
Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Solceller 
& batterier

Den smarte bygning
På Rudersdal Kommunes nyrenoverede dag
institution, Skovlyhuset, er der opsat solceller 
kombineret med smarte batteripakker for at 
optimere udnyttelsen af den producerede el i 
eget hus. 

Det bidrager til den grønne omstilling og 
minimerer belastningen på fællesnettet.

- Grøn strøm

- CO2-reduktion



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Bæredygtige 
genbrugslamper

Historien kort fortalt
I en af Rudersdal Kommunes institutioner, 
Rønnebærhus, er omkring 170 udslidte lamper 
blevet udskiftet med brugte lysarmaturer. 

Firmaet, Fischer Lighting, har renoveret de 
brugte armaturer og udskiftet indmaden, så 
de fremstår som nye. Lyset er CEmærket og 
overholder dermed internationale standarder 
udarbejdet af EU.

Firmaet, som blev etableret i 2016, leve
rer bæredygtige lysløsninger ved at gen
bruge brugte armaturer, der ellers med stor 
sandsynlighed bliver smidt ud som affald.

Projektet er et eksempel på en bæredygtig ud
nyttelse af klodens pressede ressourcer sam
tidig med, at kunden sparer penge.

Endeligt er kommunen på denne måde med 
til at hjælpe socialt udsatte, som er ansat dels 
hos Fischer Lighting selv, og dels hos virk
somheden, Logikstikkompagniet, der udfører 
arbejdet med at samle de enkelte dele til slut
produktet: Genanvendte lyskilder.

- Mindre forbrug

- Reduktion 
 af det samlede 
 klimaaftryk



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Fossilfri varme-
forsyning i 2035

Energisektoren, herunder varmesektoren, er 
en af de væsentligste sektorer i den grønne 
omstilling og dermed for målet om klima
neutralitet i 2050.

Norforskommunerne, Norfors, Forsyning 
Helsingør og Holte Fjernvarme er sammen 
om at finde løsningerne på fremtidens varme
forsyning.

- Udfasning af naurgasfyr
- Udbredelse af fjernvarme
- Udbredelse 
 af varmepumper
- Grøn varmeforsyning

LOGO

LOGO - LANG VERSION LOGO - UDEN SUB



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Naturgasudfordringen

Mange borgere står derfor over for valg af ny  
varmekilde de næste år. 25% af alle natur
gasfyr vil være udskiftningsparat allerede i år. 

Ethvert nyt naturgasfyr vil have levetid ud over 
2035!

Behov for grønt alternativ til naturgasfyret

- Udfasning af naurgasfyr
- Udbredelse af fjernvarme
- Udbredelse 
 af varmepumper
- Grøn varmeforsynig

LOGO

LOGO - LANG VERSION LOGO - UDEN SUB



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Aflagte genbrugsting 
får nyt liv i Genbrugshytten

Nu kan du aflevere ting 
til direkte genbrug 
på kommunens 
genbrugspladser

I ‘Genbrugshytten’ kan du aflevere ting og 
møbler til direkte genbrug, så andre kan få 
glæde af dem. Nødhjælpsorganisationer af
henter tingene og sørger for, at de bliver 
genbrugt.Genbrugshytterne kan findes på 
følgende genbrugspladser:

 Blokken i Birkerød
 Containerhaven i Nærum
 Vandtårnsvej i Kokkedal

Hvad kan jeg aflevere?

• Du kan bl.a. aflevere:
• Møbler
• Lamper og andet interiør
• Porcelæn, glas, service mm.
• Køkkenredskaber
• Haveredskaber
• Legetøj
• Cykler
• Motionsredskaber og sportsudstyr
• Værktøj
• Billeder
• CD’er, LP’er og lign.

Genbrugshytten er blevet til i samarbejde mel
lem: RØDE KORS, KIRKENS KORSHÆR
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP og Norfors

Åbningstider:
Mandagsøndag 12.0016.00

Læs mere på www.norfors.dk

- Fokus på forbrug

- Reduktion af det 
   samlede klimaaftryk



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

I 2022 skal du 
sortere madaffald 
og mad- og drikkekartoner

I løbet af 2022 skal alle 
borgere sortere madaffald 
fra restaffaldet og sortere 
kartoner sammen med 
plastaffald

Madaffald er et meget vigtigt element i de 
nationale målsætninger om at kunne genan
vende 50 pct. af affaldet i de private hushold
ninger.

Villaer og rækkehuse med egne beholdere får 
en beholder med to rum til at indsamle hhv. 
mad og restaffald. Beholderen vil erstatte 
det nuværende affaldsstativ med papirsæk til 
dagrenovation.

Dertil kommer en indendørs køkkenspand og 
plastposer til at indsamle madaffaldet.

Villaejere får et brev i eBoks i god tid inden 
ordningen træder i kraft.

- Fokus på forbrug

- Reduktion af det 
   samlede klimaaftryk

Kartoner skal fremover sorteres med plast

Fra 2022 skal mad og drikkekartoner som fx 
mælke og juicekartoner afleveres i samme 
rum som plast.

Fra 2022 sorterer vi i 8 ud af 10 affaldstyper – 
kun tekstiler og farligt affald mangler

Indsamlingsordninger for tekstiler og farligt 
affald kommer på sigt - men der vil ikke 
komme flere beholdere på hjul.  



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Kyster 
og klimatilpasning

Vi venter ikke på, at havet stiger

- Klimatilpasning

- Kystbeskyttelse

Vi forventer, havet vil stige med op til 80 cm 
frem mod 2100. 

Kortet viser en havstigning på 02 m. 
Kortet tager ikke højde for bølger.

Eksempler 
på kystbeskyttelseVi klimasikrer kommunens ejendomme

• Kommunen har en række projekter i støbeskeen – eksempelvis sikring 
 af strandvejen mod erosion og en 100 års stormflodshændelse i 2118
 (Forudsat vedligeholdende sandfodring)

Vejlede borgere om klimaforandringer og kystbeskyttelse

• Kommunen kan som myndighed gøre det lettere at gennemskue 
 ansøgningsprocessen om kystbeskyttelse

• Kommunen har udarbejdet en kystforvaltningsplan 
 til at vejlede og give tilladelser ud fra. 

Hvad kan DU gøre?
Find mere viden om kysten samt 
hjælp til dit kystbeskyttelsesprojekt 
her: rudersdal.dk/kystbeskyttelse



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Bæredygtige 
kommunale indkøb

Eksempler på, hvad vi gør i dag

Aftaler med klausuler
Kontrakter indgået med Rudersdal kommune 
indholder normalt sociale, arbejds 
og bæredygtighedsklausuler.

Webshop der sikrer indkøb via aftalerne
For at sikre, at der i videst mulige omfang 
ind købes på aftalerne, benytter kommunen et 
webshopsystem, hvori der kun kan købes ind 
hos leverandører, der har en kontrakt med 
kommunen.

Initiativer, der sikrer øget brug af webshoppen
Indkøbsrobotten “Robert” går hver uge fak
turaerne igennem og laver en liste over køb 
foretaget uden for webshoppen, som kunne 
være foretaget i webshoppen.

Færre Leverancer
Rudersdal er i front, når det kommer til af
taler om minimums ordrestørrelser og 
leverings frekvens, så vi fx kun får 12 leve
rancer om ugen på institutioner i stedet for 
daglige kørsler

Deltagelse i nationale 
og internationale samarbejder.
Rudersdal er fast medlem af SPAR 5 samar
bejdet,  der er et indkøbsfællesskab sammen 
med Lyngby, Gladsaxe, Gentofte og Frederiks
berg kommuner.  Ved at handle som én står 
vi stær kere med vores ønsker og krav om 
bæredygtighed.

Vi deltager også i EU LIFEprojekt omkring 
cirkulær økonomi og deltager i de fleste 
bæredygtighedsfora i offentlig og privat regi.

- Fokus på forbrug

- Reduktion af det 
   samlede klimaaftryk



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Bæredygtige 
kommunale indkøb

Eksempler på, hvad vi gør i dag

Udvikling af TCO værktøjer
Vi deltager og støtter aktivt de initiative, der 
findes på udarbejdelsen af et TCO værktøj til 
CO2 beregninger.

Bæredygtighed som kriterie
Vi arbejder på at indarbejde bæredygtighed som 
tildelingskriterie i vores udbud og på at udvælge 
udbud i en tidlig fase, hvor bæredygtighed kan 
være kriteriet for værdiopnåelse.

Bæredygtighed ind i markedsdialogen
I den tidlige fase af EUudbud vil vi som del 
af markedsdialogen indarbejde dialog om 
bæredygtighed for at sikre, at bæredygtighed er 
en grundlæggende del af aftalen.

Kompetenceløft i bæredygtighed
For at sikre, at vores indkøbere og udbudsfolk 
er bedst muligt klædt på, prioriterer vi uddan
nelse og kompetenceløft for bæredygtighed til 
alle i Indkøb 

Særligt fokus på genudbud
Vi igangsætter et internt initiative med fokus 
på genudbud, hvor der typisk ikke er mulighed 
for prisreduktion. I disse udbud vil vi fokusere 
endnu mere på bæredygtighed sammen med 
vores leverandører med fokus på den tredob
belte bund linie.

- Fokus på forbrug

- Reduktion af det 
   samlede klimaaftryk



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Rudersdals 
drivhusgasregnskab

Kortlægningen viser en CO2udledning 
på samlet 300.000 ton CO2 for Rudersdal 
som geografisk område. Baseret på data fra 
2018.

El og varmesektoren står for mere end 2/3 af 
kommunens samlede udledninger, mens trans
portsektoren står for 1/4.

Vigtige indsatsområder for Rudersdals 
DK2020klimahandlingsplan vil derfor være 
varmesektoren og transportsektoren

Dette tema 
understøtter:



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Kommunens 
egne bygninger

Drivhusgasregnskab 
for kommunens egne bygninger

Kortlægningen viser en CO2udledning på 
9.879 ton CO2 for Rudersdal Kommunes byg
ninger i 2018. Heraf er 69 procent relateret til 
opvarmning, og 31 procent relateret til klas
sisk elforbrug.

Udledningen fra kommunale bygninger udgør 
derfor 3,3% af kommunens geografisk sam
lede CO2udledning på 300.000 ton.

Opvarmet areal

De kommunale bygninger udgør 12,3% af det 
samlede opvarmede areal i Rudersdal Kom
mune iflg. BBRdata.

De kommunale bygninger står for: 

  6,8% af den samlede geografiske udledning   
 på 100.000 ton CO2 relateret til opvarmning, og

  2,8% af den samlede geografiske udledning  
 på 110.000 ton CO2 relateret til elforbrug.

Driften af Rudersdal Kommunes bygninger 
har altså et væsentligt lavere CO2aftryk per 
kvadratmeter ende den resterende bygnings
masse i kommunen.

Dette tema 
understøtter:



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Hvad går 
DK2020 ud på?

En handlingsorienteret 
klimaplan:
• Klimaneutralitet i 2050 og ambitiøse 
 delmål for vejen derhen

• Konkrete forslag til CO2reduktion

• Klimatilpasning og større robusthed

• Aktørinddragelse og partnerskaber

• Inddragelse af sociale, økonomiske 
• og miljømæssige gevinster

• Primært fokus på CO2udledninger 
 inden for kommunens grænser

Dette tema 
understøtter:

Grøn Transport

Grøn energi

Forbrug



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Om opgørelsesmetode 
i DK2020

Dette tema 
understøtter:

Jf internationale standarder opgøres klima
belastningen i det land eller der, hvor den 
produceres. 

I DK2020 skal vi gøre det samme. I Rudersdal 
Kommunes klimaregnskab medregnes der
for kun den CO2udledning, der sker inden for 
kommunegrænsen.

Vores forbrug af varer og tjenesteydelser med
fører en CO2udledning ved produktionen og 
transporten heraf, som tæller med i oprin
delseslandets CO2regnskab. 

Det betyder, at de varer og tjenesteydelser, vi 
køber i Kina eller i København, ikke tæller med 
i vores drivhusgasregnskab.

Og så alligevel…vores forbrug indgår i det 
samlede klimaaftryk og vil også indgå i 
Ruders dals klimahandlingsplan, og du kan 
som borger i Rudersdal selv være med til at 
gøre noget.



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Det samlede 
klimaaftryk

Dette tema 
understøtter:

Forbrug kommer til at indgå i Rudersdal 
Kommunes DK2020klimaplan som en del af 
kommunens samlede klimaaftryk.

Det giver mulighed for at supplere det 
primære fokus i DK2020 og reducere det sam
lede klimaaftryk for Rudersdals borgere og 
virksomheder.

Det hænger godt sammen med FN’s verdens
mål og fokus i borgersamlingens anbefalinger. 

Forbrug af varer er samtidig relaterbart for de 
fleste borgere.

Indsatser for at reducere det samlede 
klimaaftryk kunne være at;

 undgå madspild

 reducere vores flyrejser

 forlænge levetiden for vores elektronik

 genbruge tekstiler

 købe lokale varer og produkter

 Spise mere vegetarisk.



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Danmarks 
vildeste kommune

Vi vil være 
Danmarksvildeste kommune

Under sloganet “Vild, vildere, Rudersdal” 
og med en række spændende projekter har 
Rudersdal budt ind i konkurrencen om at 
blive Danmarks vildeste kommune.

Konkurrencen sætter fokus på, at vi har et 
fælles ansvar for at bevare vores fælles, dej
lige natur og styrke den så mange steder 
som muligt:

I villahaven, i altankassen, på offentlige 
are aler eller på det fælles område i bolig
foreningen eller grundejerforeningen.

Et udpluk af de mange initiativer:

Når vi plejer vores skove, gør vi det på en 
måde, som styrker naturrigdommen og 
øger biodiversiteten.

Vi bruger ”firbenede græsslåmaskiner”, 
bl.a. Exmoorponyer og kreaturer, til at 
holde grove græsser og siv nede. Det giver  
bedre betingelser for blomsterplanter, in
sekter og andre dyr.

Afbrænding på græsarealer skaber mere liv. 
Formålet er at skabe større diversitet i flo
raen ved at udpine jorden for næringsstoffer.

-

-

-



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

Giftfrit Rudersdal

Pas på det rene drikkevand 
og naturen

Det gode grundvand bliver til det dejligste 
drikkevand, og det skal det blive ved med.

Derfor ønsker Rudersdal at være en giftfri 
kommune, og det er vores alles ansvar.

Vi skal undgå at bruge sprøjtegift og andre 
gifte i haven, kolonihaven, nyttehaven, på 
ejerforeningens arealer og i driften af grønne 
arealer som idrætsanlæg og golfbaner.

For når vi bruger gifte på grønne arealer, er 
der risiko for, at giften ender i vores grundvand 
og kan forurene vores drikkevand.

Det er grunden til, at Rudersdal Kommunes 
arealer driftes uden brug af sprøjtegifte, 
hvilket også er til gavn for naturen, især insek
ter og sårbare planter.

Et bredt samarbejde
Giftfrit Rudersdal er et samarbejde mellem 
Birkerød Vandforsyning, Novafos, Danmarks 
Naturfredningsforening og Rudersdal Kom
mune.

Alle arbejder de på, at grundvandet også i 
fremtiden er en god og stabil kilde til et drik
kevand, som bare kan hentes ud af hanerne. 
Samtidig understøttes indsatsen for at bevare 
og udbygge biodiversiteten.

www.rudersdal.dk/giftfritrudersdal



Bidrag til:

Dette tema understøtter:

”Fifs” 
til en vildere have

Drop giften 
– styrk insekter og planter

Som borger i kommunen kan du 
selv gøre meget for at bidrage til, 
at Rudersdal også i morgen er et 
dejligt, smukt og sundt sted at bo 
og arbejde.

Når det gælder naturen, kan du 
gøre en forskel i din have, i dine 
altankasser eller på jeres fælles
område hjemme eller på arbejde.

Drop brug af sprøjtegift til at fjerne ukrudt – brug i stedet kogende vand eller en ukrudtsbrænder.

Grav mælkebøtterne op med rod – brug en plante eller graveske.
Du kan skabe mere liv ved at lade en del af dine have gro vildt  dermed kommer naturen frem af sig selv.

Plant og udså vilde danske planter.Udpin jorden så væksten af andre arter stimuleres.
Hvis du vil have flere insekter i haven, kan du samle en bunke kvas og grene, der kan fungerer som insektbo.

Planter du en sommerfuglebusk, ja, så kommer der også flere sommerfugle.Et vildt bed med sorter, som kan tåle både meget vand og megen tørke, kan både tiltrække insekter og fungere som regnbed.
Grav en mini-havedam: Et lavvandet hul på 1 kvadratmeter kan give masser af vandinsekter, og hvis jordbunken får lov at ligge, bliver den også hjem for mange insekter.

Fifs

Sådan skaber du 
vild natur i haven 
1. Indret din have efter 

forholdene
2. Sørg for at danske planter og 

urter trives
3. Bevar gamle træer og sørg 

for at der er dødt ved

4. Skab varme i haven med 

sten og sand
5. Skab fugtighed i haven med 

vand
6. Sørg for læ, skygge og 

beskyttelse med krat og 

buske
7. Skab et smukt græslandskab 

i stedet for plæne


