række mindre, men vigtige pro-

jekter på varmeområdet, herunder 

etablering af et halmvarmefyr i Gl. 

Havdrup, udbredelse af fjernvarme 

og energibesparelser i kommunale 

ejendomme.    

Som oversigten over de gennemførte 

projekter 2013-2015 viser, vil der 

ske en betydelig reduktion i udled-

ningen af CO2 når den fulde virkning 

fra Solrød Biogas slår igennem i 

2016. Biogasanlægget vil herefter 

årligt bidrage med en reduktion på 

hele 43.700 tons CO2.

I dag udgør den samlede reduktion 

ca. 2 % af den forventede CO2-

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CO2-reduktion 0,80% 5,10% 4,80% 5,50% 5,40% 3,90%

Reduktionsperioder
Reduktion  
(tons/år)

Reduktion  
(% BAU)

Reduktion  
(% 2007-niveau)

2015       3.511        2% 3%

Fra 2016 inkl. Solrød Biogas      47.211 29% 35%

Forventet fra 2018               56.358 35% 42%

Målsætninger

Målsætning klimaplan 2025  88.900/61.100 55% 46%

Målsætning Covenant of Mayors (EU) 
2020

26.780 - 20%

CO2-reduktion for kommunens egne aktiviteter (iht. DN aftale)

Status på opfyldelsen af indsatsmålene 
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Status på opfyldelse af indsatsmål BAU 

Status på opfyldelse af indsatsmål 2007-niveau 

Målsætning Klimaplan 2025 (BAU)

Målsætning Klimaplan 2025 
(2007 niveau)

EU Målsætning 2020 
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SOLRØD KOMMUNE

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 56 18 20 00
kommune@solrod.dk
www.solrod.dk


