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Åben Skole Messedag på 
Uglegårdsskolen
Uglegårdsskolen har tidligere holdt Åben skole-messedag og 
søger nye erhvervsdrivende, der har lyst til at deltage.

I en dagligdagsfortolkning handler Åben Skole 

om, at elever møder verden udenfor skolen, 

ved at tage ud af skolen eller ved at få besøg 

på skolen.

Møderne mellem elever og samfund skal være 

med til at kvalificere elevernes læring og dan-

nelse, så de på sigt bliver kompetente, kritiske 

og nysgerrige medborgere. På Uglegårdsskolen 

arbejder vi med åben skole på mange måder. Vi 

har blandt andet hvert år besøg af nogle af om-

rådets erhverv, som deltager i en dag for vores 

6. klasser. Vi giver vores 6. klasser mulighed for 

at afprøve forskellige fag. Det er en stor succes. 

Alle eleverne bliver klogere på, hvad det vil sige 

at lave noget med sine hænder og blive mere 

nysgerrige på de forskellige erhverv. Vi håber 

med dette projekt, at eleverne forhåbentlig får 

positive oplevelser, der giver dem mod på at 

vælge erhvervsskolerne. Vi kalder det Messedag 

6.årgang.

På selve Messedagen er eleverne inddelt i små 

hold af 5 - 6 elever, og hvert hold afprøver i løbet 

af dagen 3 - 4 forskellige erhverv. De tilmeldte 

erhverv viser i praksis, hvad deres fag går ud 

på, og eleverne får lov til at afprøve dem med 

egne hænder.

Vi har de forgangne år haft besøg af frisør, 

murer, tømrer, snedker, elektriker, kantine/

madlavning, ingeniør, it- værksted, mekaniker 

og mange andre fag. Når en håndværker eller 

anden erhvervsdrivende har tilbudt at deltage, 

inviteres de op på skolen for sammen med os  

at gennemgå lokaler, behov og dagens pro-

gram.

Vi håber, at rigtig mange erhvervsdrivende vil 

deltage igen næste år den 18. maj 2022. 

Hvis der er nye håndværkere, der har lyst til at 

deltage, kan Marianne Kaaber kontaktes på 

mari1903@solrodsky.dk.

Vi glæder os til Messedagen og håber på mange 

deltagere.
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Ny affaldsbekendtgørelse har 
betydning for byggebranchen
Den nye affaldsbekendtgørelse skal gøre det lettere at genbruge og genanvende affald i Danmark og har 
betydning for mange sektorer. Blandt dem er bygge- og anlægsbranchen, hvor der skal fokus på bedre 
kortlægning af farlige stoffer og øget sporbarhed af affald.

Ved årsskiftet trådte en ny affaldsbekendtgø-

relse i kraft for at opnå en grønnere affalds-

sektor. Det påvirker bl.a. byggebranchen. Anke 

Oberender, leder af Videncenter for Cirkulær 

Økonomi i Byggeriet, VCØB, forklarer: 

”Bygge- og anlægsbranchen er en central brik i 

den grønne omstilling af Danmark. Ikke mindre 

end 40 % af Danmarks samlede affaldsmæng-

der er bygge- og anlægsaffald, og dette affald 

skal udnyttes langt bedre, end vi gør i dag.” 

Anke Oberender kalder affaldsbekendtgørelse 

for et wake-up call til byggebranchen, for selv-

om de ændrede regler reelt er krav til bygherren, 

falder det tilbage på byggebranchen at udføre 

arbejdet i praksis. 

Afgørende at finde farlige stoffer
Den første vigtige nyhed er bekendtgørelsens 

præcisering af, at det ikke kun er PCB, man 

skal screene og kortlægge for ved nedrivning 

og renovering, men også andre problematiske 

stoffer. Anke Oberender forklarer: 

”Tidligere kunne man misforstå bekendtgørel-

sen og tro, at man kun skulle screene og kort-

lægge for PCB. PCB er imidlertid langt fra det 

eneste stof, som gør genanvendelse vanskelig, 

og som kan påvirke miljøet og helbredet hos 

håndværkerne. Derfor præciserer den ændrede 

bekendtgørelse, at kravet om at screene og 

kortlægge gælder alle problematiske stoffer.”

Den anden nyhed for byggeriet er krav om øget 

sporbarhed af bygge- og anlægsaffald. 

”Ved at kunne spore affaldet tilbage i værdi-

kæden kan man få at vide, hvor noget bestemt 

affald kommer fra. Dette er afgørende for, at 

man kan genanvende bygge- og anlægsaffald 

til højest mulig værdi, fordi det gør, at man kan 

få at vide, hvad man fandt i kortlægningen af 

problematiske stoffer i affaldet, og om der er 

gennemført en miljøsanering forud for ned-

rivning for at fjerne de problematiske stoffer. 

Modtageren af affaldet får hermed sikkerhed 

for kvaliteten af det modtagne affaldsmateria-

le,” forklarer Anke Oberender.

Et nummer følger affaldet
Der er tre nye bestemmelser i affaldsbekendt-

gørelsen, som skal sikre sporbarhed tilbage 

til nedrivningsprojektet og dokumentere, 

hvor affaldsmaterialerne er afleveret til videre 

håndtering. 

Anke Oberender, leder af Videncenter for 
Cirkulær Økonomi i Byggeriet, VCØB.

Fortsættes side 4 }
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For det første skal kommunen fremover tildele 

anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald et unikt 

løbenummer og underrette om dette digitalt. 

Selvom det er bygherrens ansvar, gennemføres 

anmeldelsen i praksis ofte af entreprenører 

og rådgivere. For det andet skal den transpor-

tør, der kører bygge- og anlægsaffaldet væk 

fra nedrivningspladsen, være i besiddelse af 

anmeldelsen og det tilhørende løbenummer. 

Transportøren skal fremvise dette til den første 

affaldsmodtager. Og for det tredje har denne 

første affaldsmodtager pligt til at indberette 

løbenummer, affaldsmængder og dato for 

modtagelsen digitalt tilbage til kommunen 

senest fire uger, efter hele affaldsmængden 

er modtaget. 

Et grønnere Danmark
Anke Oberender mener, at den nye affaldsbe-

kendtgørelse vil være med til at afklare tvivl og 

understrege nødvendigheden af at undersøge 

for problematiske stoffer og at kunne spore 

affaldet for at opnå mere og bedre genbrug 

og genanvendelse. 

”Reglerne er på plads – nu er det bygge- og 

anlægsbranchens ansvar sammen med bygher-

rerne og kommunerne som affaldsmyndighed 

at sikre, at de kommer i brug i praksis – alt 

sammen for et grønnere og mere cirkulært 

Danmark,” konkluderer Anke Oberender.

Få mere information
Du kan få mere information om reglerne og den 

nye affaldsbekendtgørelse på VCOB.dk. Du kan 

også kontakte VCØB på mail info@vcob.dk eller 

telefon 7220 2930 for gratis vejledning.

} Fortsat fra side 3



Reduktion af partikelforurening fra biomassefyr
Ifølge et MUPD-støttet projekt, kan parti-

kelforureningen fra biomassefyrede kedler 

reduceres med op til 96 procent ved brug 

af en fi lterteknologi baseret på elektrosta-

tisk fi ltrering. Ifølge Miljøstyrelsen er der 

omkring 130.000 biomassefyrede kedler 

i hele landet, der udleder væsentlige 

mængder af partikler.

For at sikre det optimale udgangspunkt 

før montering af et elektrostatisk fi lter 

udvalgtes relevante kedler og det under-

søgtes, hvilke primære forbedringer der 

kunne udføres på de udvalgte kedler. 

Sideløbende med dette arbejde, fokuse-

redes der på videreudvikling af det elek-

trostatiske fi lter, som allerede var udviklet 

til røgrensning på brændeovne. 

MUDP står for: Miljøteknologisk Udvik-

lings- og Demonstrationsprogram.

Projektet er rapporteret i MUDP Rapport, 

Miljøstyrelsen, september 2021.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Kort nyt

Tekstilaffald – håndtering og genanvendelse
Miljøministeriet har nedsat et tekstilaffaldspart-

nerskab for at få øget genanvendelse og 

genbrug af tekstilaffald. I partnerskabet del-

tager en række kommuner, Kommunernes 

Landsforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv 

samt virksomheder inden for affaldssektoren. 

Formålet er at udvikle og afsøge løsninger, der 

kan øge mulighederne for bedre håndtering 

og sortering af tekstilaffald samt fi nde genan-

vendelsesteknologier og afsætningsmuligheder 

for affaldet.

Partnerskabet skal gennem pilotprojekter skabe 

resultater, som kan anvendes af kommunerne, 

der senest inden 2025 skal indsamle tekstilaffald 

fra borgerne.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk
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Stor interesse for fyrtårnsprojekter
MUDP har modtaget 18 ansøgninger om 

tilskud til projekter, der kan demonstrere nye 

bæredygtige løsninger på centrale klima- og 

miljøudfordringer.

Der er søgt om i alt godt 250 mio. kr. Puljen til 

denne type projekter er på ca. 70 mio. kr., så en 

del af projekterne vil ikke kunne bevilges støtte.

MUDP har i alt 140 mio. kr. til projekter i 2021. 

Pengene skal gå til nye innovative projekter, 

som bidrager til grøn omstilling ved at udvikle 

ny miljøteknologi. Ca. halvdelen af midlerne skal 

anvendes til fyrtårnsprojekter. Den resterende 

del af puljen går til de såkaldte almindelige 

MUDP- udviklingsprojekter.

MUDP står for: Miljøteknologisk Udviklings- og 

Demonstrationsprogram.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

SHREK: Sekundær 
højeffektiv reduktion 

af emission fra kedler
Sekundær højeffektiv 
reduktion af emission 

fra kedler

MUDP Rapport

September 2021
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Nye NOVANA-tal for natur og vandmiljø
Det Nationale Overvågningsprogram 

for Vandmiljø og Natur – NOVANA 

- har udarbejdet udkast til rappor-

ter over natur- og miljøtilstanden i 

Danmark i 2020.

Overvågningen viser, at kvælstof-

udledningen faldt i 2020 i forhold 

til i 2019. Dette skyldes til dels stor 

udledning i 2019 pga. megen ned-

bør. Udledningen af næringsstoffer 

er dog stadig for stor, og medfører 

algeopblomstringer og iltsvind. 

Landbrug står for hovedparten af 

udledningen af kvælstof til havet, 

mens andre kilder udgør omkring 

10 procent.

Iltsvindsarealet i havet i september 

2020 var væsentligt forøget i for-

hold til 2019, og i visse områder er 

varigheden af iltsvind siden midten 

af 1980’erne øget fra tre måneder 

til over fem måneder.

Grundvandet er undersøgt for pesti-

cider i 533 målesteder. Der er påvist 

pesticider i 72 procent af disse, og 

der er registreret en overskridelse af 

grænseværdien (kravværdien) i 39 

procent af de undersøgte målesteder. 

Fundene og overskridelser stammer 

overvejende fra pesticider, der i dag 

enten er forbudte eller regulerede.

Middelværdien af nitratindholdet i 

iltet grundvand ligger for 7. år under 

kravværdien på 50 mg/l.

Tilstanden i danske vandløb er for-

bedret i perioden 1999-2020, men 

der er sket en stigning i indholdet af 

fosfor og især i kvælstof siden 2015. 

Der ses en lavere kvælstofafsætning 

fra luften i 2020 end i 2019, hvilket 

blandt andet kan tilskrives mindre 

nedbør i 2020 end i 2019. 

Rapporterne fi ndes på Aarhus Univer-

sitets hjemmeside: https://dce.au.dk/

udkast-til-novana-rapporter-for-2020 

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 

Staten har nået mål for energibesparelser 
Staten har reduceret sit energiforbrug med 18 

pct. siden 2006. Derved har staten opfyldt sin 

målsætning om at reducere energiforbruget 

med 14 pct. i perioden 2006-2020.

Også vandforbruget er reduceret. Vandforbru-

get er i perioden faldet med 27 procent, og 

varmeforbruget er reduceret med 21 procent 

siden 2006.

Som led i statens mål om at reducere energi-

forbruget er der foretaget energirenoveringer 

af de statslige bygninger. I de seneste år har 

Bygningsstyrelsen bl.a. gennemført gennem-

gribende energirenoveringer af 19 statslige 

kontorejendomme i hele landet, og har blandt 

andet udskiftet opvarmningskilde fra gas til 

fjernvarme og udskiftet til mere energirigtige 

vinduer.

Energiforbruget skal reduceres med mindst 

yderligere 10 procent frem mod 2030.

Kilde: Energistyrelsen, http://ens.dk

Varmepumper og brændselsfrie anlæg vinder indpas i fjernvarmen
Opgørelser fra Energistyrelsen viser, at en 

stigende andel af fjernvarme produceres på 

brændselsfrie anlæg. Det er særligt store varme-

pumper og elkedler, der bidrager til stigningen.

Opgørelserne viser blandt andet, at en stigende 

andel af fjernvarmen fremstilles på anlæg, der 

ikke anvender brændsler, dvs. solvarmeanlæg, 

overskudsvarmeanlæg, elkedler, varmepumper 

og geotermianlæg. Fra 2019 til 2020 er var-

meproduktionen på disse anlæg steget fra 7 til 

9 pct. af den samlede fjernvarmeproduktion.

Kilde: Energistyrelsen, http://ens.dk 

der er registreret en overskridelse af 

grænseværdien (kravværdien) i 39 

overvejende fra pesticider, der i dag 

enten er forbudte eller regulerede.

Tilstanden i danske vandløb er for-

der er sket en stigning i indholdet af 

fosfor og især i kvælstof siden 2015. 

fra luften i 2020 end i 2019, hvilket 

sitets hjemmeside: https://dce.au.dk/

VANDLØB 2020
NOVANA

AARHUS 
UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

AU

Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. XXX 2021

Delrapport om vandløb
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Ny registreringsordning for pesticidforhandlere 
Virksomheder, der producerer, importerer, eks-

porterer, distribuerer, forhandler eller oplagrer 

pesticider godkendt til professionel anvendel-

se, er pligtige til årligt at lade sig registrere i 

Miljøstyrelsens IT-system MAB (Miljøstyrelsens 

Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler).

Registreringen foregår via en selvbetjenings-

løsning og første registrering skal ske inden 

den 1. januar 2022. Kravet gælder samtlige 

af virksomhedens relevante P-numre, og skal 

opdateres én gang årligt. Miljøstyrelsen vil med 

registreringen kunne føre et løbende opdate-

ret elektronisk register over alle led i kæden. 

Dermed vil Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion 

på et mere oplyst grundlag kunne udvælge 

forhandlere til kontrol.

Kravet om registrering er indført via en ændring 

i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. 

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Tilskud fra Erhvervspuljen til grøn omstilling i 2022 
Erhvervspuljen understøtter private virksomheders grønne omstilling 

ved at give tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Det kan 

fx være udskiftning af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, 

der kører på grøn strøm.

Energistyrelsen har offentliggjort datoer for ansøgningsrunderne til 

Erhvervspuljen i 2022. Der planlægges i alt 5 ansøgningsrunder med 

første åbning allerede i januar 2022, hvor der er afsat op til 225 mio. kr.

Alle ansøgningsrunder i Erhvervspuljen består af en fase 1, hvor der 

indsendes en indledende ansøgning, samt en fase 2, hvor den endelige 

ansøgning indsendes. Ansøgningsrunderne er primært placeret i første 

halvår, hvilket bl.a. skyldes, at sidste ansøgning skal være færdigbehandlet 

inden jul:

Datoer for de 5 puljeåbninger i 2022 ses herunder

Fase 1 Fase 2

Runde 1 4. januar – 18. januar 25. januar – 15. marts

Runde 2 15. februar – 1. marts 8. marts – 16. april

Runde 3 29. marts – 12. april 21. april – 7. juni

Runde 4 31. maj – 14. juni 21. juni – 23. august

Runde 5 30. august – 13. september 20. august – 1. november

Datoerne er foreløbige og kan blive ændret. 

Læs mere om erhvervspuljen på: www.ens.dk/erhvervstilskud

Kilde: Energistyrelsen, http://ens.dk

Miljøstyrelsen har ikke fundet ulovligt håndsprit ved kontrol  
Miljøstyrelsen har i oktober gennemført 15 

uvarslede stikprøvekontroller i kædebutikker 

på Sjælland og Bornholm. Der blev ikke fundet 

ulovlige desinfektionsprodukter ved kontrollen.

Det er Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der 

står for kontrollen, der dels bygger på indbe-

retninger fra borgere, myndigheder mv. samt 

på uvarslede kontrolbesøg.

Ved ovennævnte kontrol blev der kontrolleret 

60 desinfektionsprodukter. Der blev kun fundet 

en mindre mærkningsfejl på emballagen på et 

produkt.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 

Liste over hormonforstyrrende stoffer opdateret    
Endocrine Disruptor Lists - der kortlægger 

hormonforstyrrende stoffer er opdateret med 

ny viden om en række stoffer.

Listen er resultatet af et samarbejde mellem seks 

EU-lande, og formålet er at skabe overblik over 

EU’s regulering af hormonforstyrrende stoffer. 

Dette sker på hjemmesiden edlists.org, som 

Miljøstyrelsen er vært for.

Otte nye stoffer er tilføjet listen over identifice-

rede stoffer, to mistænkte stoffer er fjernet og 

et enkelt stof er af Danmark tilføjet listen over 

stoffer, som medlemsstater anser for at være 

hormonforstyrrende.

Hjemmesiden er i dag en vigtig kilde til viden 

om hormonforstyrrende stoffer. Hjemmesiden 

anvendes bl.a. som baggrund for forbruger-

vejledning om kemikalier i Danmark og Sve- 

rige. 

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk 
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Tøj af hamp  
Et nyt koncept til at producere tøjfi bre af hamp i Danmark kan medvirke 

til at omstille tekstilproduktionen til større bæredygtighed. En række virk-

somheder inden for landbrug, design, teknologi, forskning og produktion 

har siden 2015 samarbejdet om at udvikle en bæredygtig produktion 

af hampetekstiler. Samarbejdet omfatter udvikling af nye metoder til 

dyrkning og høstning foruden udvikling af en enzymbaseret teknologi til 

at adskille fi brene, samt metoder til spinding. Det er et mål at fremstille 

metervarer til møbler, gardiner og beklædning.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en livscyklusanalyse, der 

viser, at hampetekstil, hvor hampen dyrkes og forarbejdes med den nye 

teknologi, får et lavere CO2 aftryk end bomuld. Der anvendes mindre 

mængder gødning og vand sammenlignet med dyrkning af bomuld, 

og der skal ikke anvendes pesticider. Dyrkning af bomuld står i dag 

for ca. en fjerdedel af verdens forbrug af pesticider, og høstudbyttet 

på en hampemark er ca. 2,5 gange større pr. kvadratmeter end på en 

bomuldsmark. Den del af planterne, der ikke udnyttes til tekstiler, kan 

anvendes til foder og byggematerialer.

MUDP (Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram under 

Miljøministeriet) har støttet udviklingen af projektet.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Overtrædelser af kemikalielovgivningen offentliggøres
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion offentliggør 

fra den 1. juli i år en liste over virksomheder 

og produkter, der overtræder reglerne, som 

Inspektionen kontrollerer.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion offentliggør 

på www.mst.dk hvilke stoffer, blandinger, varer 

og produkter, der ikke er i overensstemmelse 

med reglerne, eller som i øvrigt er anvendt, solgt 

eller markedsført i strid med reglerne. Navne på 

de virksomheder, der har overtrådt lovgivningen 

kan tillige offentliggøres. Offentliggørelsen fore-

tages af hensyn til forbrugerne. Med den nye 

side kan alle borgere og virksomheder blandt 

andet få et overblik over, hvilke produkter eller 

serienumre/batch-nr. man skal undgå. Der er fx 

oplysninger om pesticider, smykker, kosmetik 

og legetøj. 

Inspektionen vil samtidig meddele den på-

gældende virksomhed en indskærpelse og/

eller have udstedt et påbud eller forbud. Hvis 

Inspektionen vurderer, at et produkt enten er 

farligt eller risikabelt, så vil virksomhederne 

derfor også som minimum være blevet meddelt, 

at produktet ikke må sælges mere.

Kilde: Miljøstyrelsen, https://mst.dk

Bæredygtige 
hampetekstiler

Udvikling af koncept
til fremstilling af bæ-

redygtige hampeteks-
tiler

MUDP rapport

September 2021
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Bygninger skal bruge mindre 
og renere energi i fremtiden
Det er en del af Danmarks grønne plan, og det giver masser af arbejde til håndværksvirksomheder. 

Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 

70 % i 2030 sammenlignet med 1990 – og olie, 

gas og kul skal være helt udfaset i 2050. Disse 

politisk besluttede mål kræver en stor indsats for 

at bringe bygningsmassen op på et energimæs-

sigt moderne niveau. Vagn Holk fra Videncenter 

for Energibesparelser i Bygninger siger: 

”Bygninger er fortsat en stor forbruger af 

energi; omtrent 40 % af energien anvendes 

i bygninger, men sådan behøver det ikke at 

være. Vores analyser viser, at en fjerdedel af 

varmeforbruget kan spares – samtidig med at 

folk får bedre og varmere boliger.”

Tilskudspulje frem til og med 2026 
Det er også grunden til, at politikerne i 2020 

åbnede en ny tilskudspulje til energibesparelser 

i bygninger. Det var et populært initiativ; mid-

lerne i 2020 blev opbrugt på rekordtid. Men 

heldigvis åbnes der for nye midler i løbet af 

første kvartal 2021, og det vil være muligt at 

søge tilskud helt frem til og med 2026.

Håndværkerne spiller central rolle
Håndværksvirksomheder har afgørende be-

tydning for at sikre, at bygninger bliver mere 

moderne energimæssigt, mener Vagn Holk. 

Han siger: 

”Håndværkerne har ofte den direkte kontakt 

med bolig- og bygningsejere og kan 

derfor være med til at sætte skub i 

energiforbedringerne, oplyse om 

tilskudsmulighederne og i det 

hele taget vejlede om energi-

besparelser. Samtidig er det 

vigtigt, at håndværkerne ud-

fører et godt stykke arbejde 

og fx ikke laver fejl på 

varme pumpe installa tio-

ner – for det vil betyde, 

at kunden går glip af den 

økonomiske besparelse, 

som vedkommende har 

fået stillet i udsigt. Det er også grunden til, at 

fra 1. april 2021 er det et krav for boligejere, 

der vil opnå tilskud til ny varmepumpe, at den 

montør- eller installatørvirksomhed, de bruger, 

er godkendt efter VE-godkendelsesordningen.”

Få arbejdsbeskrivelser i 80 
 Energiløsninger
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger 

er en del af Energistyrelsens målrettede in-

formationsindsats om energibesparelser, og 

Videncentrets opgave er at være med til at sikre, 

at energibesparende tiltag bliver gennemført 

korrekt.

Der er masser af information og nyttig viden 

at hente på Videncentrets hjemmeside Byg-

geriOgEnergi.dk. Bl.a. er der i de populære 

Energiløsninger for hele 80 energibesparende 

tiltag grundige beskrivelser af, som med tekst 

og illustrationer viser, hvordan man udfører de 

forskellige tiltag uden fejl. 

Der er også en energibespareberegner og en 

lang række guider, som giver håndværksvirk-

somheder præcis den information, de lige står 

og mangler. 

Riv ikke altid ned! 
Det kan være fristende at rive ældre bygninger 

ned i stedet for at renovere dem – for når der 

bygges efter nutidens energikrav, opnår man et 

lavt energiforbrug til den efterfølgende drift af 

bygningen. Men det regnestykke holder ikke, 

siger Vagn Holk. 

”Problemet ved at der rives så meget ned, er, 

at der hos producenterne sker et meget stort 

Vagn Holk fra 
Videncenter for Energi
besparelser i Bygninger Fortsættes side 10 }
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DK2020 – Klimaplaner  
for hele Danmark
Ligesom hovedparten af de 
øvrige danske kommuner 
deltager Solrød Kommune i 
DK2020-samarbejdet, der går ud 
på, at kommunerne skal udforme 
ambitiøse og gennemgribende 
klimaplaner med målet om  
CO2-neutralitet senest i 2050.

Af Mikkel Busck,  
projektmedarbejder i Solrød Kommune 

Byrådet i Solrød Kommune vedtog i 2020 en 

klimaplan for perioden 2020 til 2030. I klima-

planen var der sat ambitiøse, men realistiske 

mål om 70 % CO2-reduktion i 2030. Målene er 

realistiske, fordi der er foreslået konkrete indsat-

ser med et samlet potentiale for CO2-reduktion 

på væsentligt mere, end det der skal til for at 

komme i mål med de 70 %. Vejen er altså vist.

10

energiforbrug, når de producerer og transpor-

terer alle de nye byggematerialer. Derfor er det 

faktisk oftest bedre energi- og klimamæssigt 

– og også økonomisk – at lade en ældre ener-

giforbrugende ejendom stå end at rive den ned 

og bygge en ny – og så renovere den i dybden,” 

understreger Vagn Holk.  

Få mere at vide
På ByggeriOgEnergi.dk finder du alle ener-

giløsninger, beregnere m.m., og det er også 

muligt at få svar ved at skrive eller ringe til 

Videncentret på tlf. 7220 2255 eller mail info@

ByggeriOgEnergi.dk.

} Fortsat fra side 9

Med deltagelsen i DK2020 fra oktober 2021 

skal ambitionsniveauet endnu engang justeres 

med pil opad. Indsatserne frem mod 2030 er 

fortsat lige så relevante, men nu skal vi lukke 

hullet op til de 100 % CO2-reduktion senest i 

2050. Et mål om CO2-neutralitet nødvendiggør 

en indsats hos alle. Vi kan ikke overlade det til 

de andre virksomheder, til regeringen eller til 

naboen. Årsagen kender vi – klimaforandringer 

på kloden. Og jo længere vi venter, jo sværere 

bliver det at vende skuden.

Hvad er DK2020?
I december 2015 underskrev 195 af verdens 

lande Parisaftalen og forpligtede sig dermed til 

at holde den globale temperaturstigning under  

2° C, og stræbe mod en maksimal temperatur-

stigning på 1,5° C set i forhold til det førindustri-

elle niveau (dvs. temperaturniveauet omkring år 

1870). De største og mest klimaambitiøse byer 

i verden valgte kort tid efter at tilslutte sig en 

forpligtelse til inden 2020 at have lavet klima-

planer, der viste at deres byer kunne leve op til 
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Parisaftalen. For at understøtte dette blev der 

udformet et omfattende støtteprogram samt 

nogle helt faste rammer for udformningen af 

disse klimaplaner, så de reelt kunne leve op til 

Parisaftalen. 

Nu har de danske kommuner sluttet sig til de 

mest klimaambitiøse byer i verden. I Danmark 

foregår det som et samarbejde mellem kommu-

nerne, regionerne, Realdania, Kommunernes 

Landsforening og Concito. Målet er at udforme 

klimaplaner, som viser de konkrete handlin-

ger, der skal til dels for at gøre kommunen 

CO2-neutral, og dels for at kommunen tilpasser 

sig til forandringerne af klimaet i form af øget 

nedbør mv.  

DK2020-klimaplan i Solrød Kommune
En vigtig præmis i DK2020 er, at det kræver 

involvering og engagement fra alle kanter, 

for at indsatserne kan lykkes, og målet om 

CO2-neutralitet kan nås. Det betyder bl.a. at 

selve DK2020-planen skal udvikles i samarbej-

de med repræsentanter fra industri, landbrug, 

civilsamfund osv. 

Solrød Kommunes DK2020-klimaplan skal være 

færdig til juni 2023. Planen er forankret bredt i 

kommunen, så vi får alle sektorer og afdelinger 

med. Frem mod denne dato vil vi også invitere 

virksomheder og borgere til at deltage i arbejdet 

med planen. Vi undersøger mulighederne for 

at igangsætte forskellige aktiviteter, herunder 

workshops, gå-hjem-møder på jeres virksom-

hed, nedsættelse af en særlig erhvervsgruppe, 

udvidelse af det regelmæssige miljøtilsyn, spør-

geskemaer eller andet. Det vigtigste er, at I som 

virksomheder i kommunen byder ind med jeres 

ideer og overvejelser omkring hvordan vi i Solrød 

Kommune kan blive CO2-neutrale i fremtiden 

og tilpasse os til klimaforandringerne. 

Vi hører gerne fra jer allerede nu, hvis I har ideer 

eller ønsker at være med til at præge klimaind-

satsen i Solrød Kommunes DK2020-plan. 

Kontakt projektleder Mikkel Busck via mail på 

mbu@solrod.dk eller ring på 5618 2000. 

Inspiration
De væsentligste håndtag for at reducere 

virksomhedens drivhusgasudledning kan ek-

sempelvis være reduktion eller omstilling af 

procesenergi og varmeforbrug, reduktion eller 

udskiftning af råvarer, minimering af spild- og 

affaldsstrømme samt omstilling af transport-

middel eller reduktion af kørselsbehov. Som 

inspiration til yderligere overvejelser er der 

nedenfor givet et eksempel på forskellige mu-

ligheder for indsatser.

Tema Mulighed

Energi og varme Omstilling til fjernvarme, jordvarme, solvarme, luftvarme, biogas osv.  

Elektrificering af procesenergi mv. 

Udnyttelse af egen overskudsvarme 

Muligheder for synergi ml. fjernvarme og køling

Etablering af vedvarende energianlæg til produktion af el 
til lokal varmeforsyning via varmepumper

Energieffektivisering (pumper, ventilation, belysning mv.)

Råvarer og affald Øget sortering og genanvendelse fra egen produktion

Ny anvendelse af egne spildprodukter (cirkulær økonomi)

Indkøb af genanvendelige produkter til egen proces

Krav til underleverandører eks. via mål for CO2-aftryk

Transport Etablering af ladestandere til elbiler

Samkørsel eller delebiler

Varetransport på el eller biogas

Kommunal elbil til opladning.
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Hvordan omstiller man 
sig til Cirkulær Økonomi
Den voksende verdensbe-

folkning og verdensøkonomi 

betyder et øget forbrug af 

ressourcer. Hvis man vil sikre 

en bæredygtig fremtid, kræver 

det en omstilling til en mere 

cirkulær tankegang, hvor man 

får mest muligt ud af ressour-

cerne.

Men hvor skal man starte? 

Arbejdet mod cirkulær økono-

mi kan ske på mange fronter 

som forretningsudvikling, byg-

geri og byudvikling, digitalise-

ring, indkøb og udbud m.m. 

Der er heldigvis meget hjælp og inspiration 

at hente, når man vil i gang med at arbejde 

med at omstille sig til mere bæredygtighed og 

cirkulær økonomi. 

Nedenfor er nogle forslag til, hvor man kan 

hente inspiration, viden, rådgivning og hjælp:

• Gate21 – Partnerskab for grøn omstilling. For 

hjælp til cirkulær forretningsudvikling

• Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) – Implemen-

tering af grønne og cirkulære forretnnings-

modeller

• MATChe – Gratis rådgivning om grøn omstil-

ling for danske produktionsvirksomheder

•  Forum for bæredygtige indkøb – Gratis viden 

og værktøjer til bæredygtige indkøb

Kilde: Europaparlamentet, https://www.europarl.europa.eu/




