
Opsamling på Klimahandlingsplan 2012 – 14

I nedenstående skema er der en oversigt over de klimatiltag som har været igangsat i 
perioden 2012 – 14. Tiltagene er inddelt under de fokusområder som er i 
Klimahandlingsplanen. Nogle tiltag står under flere områder fordi de dækker mere end et 
område.  

Område i
klimahandlingsplanen

Tiltag

Indsatsområde 1: Bygninger

Fokusområde 1: Kommunale bygninger

• Den bæredygtige genbrugsplads: solceller på 
genbrugspladsen i og opsætning af vindmølle.

• I forbindelse med renovering og udskiftning af udstyr i 
kommunens bygninger forsøger man så vidt muligt at 
udskifte til noget der er mere energibesparende.

• Der arbejdes løbende på at reducere energiforbruget i 
bygningerne – bl.a. gennem ESCO. 

• Der ses løbende på hvordan bygningerne kan bruges 
mere effektivt (facility management).

• Det samlede antal m2 kommunale bygninger 
nedbringes. 

Fokusområde II: Sommerhuse

• Brochure om den klimavenlige bolig
• I brev der udsendes til sommerhusejere der får 

godkendelse til helårsbeboelse medsendes henvisning 
til brochure om den klimavenlige bolig. 

• Klimamesse i 2012, samt deltagelse på Bolig- og 
Livsstilsmesse i 2013 og 2014. I 2014 var 
Energitjenesten booket med på standen.

• Opstart af samarbejde med grundejerforening Sandet. 
• Dialog om samarbejdsprojekt med Metro om mere 

energieffektive vandvarmere i sommerhusområder. 

Fokusområde III: Klima i kommune- og lokalplaner

• Der er i både Planstrategi og Kommuneplan sat fokus 
på bæredygtighed og der arbejdes løbende med at 
konkretisere tiltag for bæredygtighed i forbindelse med
udarbejdelse af lokalplaner. 

Fokusområde IIII: Fyrtårn

• Den bæredygtige genbrugsplads: Der er i forbindelse 
med ombygning af genbrugspladsen i Højelt sat 
solceller på taget og opstillet en husstandsvindmølle. 

• Ny skole Helsinge: Den nye skole er bygget med fokus 
på energiforbrug og håndtering af regnvand.  

Indsatsområde 2: Indkøb og udbud

Fokusområde I: Indkøb og udbud

• I forbindelse med nye udbud indgås dialog om 
muligheden for at fremme klimatiltag.

• I skabelon til dagsordenspunkter er energi/klima 
skrevet ind i vejledning under punktet Miljø som 
opmærksomhedspunkt. 



Indsatsområde 3: Adfærd

Fokusområde I: Inddragelse af medarbejderne i klimaarbejdet

• Kampagne i Center for Plan, Klima og Trafik for 
klimavenlig adfærd. Kampagnene er tænkt at kunne 
anvendes i andre afdelinger. 

• Internt kursus for medarbejdere om Bæredygtighed, 
Miljø og Natur

Fokusområde II: Børn og unge

• Afholdelse af Grøn Uge i samarbejde med frivillige 
organisationer under Det grønne dialogforum. 

Fokusområde III: Information til boligejerne

• Brochure om den klimavenlige bolig
• Klimamesse i 2012, samt deltagelse på Bolig- og 

Livsstilsmesse i 2013 og 2014. I 2014 var 
Energitjenesten booket med på standen.

• Samarbejde med Annisse lokalråd omkring Annisse 
som energilandsby.   

• ”For enden af vejen” arrangement i Annisse og 
Græsted i samarbejde med Energitjenesten. 

• Inspirationsmøde om skrotning af oliefyr i samarbejde 
med Energitjenesten og bl.a. Helsingør Kommune. 

• Rådgivningscafe for boligejere om skrotning af oliefyr. 

Fokusområde IIII: Samarbejde med erhvervslivet

• Annoncer i brochure om den Miljø- og klimavenlige 
bolig.

• Energikonference for erhvervslivet. 
• Tilbud om Energivejlederuddannelse.

Indsatsområde 4: Transport

Fokusområde I: Udbygning og forbedring af stisystemet

• Alle kortlagte stier er lagt ind i Netgis. 
• Gennem Dialogforum for lokalsamfund er sendt 

opfordring til at lokalrådene kan indsende oplysninger 
om stier. 

• Mulighed for at tage sin cykel med i bussen. 

Fokusområde II: Forbedring af den kollektive trafik

• Deltaget i forundersøgelser omkring alternativ 
linjeføring for jernbanestrækningen mellem Hillerød og 
Helsinge, således at Helsinge fremover bliver 
knudepunkt. Derved kan der skabes direkte forbindelse
mellem Helsinge og Græsted. 

• Udpegning af areal til pendlerparkeringsplads i 
kommuneplanen.

Fokusområde III: Klima som del af en prioriteret infrastruktur-handleplan

• Det er vedtaget, at der skal udarbejdes en prioriteret 
infrastrukturplan som skal angive hvilke at de større 
infrastruktur projekter som kommunen vil prioritere. I 
denne forbindelse skal der arbejdes for, at klima 
kommer til at indgå som et parameter når anlæggene 
prioriteres.



Fokusområde IIII: Fremme af alternative transportmidler

• Deltaget i projekt Test-en-elbil.
• Flådeanalyse af kommunens bilpark med henblik på at 

klarlægge hvor det vil være relevant at indkøbe el-biler.
På baggrund heraf er der indkøbt fire el-biler til 
kommunen.

Indsatsområde 5: Vand

• Vedtaget Klimatilpasningsplan.

Indsatsområde 6: Energiforsyning

Fokusområde I: Udarbejdelse af strategisk energiplan 

• Der er vedtaget Strategisk Energiplan og ny 
varmeplan. 

• Deltagelse i projekt Energi på tværs. 


