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ENERGI
Den største kilde til CO2-udledning i Tårnby Kommune stammer fra 
energi, svarende til ca. 73% 

Fjernvarme-, naturgas- og olieforbruget relaterer sig til opvarmning 
af bygninger. Forbruget af elektricitet kan både stamme fra 
opvarmning, men det primære forbrug går til elektroniske enheder.

CO2-udledning fra energisektoren

40%

Figur 1: Fordeling af energiforbrug i Tårnby Kommune, som geografisk enhed

60%
stammer fra elektricitet

stammer fra opvarmning

Tårnby Kommune står for kun ca. 4% af kommunens samlede CO2-udledning. Det er på denne 
baggrund centralt, at borgere, virksomheder og boligselskaber bliver inddraget og bidrager til 
at kommunen opfylder de ambitiøse målsætninger for CO2-reduktion i 2027, 2030 og 2050.

Selvom kommunens CO2-udledning er relativt lille i forhold til den samlede udledning, er det 
vigtigt kommunen har fokus på CO2-reduktion fra egne bygninger. Ved at have fokus på 
energirenoveringer, tilsigter kommunen at skabe grobund for indsatserne over for borgere, 
virksomheder og boligselskaber. Kommunen afsætter hvert år penge til 
energirenoveringsprojekter, og lægger sig i forlængelse af FN’s Verdensmål nr. 7, der 
indeholder bæredygtig energi. Midlerne til dette prioriteres ud fra reduktion af CO2, men også 
de økonomisk, idet projekterne ofte sparer penge gennem lavere energiforbrug i 
bygningerne.

Figur 2: Fordeling af energiforbrug relateret til opvarmning i Tårnby Kommune

Kommunen har siden 2009 haft fokus på energirenoveringer, og haft en 
målsætning om en årlig CO2-reduktion på 2%. Kommunen har reduceret 
omkring 60.000 ton CO2 relateret til energi, i perioden 2010 til 2020. Dette 
svarer til en reduktion på ca. 63% for både CO2-udledning og forbrug, hvilket 
medfører en stor økonomisk besparelse.
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Vedvarende energi

• En CO2-neutral elsektor i Tårnby Kommune i 2030 (89.556 ton 
CO2)

• Minimum 15% af kommunens elforbrug skal være dækket af 
egen produktion af el

Indsats #1
Målsætning: Øge produktion af 
vedvarende energi i kommunen.

Arbejde for etablering af 
solcellepark på Peberholm

Ansvar
Øresundsbro Konsortiet. 
Tårnby Kommune har 
myndighedsfunktionen hvad angår 
tilladelse til opsætning af anlæg 
(landzone og byggesager), samt 
hvad angår plangrundlaget for 
større anlæg. 

Inddragelse/samarbejdspartnere
Øresundsbro Konsortiet

Relevante planer/strategier
Målsætning om VE-produktion i 
kommunen
Tidsplan
Opsætning af solceller i efteråret 
2022
Forventet CO2-reduktion
1000 MWh el pr. år
Budget og finansiering
Øresundsbro Konsortiet
Potentielle barrierer/udfordringer
Natura2000 område, DN og KDI

Effektmål
Bidrage til opfyldelse af 
elproduktionsmål på 15% i 2030

Indsats #2
Målsætning: Støtte op om grønne 
indsatser i Københavns Lufthavn

Lufthavnen har planer om at udbygge 
elproduktion fra solceller i de 
kommende år, således en del af 
elforbruget i dagstimerne kan blive 
dækket af vedvarende energi. 
Kommunen bidrager til at positionere 
lokale bygge- og 
håndværksvirksomheder som 
leverandører til lufthavnen udvikling 
af ladeinfrastruktur, 
energieffektivisering, infrastruktur for 
grøn fuel og udbygninger af 
terminaler til større fly.

Ansvar
Københavns Lufthavn

Inddragelse/samarbejdspartnere
Københavns Lufthavn

Relevante planer/strategier
Målsætning om VE-produktion i 
kommunen

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
2000 MWh el pr. år (solceller)

Budget og finansiering
Københavns Lufthavn

Potentielle barrierer/udfordringer
Finde egnede arealer og 
tagoverflader

Effektmål
Bidrage til opfyldelse af af
elproduktionsmål på 15% i 2030, 
samt sænke energiforbruget.
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Indsats #3
Målsætning: Øge produktion af vedvarende energi i 
kommunen.

Vedvarende energianlæg på kommunale 
ejendomme.

Såfremt det findes rentabelt ud fra en 
totaløkonomisk vurdering, kan der opsættes
solceller på kommunale ejendomme.

Tårnby Kommune kan som bygningsejer opsætte 
solceller på egne bygninger, som ikke er fredede 
eller bevaringsværdige, og udnytte 
energiproduktionen i egne bygninger. Der findes 
sammenlagt et stort tagareal, som vil kunne 
understøtte solcelleanlæg. 

Merværdi:

Økonomi (økonomisk besparelse ved produktion af 
el til eget forbrug)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Solcellevirksomheder, elinstallatører

Relevante planer/strategier
Målsætning om VE-produktion i kommunen

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
Potentielt kan op mod 9 ha solceller installeres.

Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Energi- og klimapuljen

Potentielle barrierer/udfordringer
Der kan ikke pt. som de nationale rammer er, 
lånefinansieres til solceller, og den energibesparelse 
der opnås, bliver modregnet i kommunens 
bloktilskud. Kommunen opnår derfor ingen 
økonomisk gevinst. 
Derudover kan lokalplaner, bevaringsværdige og 
fredede bygninger gøre det svært at opsætte 
solceller.

Effektmål
Bidrage til opfyldelse af elproduktionsmål på 15% i 
2030

Indsats #4
Målsætning: Øge produktion af 
vedvarende energi i kommunen.

Støtte op om kampagner og viden 
om etablering af mindre 
solcelleanlæg for husstande.

Tårnby kommune kan i sit 
klimaarbejde understøtte 
udarbejdelsen af kampagner for 
opsætning af solcelleanlæg hos 
borgerne og informere om 
støttemuligheder hertil.

Kommunen skal sikre 
mulighedsrummet i plangrundlaget, 
i de enkelte lokalplaner.

Merværdi:

Økonomi (økonomisk besparelse 
ved produktion af el til eget 
forbrug)

Ansvar
Tårnby Kommune -
Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Borgere, Energistyrelsen

Relevante planer/strategier
Understøtte målsætningen frem 
mod større VE-produktion

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
Ikke målbar

Budget og finansiering
Husejere

Potentielle barrierer/udfordringer
Opsætning af anlæg kan være en 
økonomisk udfordring

Effektmål
Bidrage til opfyldelse af 
elproduktionsmål på 15% i 2030 
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Udfasning af olie og gas som opvarmningskilde

• CO2-neutral fjernvarme (21.571 ton CO2) 
• Udfase oliefyr i alle husholdninger inden 2030 (1.476 ton CO2)  
• Udfase alle oliefyr inden for erhvervssektoren inden 2025 (99 ton

CO2) 
• Udfase naturgas i alle husholdninger og erhverv inden 2040 (41.913 

ton CO2)
• Udfase naturgas i alle offentlige bygninger inden 2030 (1.364 ton

CO2) 
• Udfase elvarme i alle bygninger inden 2030 (679 bygninger med 

elvarme i 2018) 

Indsats #5
Målsætning: Udfase naturgas og olie som 
opvarmningsmiddel i kommunen.

Plan for udvidelse af fjernvarmeområder i kommunen.

Udvidelsesplanen vil give borgere, virksomheder, og 
boligselskaber en plan over hvilke områder og adresser, 
som vil få fjernvarme frem mod 2028 (jf. regeringens 
udspil ’Danmark kan mere II).

Ansvar
Tårnby Kommune - Plan, Byg og Miljø

Inddragelse/samarbejdspartnere
Tårnby Forsyning

Relevante planer/strategier
Varmeplanstrategi for udbredelse af fjernvarmeområder

Tidsplan
2022-2028
Forventet CO2-reduktion
Konvertering af boligområder rummer en potentiel 
besparelse på 21.571 ton CO2

Budget og finansiering
Tårnby Forsyning
Tårnby Kommune – Plan, byg og miljø 
(myndighedsopgave der finansieres lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
Manglende tilslutningspligt til fjernvarme for de enkelte 
grundejere.
Tilslutning og etablering af varmecentraler kan være en 
økonomisk udfordring for borgerne.

Effektmål
8.000 husstande konverteres til fjernvarme inden 2028.

Indsats #6
Målsætning: Udarbejde en varmeplanstrategi for 
kommunen.

En strategisk energiplan er først og fremmest et 
overblik over udviklingsmuligheder og ønsker på 
energiområdet. Planen er i sig selv ikke juridisk 
bindende. Fokusområder vil som udgangspunkt være 
udviklingsmuligheder i de enkelte områder: 
- nuværende fjernvarmeområder

- nuværende naturgasforsynede boligområder

- områder uden kollektiv fjernvarme/naturgasforsyning

- etablering af ø-fjernvarme i områder uden for 
fjernvarmenettets rækkevidde

Derudover har kommunerne mulighed for at påvirke 
udviklingen på energiforsyningsområdet via dialog, 
partnerskaber, samt målsætninger i strategier og 
handlingsplaner. 

Ansvar
Tårnby Kommune – Plan, Byg og Miljø

Inddragelse/samarbejdspartnere
Tårnby Forsyning

Relevante planer/strategier
Ønske om flere borgere, virksomheder, almene boliger 
og kommunale institutioner konverteres til fjernvarme

Tidsplan
2022-2023
Forventet CO2-reduktion
Op mod 9.000 ton CO2 pr. år
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Plan, byg og miljø 
(myndighedsopgave der finansieres lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Muliggøre planlægning og målsætninger for udbredelse 
af fjernvarme i kommunen. I områder uden for 
fjernvarmeområdet informeres om alternativer.
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Indsats #7
Målsætning: Sænke CO2-udledningen fra 
fjernvarmeproduktion.

CO2-fangst ved kraftvarmeproduktion.

ARC arbejder frem mod en stor CO2-
reduktion via teknologi der indeholder 
CO2-fangst på kraftvarmeværket Amager 
Bakke.

Ansvar
ARC’s ejerkommuner, herunder 
København, Frederiksberg, Hvidovre, 
Dragør og Tårnby Kommune

Inddragelse/samarbejdspartnere
ARC som selskab og ejerkommunerne

Relevante planer/strategier
Fælles ønske fra ejerkommuner om CO2-
fangst på Amager Bakke

Tidsplan
2022-2025

Forventet CO2-reduktion
Op mod 500.000 ton om året

Budget og finansiering
ARC og ejerkommuner

Potentielle barrierer/udfordringer
Ny teknologi som skal testes gennem 
pilotprojekt. Finansiering kan være en 
udfordring.

Effektmål
Opnå CO2-reduktion på 500.000 ton i 2025

Indsats #8
Målsætning: Udfase naturgas til opvarmning 
i kommunale bygninger.

Naturgasanlæg i Tårnby kommunes egne 
bygninger, skal over tid konverteres til nye 
vedvarende energianlæg, såsom 
varmepumper og fjernvarme. 

Tårnby kommune kan som bygningsejer 
vælge fossilfrie løsninger ved nybyggeri og 
når gamle varmeanlæg skal udskiftes. 

Ansvar
Tårnby Kommune – Ejendomscentret og 
Plan, Byg og Miljø

Inddragelse/samarbejdspartnere
Tårnby Forsyning

Relevante planer/strategier
Varmeplanstrategi

Tidsplan
2022-2037

Forventet CO2-reduktion
1.364 ton pr. år, ved konvertering af alle 
kommunale gasfyr

Budget og finansiering
Tårnby Forsyning
Tårnby Kommune – Energi- og klimapuljen

Potentielle barrierer/udfordringer
Afgifter på el til brug i varmepumper 
medfører en dårligere rentabilitet.

Effektmål
Besparelse på 1.000 ton CO2 pr år i 2030.
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Indsats #9
Målsætning: Borgerettede kampagner og 
dialog om energibesparelser. 

Udarbejde en klimaguide, som skal 
inspirere til energibesparende tiltag og 
adfærd i hjemmet.

Kommunen vil derudover understøtte 
vidensdeling som kampagner og 
borgermøder for opsætning af 
varmepumper og omkring 
støttemulighederne hertil. 

Merværdi:

Økonomi (økonomisk besparelser over tid 
ved energirenoveringer)

Ansvar
Tårnby Kommune – Ejendomscentret og 
Plan, Byg og Miljø

Inddragelse/samarbejdspartnere
Borgere

Relevante planer/strategier
Varmeplanstrategi

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Komme – Ejendomscentret
(finansiering afholdes lokalt).
Borgerne betaler udskiftning til 
varmepumpe
Potentielle barrierer/udfordringer
Indkøb af varmepumper kan være en 
økonomisk udfordring for borgerne.

Effektmål
Alle olie- og gasfyr i områder der ikke bliver 
en del af fjernvarmenettet er udskiftet 
inden 2030

Indsats #10
Målsætning: Kampagner og dialog med 
virksomheder om energibesparelser. 

Rette henvendelse erhvervslivet om 
udskiftning af olie- og naturgasfyr.

Formålet med kampagnerne er at 
anskueliggøre besparelser, både økonomisk 
og udledning af CO2, man vil opnå ved at 
skifte til fjernvarme eller varmepumpe.

Merværdi:

Økonomi (økonomisk besparelser over tid 
ved energirenoveringer)

Ansvar
Tårnby Kommune – Ejendomscentret og 
Plan, Byg og Miljø

Inddragelse/samarbejdspartnere
Lokale virksomheder

Relevante planer/strategier
Varmeplanstrategi

Tidsplan
2022-2027

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Virksomheder betaler konvertering til 
fjernvarme eller varmepumper

Potentielle barrierer/udfordringer
Økonomisk omkostning ved etablering af 
varmecentraler og tilslutning til fjernvarme, 
eller indkøb af varmepumpe

Effektmål
314 gasfyr og 159 oliefyr konverteres til 
fjernvarme eller varmepumper
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Energieffektiviseringer i bygninger

• Finansierings-pulje til energioptimerende tiltag i kommunens egne 
bygninger videreføres. 

• Reducering af energiforbruget i private husstande og virksomheder. 

Indsats #11
Målsætning: Skabe energibesparelser i 
kommunale bygninger

Gennem energirenoveringsprojekter 
nedsættes energiforbrug og dermed CO2-
udledningen fra de kommunale 
bygninger. Det kan fx være udskiftning af 
lysstofrør til LED.

Ud over at medføre energibesparelser, vil
udskiftning til LED belysning ofte 
medføre, at lyskvaliteten i rum eller 
gangarealer bliver bedre end før, og 
derved påvirker indeklimaet i en positiv 
retning.

Merværdier: 

Sundhed og trivsel (bedre indeklima og 
komfort)
Økonomi (økonomisk besparelse ved et 
lavere elforbrug)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Varmemestrer og teknisk 
servicepersonale

Relevante planer/strategier
Klimaplanens mål om 2% CO2-reduktion 
for kommunen som virksomhed hvert år.

Tidsplan
2022-2050
Forventet CO2-reduktion
Se effektmål
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Energi- og 
klimapuljen

Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Opfylde målsætning om 2% CO2-
reduktion for kommunen som 
virksomhed hvert år  

Indsats #12
Målsætning: Understøtte 
energioptimering og varmebesparelser 
i private husstande og virksomheder.

Tårnby Kommune vil i samarbejde 
med Tårnby Forsyning tilbyde sparring 
og vejledning omkring 
tilskudsordninger og energirigtige 
løsninger. Samarbejdet kan udvides til 
at omfatte lokale håndværker og 
kunderådgivere i byggecentre inden 
for grønne energiløsninger. 

Merværdi:

Økonomi (økonomisk besparelse over 
tid ved energirenoveringer)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Tårnby Forsyning

Relevante planer/strategier
Varmeplanstrategi

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(finansiering afholdes lokalt) , bolig- og 
virksomhedsejere
Potentielle barrierer/udfordringer
Økonomisk omkostning ved 
energirenoveringer og adgang til 
puljemidler

Effektmål
-
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TRANSPORT
Tårnby Kommune arbejder inden for området b.la. med cyklisme, offentlig transport 

og samkørsel. På baggrund af kommunens placering, tæt op ad København, er der 

gode muligheder for brug af offentlig transport, herunder bus, tog og metro. 

Derudover indeholder kommunen mange cykelstier, og samarbejder med 

virksomheder omkring samkørselkampagner.

85% 
CO2-udledning stammer fra personbiler
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Omstilling til grønne drivmidler

• Mindst 30 % af personbiler i Tårnby Kommune skal være 
elbiler i 2030 (3.415 ton) og 100 % i 2050 (5.187 ton) 

• 100 % af den kommunale bilflåde og maskinpark er omlagt til 
grønne drivmidler i 2030. 

• Fossilfri kollektiv transport 
• Fossilfri rutebusdrift i 2030 (895 ton CO2) 
• Krav til grønne drivmidler indarbejdes i alle relevante 

kommunale udbud, hvor muligt, herunder også ift. renovation.

Indsats #13
Målsætning: Udmøntning af 
Ladeinfrastrukturplan, der skaber 
grobund for konvertering til elbiler i 
kommunen.

Plan for placering af ladestandere jf. 
ladestanderbekendtgørelsen, samt 
afdækning af lokale behov og 
fastsættelse af politisk ambitionsniveau.

Med infrastrukturplan vil udskiftning af 
fossile køretøjer kunne ske i et hurtigere 
tempo.

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i 
luften)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Netselskaber og udbydere af 
ladestandere

Relevante planer/strategier
Ladeinfrastrukturplan
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
3.415 ton i 2030 (30% elbiler)
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(myndighedsopgave der afholdes lokalt), 
netselskaber og udbydere af 
ladestandere
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
30% elbiler i kommunen i 2030

Indsats #14
Målsætning: Sikre tilstrækkelig 
kapacitet af elnettet.

Undersøge og eventuel udbygning af 
elnettet i Tårnby Kommune, således 
den større efterspørgsel efter el til 
opladning af elbiler kan efterkommes. 

Ansvar
Radius
Inddragelse/samarbejdspartnere
Ejendomscentret

Relevante planer/strategier
Ladeinfrastrukturplan og 
varmeplanstrategi
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune (myndighedsopgave 
afholdes lokalt), netselskaber og 
udbydere af ladestandere
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Elnettet lever op til efterspørgslen på 
el i 2030
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Indsats #15
Målsætning: Omlægning af 
kommunens bil- og maskinpark til 
el/grønne drivmidler.

På baggrund af kortlægning udarbejdes 
en strategi for omlægning af 
kommunens bilpark og maskinpark til 
el/grønne drivmidler.

Merværdier:

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i 
luften)
Økonomi (økonomisk besparelse)

Ansvar
Tårnby Kommune – Materielgården og 
Tårnby Brandvæsen

Inddragelse/samarbejdspartnere
-

Relevante planer/strategier
Ladeinfrastrukturplan

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
210 ton

Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Indkøbsafdelingen 
(finansiering afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
Grønne alternativer til tunge køretøjer 
skal udvikles

Effektmål
Ved udskiftning af nedslidte køretøjer 
prioriteres det at vælge et grønt 
køretøj som alternativ

Indsats #16
Målsætning: CO2-neutral busdrift i 
kommunen. 

Movias busdrift elektrificeres inden 
2030.

Ejerkommuner og -regioner har stillet 
krav om busdrift med nulemission. 
For Tårnby gælder det, at busruter 
der delvist eller helt betales af 
kommunen inden 2030 vil være 
elektrificerede. I forbindelse med 
kontraktudløb af nuværende fossile 
busser, vil elektriske busser overtage. 
Den sidste kontrakt udløber i 
december 2028.

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige 
partikler i luften)
Støjreduktion (mindre støj fra 
elmotorer)

Ansvar
Movia

Inddragelse/samarbejdspartnere
Ejerkommuner og -regioner

Relevante planer/strategier
Ladeinfrastrukturplan

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
895 ton

Budget og finansiering
Movia

Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Al busdrift i kommunen er grøn i 2030
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Indsats #17
Målsætning: Krav om grønne 
drivmidler i kommunale udbud, hvor 
transport indgår. 

Der indarbejdes krav til kørsel med 
grønne drivmidler i kommunens 
offentlige udbud, herunder renovation. 
Der hvor der ikke laves udbud stilles så 
vidt muligt krav til bæredygtig 
transport, ved eksempelvis kørsel og 
varelevering. 

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i 
luften)
Støjreduktion (mindre støj fra 
elmotorer)

Ansvar
Tårnby Kommune - Indkøbafdelingen

Inddragelse/samarbejdspartnere
Virksomheder

Relevante planer/strategier
Indkøbsstrategi

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
-

Potentielle barrierer/udfordringer
Udbud af grønne transportmidler hos 
virksomhederne er tilstrækkelig

Effektmål
Brug af grønne drivmidler til 
opgaveløsninger i 2030
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Omstilling til mere klimavenlige transportformer 

• Mindst 95 % af Tårnby borgernes transport til og fra arbejde og 
uddannelse skal være via kollektiv transport, cykel eller gåben i 
2030, hvis de har under 2 km til arbejde. (I dag er det 90 %, mens 
bilture udgør 10 %) 

• Mindst 90 % af Tårnby borgernes transport til og fra arbejde og 
uddannelse skal være via kollektiv transport, cykel eller gåben i 
2030, hvis de har mellem 2-5 km til arbejde. (I dag er det 81 %, mens 
bilture udgør 19 %) 

• Arbejde for et kommunedækkende cykelstinet. I øjeblikket er der 42 
km cykelsti i kommunen. 

• Understøtter omstillingen til samkørsel og delebiler.

Indsats #18
Målsætning: Fremme kollektiv transport, 
herunder udnyttelse af trafikale knudepunkter.

Indsatsen understøtter målet om at få bilister 
til at tage offentlig transport til og fra arbejde 
og uddannelsessted. 

Gennem samarbejde gør Tårnby Kommune en 
aktiv indsats for at forbedre den kollektive 
transport, og stationsområderne. Fx antallet af 
togafgange, muligheder for at medtage cykler 
i tog, adgang til ladestandere på stationerne, 
gode muligheder for cykelparkering mv. 

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i 
luften)

Ansvar
DSB
Inddragelse/samarbejdspartnere
Tårnby Kommune, Banedanmark, 
Metroselskabet mv.

Relevante planer/strategier
Cykelhandlingsplan, Kommuneplan og 
lokalplaner
Tidsplan
2022-2025
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
DSB
Potentielle barrierer/udfordringer
Stationsfornyelser kan være bekostelige

Effektmål
Bidrage opfyldelse af ovenstående temaer

Indsats #19
Målsætning: Øge brug af cykel ved 
kortere afstande.

Cykelkampagner skal fremme alle former 
for cyklisme – pendling, ærindecykling, 
motionscykling mv., gennem kampagner. 
Herunder mulighed for test af elcykel. 
Målgrupper er både borgere og 
virksomheder. 

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i 
luften)
Sundhed og trivsel (mere motion)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Bevæg dig for Livet, Dansk Cykelforbund 
mv.

Relevante planer/strategier
Cykelhandlingsplan
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(kampagneindsats der finansieres lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Bidrage til opfyldelse af ovenstående 
temaer 14



Reduktion af transportbehovet

• Nedbringe den nationalt forventede stigning i bilisme frem mod 
2030 og 2050 

• Tårnby Kommune som arbejdsplads går foran som godt eksempel i 
den grønne omstilling. Tårnby Kommune er en af de største 
virksomheder i kommunen med godt 3.000 ansatte. 

• Tårnby Kommune vil fortsætte med at integrere principper der 
understøtter lokal mobilitet i byplanlægningen. 

Indsats #20
Målsætning: Flere hjemmearbejdsdage og digitale 
møder.

Coronakrisen har vist, at det er muligt at udføre 
meget arbejde hjemme. Det har samtidig vist, at 
hjemmearbejde kan have stor indflydelse på CO2 
udledning og trængsel. 
Tårnby Kommune går foran som arbejdsplads og 
inspirere andre ved at opfordre til flere 
hjemmearbejdsdage pr. medarbejder pr. 
uge/måned i det omfang, det er foreneligt med 
arbejdets udførelse (primært administrativt 
personale). 
Der opfordres ligeledes til at nedbringe rejser til 
møder, seminarer mv. og i muligt omfang at 
anvende digitale løsninger i stedet.

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i luften)
Økonomi (færre penge brugt til transport mv. ved 
fysiske møder)

Ansvar
Tårnby Kommune
Inddragelse/samarbejdspartnere
-

Relevante planer/strategier
-
Tidsplan
2022-2025
Forventet CO2-reduktion
Tårnby Kommune har ca. 300 ansatte på Tårnby 
Rådhus. Arbejder disse medarbejdere hjemme én 
dag om ugen i 45 uger, spares der 40 ton CO2 om 
året i 2030 baseret på et estimat på 20 km pendling 
om dagen pr. medarbejder. 

Budget og finansiering
-
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Bidrage til opfyldelse af ovenstående temaer

Indsats #21
Målsætning: Udbrede samkørsel/delebiler via 
digitale platforme, blafferstoppesteder mv. 

Samkørsel kan bidrage til reduktion af 
udledning af drivhusgasser, idet antallet af biler 
og kørte kilometer kan reduceres, hvis flere 
kører sammen. 

Samkørsel kræver ikke nye, store investeringer 
men kan umiddelbart tages i anvendelse, hvis 
der er vilje til det i befolkningen. 
Der skal arbejdes med lokal involvering, samt 
udpegning og etablering af blafferstoppesteder. 
Det er muligt at henvise til nationale platforme 
som fx Gomore og Ta´-Med, eller at få 
skræddersyet en specifik løsning til Tårnby 
Kommune via NaboGo eller andre udbydere.

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i luften)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Relevante udbydere, Københavns Lufthavn

Relevante planer/strategier
-
Tidsplan
2022-2025
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(kampagneindsats der finansieres lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
En mere udbredt brug af samkørselstilbud i 
kommunen
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Indsats #22
Målsætning: Byplanlægning der 
understøtter lokal mobilitet 

Tårnby Kommune vil fortsætte med at 
integrere principper der understøtter lokal 
mobilitet i byplanlægningen. Disse 
principper vil udmønte sig i den fremtidige 
byudvikling i Tårnby Kommune igennem 
lokalplaner og kommuneplanen. Fx mere 
lokal services som indkøbsmuligheder, der 
sikrer bedre lokal adgang til services der 
normalt kræver længere transport. 

Det er vanskeligt at udregne den præcise 
CO2 effekt af at understøtte lokal mobilitet 
via byplanlægning, da transportadfærd også 
påvirkes af en række andre faktorer. Kan 
byplanlægning være med til at borgere 
undgår at købe en bil, kan det dog være et 
meget effektivt tiltag. Om man har en bil til 
rådighed, er den væsentligste faktor i valget 
af transportform. Virkemidler der bidrager 
til at man ikke anskaffer en bil, bidrager 
derfor til at spare CO2 i mange år frem. 
Herunder den besparelse der finder sted i 
forbindelse med produktionen af en bil, 
hvad enten det er en bil der kører på fossile 
brændsler eller el. 
Kommunen kan gennem planlægning af fx 
sammenhængende stisystemer, sikre 
skoleveje, lettere adgang til 
dagligvareforretninger skubbe til 
adfærdsmønstre, der ikke involverer brugen 
af biler.

Merværdier: 
Luftkvalitet (færre skadelige partikler i 

luften)

Ansvar
Tårnby Kommune – Plan, Byg og Miljø
Inddragelse/samarbejdspartnere
Relevante udbydere

Relevante planer/strategier
Planstrategi, Kommuneplan, lokalplaner
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Plan, byg og miljø 
(myndighedsopgave der finansieres lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-
Effektmål
En mere udbredt brug af samkørselstilbud i 
kommunen

Indsats #23
Målsætning: Reducere brugen af biler 
som transportmiddel til lufthavnen. 

Kampagner og samarbejde med 
Københavns Lufthavn skal sænke 
transportbehovet til lufthavnen, 
blandt andet gennem samkørsel og 
offentlig transport. Kampagner skal 
understøtte udviklingen.

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler 
i luften)

Ansvar
Tårnby Kommune

Inddragelse/samarbejdspartnere
Københavns Lufthavn, Movia, 
Metroselskabet, DSB, 
samkørselsudbydere

Relevante planer/strategier
-

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(finansiering afholdes lokalt)

Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Understøtte udviklingen for brug af 
offentlig transport og samkørsel
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Indsats #24
Målsætning: Udbrede brug af cykel for 
kommunens medarbejdere. 

Kommunens medarbejdere benytter i 
højere grad cykel ved tilsyn og besøg i 
kommunen.
Derudover tilskyndes brugen af cyklen 
til og fra arbejde.

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i 
luften)
Sundhed og trivsel (mere motion)
Støjreduktion
Økonomi (økonomisk beparelse)

Ansvar
Tårnby Kommune

Inddragelse/samarbejdspartnere
-

Relevante planer/strategier
Cykelhandlingsplan

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(kampagneindsats afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Understøtte udviklingen væk fra 
personbiler til transport ved kortere 
afstande
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KLIMATILPASNING OG BIODIVERSITET
Tårnby Kommune vedtog i 2014 en klimatilpasningsplan. 
Klimatilpasningsplanen redegør for hvordan kommunen vil arbejde 
med risici, relateret til oversvømmelser som følge af nedbør, og fra 
havet i form af stormflod. Det er kommunens vision, at være 
modtandsdygtig over for de risici, som klimaforandringerne 
medfører. Enten ved at reducere oversvømmelsernes omfang og 
hyppighed, eller ved at nedbringe risikoen og dermed reducere 
skaderne ved at gøre især byområder mindre sårbare.

Der er udført flere klimatilpasningsprojekter i kommunen, senest et 
stort LAR-projekt ved Travbaneparken. Gennem samarbejde med 
Tårnby Forsyning og private ejerforeninger, samt boligselskaber, 
udarbejdes klimatilpasningsprojekter i hensyn til de involverede 
parter. Projekter tilstræber altid at indeholde merværdier, så som 
skabelse af mere natur og rekreative områder for kommunens 
borgere.

Gennem projektet Danmarks vildeste kommune, er der lavet en plan 
for at skabe et grønt bælte gennem kommunen, der skal sikre mere 
biodiversitet.
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Klimatilpasning og biodiversitet
• Arbejde med FN’s 13. og 15. Verdensmål om klimaindsats og 

modstandsdygtighed, samt biodiversitet
• Planer for stormflodssikring
• LAR projekter i synergi med biodiversitet
• Øge biodiversiteten i kommunen
• Imødegå udfordringer fra varmeø-effekter

Indsats #25
Målsætning: Sikre Tårnby Kommune er 
robust over for klimaforandringer i 
fremtiden. 

Stormflodsikring af risikoområde 1 og 2 i 
Risikostyringsplanen

Gennem tværkommunalt samarbejde 
udarbejdes planer for klimasikring af 
risikoområderne, således trusler om 
oversvømmelse fra havsiden elimineres. 
Der kan være tale om etablering af diger, 
som vil kunne indeholde biodiversitet så 
vidt det er konstruktionsmæssigt 
forsvarligt.
På baggrund af særlig kritisk infrastruktur, 
herunder motorvejstunnelen mod Sverige, 
Lufthavnsområdet og metrostationen 
Kastrup St., er samarbejdet om udvikling af
planer udvidet til at indeholder de 
ovenstående aktører.

Merværdier: 

Natur og biodiversitet

Ansvar
Tårnby Kommune - Plan, Byg og Miljø, samt 
nabokommuner
Inddragelse/samarbejdspartnere
Metroselskabet, Københavns Lufthavn, 
Sund & Bælt, Øresundsbron og DSB

Relevante planer/strategier
Risikostyringsplan
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Plan, byg og miljø 
(myndighedsopgave der finansieres lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
Økonomiske omkostninger

Effektmål
Klimasikringsplaner er udarbejdet og planer 
for gennemførelse fastsat.

Indsats #26
Målsætning: Sikre Tårnby Kommune er robust 
over for stigende nedbørsmængder i fremtiden.

Skybrudsløsninger

Der etableres skybrudløsninger, i synergi med 
biodiversitet, hvor det er muligt. Løsningerne 
indbefatter:
• Bassinledninger
• Grønne strøg
• Render
• Rørføringer
• Skybrudsveje
• Tunneler
• Tilbageholdelse af regn
Løsningerne er prioriteret alt efter risiko og 
skadesniveau i bilag 3A og 3B til Skybrudsplanen.

Merværdier: 

Natur og biodiversitet
Sundhed og trivsel (rekreative områder)

Ansvar
Tårnby Kommune –Ejendomscentret, Plan, Byg og 
Miljø, Tårnby Forsyning

Inddragelse/samarbejdspartnere
Borgere, boligselskaber, virksomheder

Relevante planer/strategier
Skybrudsplan og Spildevandsplan
Tidsplan
2022-2050
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Forsyning 
Tårnby Kommune – Energi- og klimapuljen

Potentielle barrierer/udfordringer
Økonomiske omkostninger

Effektmål
Skabe en klimarobust kommune, der er 
modstandsdygtig overfor fremtidens 
vejrforandringer.
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Indsats #27
Målsætning: Skabe mere biodiversitet 
i kommunen.

Tårnby Kommune arbejder for at 
udvide biodiversiteten, gennem 
blomsterenge, kvashegn og plantning 
af træer. 
Kommunen vil deltage i 
Miljøministeriets kampagne 
’Danmarks VILDESTE kommune’. 
Projektet har til formål at skabe mere 
biodiversitet i byen, gennem blandt 
andet etablering af en 
spredningskorridor gennem byen, der 
forbinder de biologiske 
knudepunkter. 
Derudover vil der være fokus på at 
skabe større kendskab til og 
forståelse for biodiversitet i byen, 
gennem undervisningsforløb i 
skolerne og understøtte private 
initiativer blandt borgere, 
boligselskaber og virksomheder i 
kommunen.

Merværdier: 

Natur og biodiversitet
Sundhed og trivsel (rekreative 
områder)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Borgere, virksomheder, 
boligselskaber.

Relevante planer/strategier
Grøn Kommune

Tidsplan
2022-2050

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Forsyning

Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Opnå en større andel 
sammenhængende grønne områder i 
kommunen

Indsats #28
Målsætning: Forebygge varmeø-effekter og 
højne luftkvaliteten.

Et pilotprojekt i kommunen omhandler 
etablering af hvidt tagpap. Forventningen 
er, at temperaturen på taget vil være 
væsentligt lavere end på tagoverflader med 
almindeligt sort tagpap. Varmeø-effekten 
vil således blive mindre, hvis flere 
tagoverflader bliver hvide, som vil påvirke 
de negative effekter fra hedebølger og 
tørke.
Hvis evalueringen af projektet er positiv, vil 
kommunen arbejde videre med at bruge 
hvidt tagpap, i forbindelse med nybyggeri 
og renoveringer.

Ud over varmeø-effekt, indeholder 
tagpappet også en NOx-reducerende 
egenskab, der neutraliserer 
sundhedsskadelige partikler i luften, 
forsaget af forbrændingsmotorer.

Merværdier: 

Sundhed og trivsel (færre skadelige 
partikler i luften)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
-

Relevante planer/strategier
Sundhedsplan
Tidsplan
2021-2022
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(finansiering afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Sænke den lokale temperatur på tagflade 
med hvidt tagpap. Neutralisere NOx-
partikler i luften.
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Indsats #29
Målsætning: Håndtere potentielle 
udfordringer fra grundvand

Der sikres afværgeforanstaltninger for 
områder påvirket af forhøjet terrænnært 
grundvand.
Ved etablering af anlæg og byudvikling 
sikres der med stigninger af 
grundvandstanden, herunder i forhold til 
fundering og fravalg af kælder.

Merværdier: 

Økonomi (undgå store omkostninger ved 
oversvømmelser)

Ansvar
Tårnby Kommune – Plan, Byg og Miljø

Inddragelse/samarbejdspartnere
Tårnby Forsyning

Relevante planer/strategier
Kommuneplan

Tidsplan
2022-2033

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Plan, Byg og Miljø 
(myndighedsopgave finansieres lokalt)

Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Områder sikres mod negative effekter fra 
forhøjet grundvand.

Håndtering af ekstremt vejrlig Sundhedsberedskabsplan, punkt 5.8 og 6.7

Anbefalede handlinger ved hedebølge Sundhedsberedskabsplan, punkt 6.8

Yderligere Indsatser, som henviser til eksisterende planer:
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LANDBRUG OG SKOVREJSNING
Skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde samt drift 

• Via privat og kommunal skovrejsning øges det samlede 
skovareal med 100 ha, så det går fra de nuværende 4,5 % af 
kommunens samlede areal til 6 % i 2050 

Indsats #29
Målsætning: Etablere mere skov i kommunen.

Tårnby Kommune arealdække består af 4,5 % 
(svarende til 290 ha) skov. Klimarådet har vurderet, 
at for hver hektar skov, der rejses, vil der lagres 4,9 
ton CO2 i og ved jord. Tårnby Kommune ønsker at 
øge andelen af skovareal i kommunen med 1,5 % 
(svarende til 100 ha).

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i luften)

Ansvar
Tårnby Kommune - Plan, Byg og Miljø og 
Kommunalbestyrelsens Sekretariat, samt private 
aktører
Inddragelse/samarbejdspartnere
Lodsejere, Naturstyrelsen

Relevante planer/strategier
Kommuneplan
Tidsplan
2022-2050
Forventet CO2-reduktion
1 ha skov = 4,9 ton besparelse i landbrug og 0,7 ton 
besparelse i non-road (5,6 ton i alt pr. hektar). 
Mål om 6 % skov i 2030 (yderligere 100 ha ift. 2018) i 
Tårnby Kommune. CO2-reduktion i 
landbrugssektoren svarer til 490 ton.

Budget og finansiering
Tårnby Kommune og private aktører
Potentielle barrierer/udfordringer
Økonomiske udfordringer ved opkøb af jord

Effektmål
6% af kommunens samlede areal er skov i 2050
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RESSOURCER OG CIRKULÆR ØKONOMI
Affalds- og ressourceudnyttelse

• Der skabes bedre overblik i forhold til, hvordan vi som 
kommune kan opnå klimareduktioner ved at borgerne 
sortere bedst muligt, og affaldet genanvendes, samt at 
affaldsmængden reduceres generelt. 

Indsats #30
Målsætning: Skabe bedre sortering og 
genanvendelse af affald.

Der er i kommunens ressource- og 
affaldsplan beskrevet udrulning af 
sorteringsordningen i kommunen, fra 
2023-2035.

Husholdninger, kommunale institutioner 
og virksomheder vil gennem sortering af 
affald gøre målsætningen om 55% 
genanvendelse i 2025 mulig.

Ansvar
Tårnby Kommune – Plan, Byg og Miljø

Inddragelse/samarbejdspartnere
ARC, virksomheder, borgere

Relevante planer/strategier
Ressource- og affaldsplan
Tidsplan
2020-2025
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Borgere (gebyrfinansieret) og ARC

Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Ambitionsniveauet for sortering og 
genanvendelse på 55% i 2025

Indsats #31
Målsætning: Øge bevidstheden om forbrug, 
genanvendelse og affaldsforebyggelse hos 
borgere

Borgerinddragelse, sociale medier, 
hjemmeside, affalds-app, undervisning af 
renovatører og viceværter, undervisning og 
fokus på børn som ambassadører.

Ansvar
Tårnby Kommune – Plan, Byg og Miljø

Inddragelse/samarbejdspartnere
ARC

Relevante planer/strategier
Ressource- og affaldsplan
Tidsplan
2020-2025
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Plan, byg og miljø
(kampagneindsats finansieres lokalt)
ARC
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Ambitionsniveauet for sortering og 
genanvendelse opfyldes (s. 15 i Ressource-
og affaldsplan)
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Bæredygtigt byggeri og renovering

• Krav til bæredygtige materialer indarbejdes i alle 
relevante kommunale udbud

Indsats #32
Målsætning: Bæredygtigt nybyggeri og 
renoveringer i fremtiden. 

Der sættes krav i kommunen til, at nye 
kommunale bygninger skal bygges efter 
ordninger som bæredygtighedsklassen, 
DGNB og Svanemærket. 

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
-

Relevante planer/strategier
-

Tidsplan
2020-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(finansiering afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Krav om brug af bæredygtige 
byggematerialer indføres i praksis

Indsats #33
Målsætning: Understøtte lokale 
håndværkere og erhverv/byggecentre i at 
anvende og rådgive omkring 
genbrugsmaterialer og bæredygtige 
materialer.

Den grønne omstilling kan i høj grad også 
omfatter bygge- og renoveringssektoren. 
Det kræver nye kompetencer hos lokale 
håndværkere og i erhverv der er 
tilknyttet byggesektoren, herunder viden 
om mærkningsordninger m.v. 
Dette kan kommunen understøtte bl.a. 
ved at lokale håndværkere inviteres til 
temamøde med fx Miljømærkning 
Danmark om svanemærket byggeri og 
renovering, samt informerer om, 
hvordan Tårnby kommune i fremtiden i 
højere grad vil stille krav til 
genbrugsmaterialer og bæredygtige 
materialer i udbud af 
renoveringsopgaver m.v.

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Erhvervsvirksomheder

Relevante planer/strategier
-
Tidsplan
2020-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret
(kampagneindsats finansieres lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Brug af genbrugsmaterialer bliver 
udbredt i kommunen
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INDKØB FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED
• Byrådet arbejder med grøn omstilling af driften i Tårnby 

Kommune, også selvom der ikke kan beregnes en direkte afledt 
CO2-effekt af alle tiltag. På sigt kan tiltagene bidrage væsentligt 
til en CO2-reduktion via ændret adfærd, forbrug mv. 

Indsats #34
Målsætning: Bæredygtige indkøb i 
kommunen

Grønne indkøb har en stor rolle i den 
grønne omstilling, hvor der fokuseres på 
varer og serviceydelser, som udgør 80 % 
af den globale CO2-udledning (Scope 3 
udledning, indirekte udledning). 

Fokus på genbrug og indkøb af grønne 
certificerede produkter hvor det er 
muligt.

Ansvar
Tårnby Kommune - Indkøbsafdelingen

Inddragelse/samarbejdspartnere
POGI (Partnerskab for Offentlige 
Grønne Indkøb)

Relevante planer/strategier
Strategi for indkøb
Tidsplan
2022-2025
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Indkøbsafdelingen 
(finansiering afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
-

Indsats #35
Målsætning: Optimering af 
vareleverancer i kommunen.

Der arbejdes med en optimering af 
leveringer til institutioner mv., fx ved 
kun at modtage leveringer én gang 
ugentligt frem for flere ugentlige 
leveringer. 

Merværdier: 

Luftkvalitet (færre skadelige partikler i 
luften)

Ansvar
Tårnby Kommune - Indkøbsafdelingen

Inddragelse/samarbejdspartnere
-

Relevante planer/strategier
Strategi for indkøb
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune - Indkøbsafdelingen
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Én ugentlig levering af varer til 
institutioner
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Indsats #36
Målsætning: Flere klimavenlige 
måltider, og minimering af madspild i 
kommunen.

I rådhuskantinen serveres sund mad, 
hvor der i lighed med de senere år 
gradvist indfases mere grøn, 
velsmagende og plantebaseret 
proteinholdig kost, med et samtidigt 
fokus på at minimere madspild. 
Mulighederne for grønne, velsmagende 
og plantebaserede måltider skal også 
være til steder på ældreområdet og det 
sociale område, med et samtidigt fokus 
på at minimere madspild. 

Merværdier: 

Sundhed og trivsel (sundere måltider)
Økonomi (mindre madspild og dermed 
forbrug)

Ansvar
Tårnby Kommune - Kantineudvalget

Inddragelse/samarbejdspartnere
Kantinevirksomheder

Relevante planer/strategier
-

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
-

Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
Større andel klimavenlige måltider i 
kommunens kantiner og køkkener
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GRØNT ERHVERVSLIV
• Implementeringen af indsatser under Grønt Erhvervsliv sker gennem et 

kommende erhvervsnetværk i Tårnby Kommune, hvor et fokuspunkt i 
netværket vil omhandle bæredygtig udvikling. 

• Tårnby Kommune vil understøtte udviklingen af grønne virksomheder og grøn 
turisme. 

• Tårnby Kommune ønsker i samarbejde med lokale virksomheder at 
understøtte nye klimavenlige løsninger, der kan bidrage til den grønne 
omstilling både lokalt og i vores omverden, og derved sikre lokale 
arbejdspladser. 

Indsats #37
Målsætning: Erhvervsnetværk med fokus på 
bæredygtighed og energibesparelser. 

Kommunen faciliterer et netværk, hvor 
virksomheder kan mødes og spare med 
hinanden og kommunen. Bæredygtighed og 
energibesparelser vil være et fokuspunkt, hvor 
kommunen vil bidrage med input, fx 
vedrørende forventninger for kommunens 
infrastruktur i fremtiden, tilgange til 
energibesparelser i ejendomme, etablering af 
solceller mv. Kommunen vil lægge op til 
virksomhedsbesøg, hvor interesserede i 
erhvervslivet vil kunne lære af hinandens 
energibesparelsesindsatser og skabe grobund 
for samarbejde og erfaringsudveksling på 
tværs. 
Herigennem sikres en kobling mellem Tårnby 
Kommune og erhvervslivet i relation til 
DK2020-arbejdet og den grønne omstilling. 

Ansvar
Tårnby Kommune – Kommunalbestyrelsens 
Sekretariat
Inddragelse/samarbejdspartnere
Erhvervsvirksomheder

Relevante planer/strategier
-
Tidsplan
2022-
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Kommunalbestyrelsens
Sekretariat (finansiering afholdes lokalt)
Erhvervsvirksomheder
Potentielle barrierer/udfordringer
-
Effektmål
-

Indsats #38
Målsætning: Partnerskaber omkring 
bæredygtighed og grøn omstilling.

Det er en fælles udfordring at finde 
løsninger i den grønne omstilling. Derfor vil 
implementeringen af Klimaplanen ske 
gennem brede partnerskaber med 
erhvervslivet, samtidig med at Tårnby 
Kommune vil understøtte udviklingen af 
grønne virksomheder og grøn turisme. 

Merværdi:

Økonomi (fremme omsætningen for 
virksomheder)

Ansvar
Tårnby Kommune – Kommunalbestyrelsens 
Sekretariat

Inddragelse/samarbejdspartnere
Erhvervsvirksomheder

Relevante planer/strategier
-

Tidsplan
2022-2050

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Kommunalbestyrelsens 
Sekretariat (finansiering afholdes lokalt)
Erhvervsvirksomheder

Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
- 27



Indsats #39
Målsætning: Arbejde med verdensmål i 
virksomhedsregi 

Igangsætte indsats med fokus på 
virksomhedernes grønne omstilling og 
indarbejdelse af FN´s verdensmål ind i 
forretningsplanerne. Såvel forbrugere 
som medarbejdere efterspørger i 
stigende omfang fokus på bæredygtighed 
og ansvarlighed i virksomhederne. 
Erhvervsnetværket vil være et oplagt 
forum til at udbrede dette.

Ansvar
Tårnby Kommune –
Kommunalbestyrelsens Sekretariat

Inddragelse/samarbejdspartnere
Erhvervsvirksomheder

Relevante planer/strategier
-

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune –
Kommunalbestyrelsens Sekretariat 
(finansiering afholdes lokalt) 
Erhvervsvirksomheder
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
FN’s Verdensmål indarbejdes i 
forretningsstrategier hos virksomheder i 
kommunen
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BØRN, UNGE OG UDDANNELSE
• Vi uddanner fremtidens borgere til at bygge og 

efterspørge fremtidens bæredygtige samfund. 
• Klima og bæredygtighed skal være en naturlig del af 

undervisningen i Tårnby Kommunes folkeskoler, og 
være en integreret del i undervisningsforløbene. 

Indsats #40
Målsætning: Undervisning i klima og 
bæredygtighed i Tårnby Kommunes 
folkeskoler 

Et af folkeskolens formål er at bidrage til 
elevernes forståelse for menneskets 
samspil med naturen og fremme den 
enkelte elevs alsidige udvikling.

Ansvar
Tårnby Kommune - Børne- og 
kulturforvaltningen
Inddragelse/samarbejdspartnere
-
Relevante planer/strategier
Strategi for matematik, science og naturfag 
for skoleområdet
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Børne- og 
kulturforvaltningen (finansiering afholdes 
lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-
Effektmål
Elever opnår forståelse for 
klimaforandringer og bæredygtighed.

Indsats #41
Målsætning: Klimaindsats på skolerne.

Skolerne understøttes i, eller tilbydes at 
kunne igangsætte klimaindsatsinitiativer, 
som eksempelvis: Plant ét træ, 
affaldssortering og genbrug, CO2-
målinger omkring varme og ventilation i 
klasselokaler efter montering af nye 
vinduer, elproduktion fra solceller mv.

Ansvar
Tårnby Kommune - Børne- og 
kulturforvaltningen
Inddragelse/samarbejdspartnere
-
Relevante planer/strategier
Strategi for matematik, science og 
naturfag for skoleområdet
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune - Børne- og 
kulturforvaltningen (finansiering 
afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
- 29



Indsats #42
Målsætning: Øge elevernes 
bevidsthed om bæredygtighed.

Det er vigtigt eleverne arbejder med 
følgende områder for at styrke deres 
bevidsthed om bæredygtighed: 
1. Menneskets påvirkning af og 
samspil med naturen, fx forløb om 
miljø, bæredygtighed, biodiversitet og 
anvendelse af naturens ressourcer. 
Rammen skal FN’s Verdensmål. 
2. Projekter, der tager udgangspunkt i 
lokale problemstillinger og/eller 
udfordringer. 

I skolernes lokale 
naturfagshandleplaner skal der tages 
stilling til hvordan elevers bevidsthed 
om bæredygtighed skal styrkes. Dette 
kan evt. beskrives i relation til 
arbejdet med de øvrige målområder. 
Der tilbydes fælleskommunale 
arrangementer, der bidrager til børn, 
unge og voksnes bevidsthed om 
bæredygtighed.

Ansvar
Tårnby Kommune - Børne- og 
kulturforvaltningen

Inddragelse/samarbejdspartnere
-

Relevante planer/strategier
Strategi for matematik, science og 
naturfag for skoleområdet

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune - Børne- og 
kulturforvaltningen (finansiering 
afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
-

Indsats #43
Målsætning: Renovering af 
Skolebotanisk Have, som 
undervisningsplatform for den 
grønne omstilling

Skolebotanisk Have skal understøtte 
elevernes læring i forhold til FN’s 17 
verdensmål herunder bæredygtig 
energi, biodiversitet, vand som 
resurse og bæredygtig produktion. 

Skolebotanisk Have er i gang med 
en renovering, som løber over 
årene 2019-2023. 
Arbejdet sker i tæt samarbejde 
mellem Skoleafdelingen B&K, 
Tårnby Naturskole, Teknisk 
Forvaltning 

Genrejsning af Skolebotanisk Have 
støttes af Tårnby Kommunes 
Innovationspulje, Friluftsrådet og 
Villum Fonden. 

Ansvar
Tårnby Kommune - Børne- og 
kulturforvaltningen

Inddragelse/samarbejdspartnere
-

Relevante planer/strategier
Strategi for matematik, science og 
naturfag for skoleområdet

Tidsplan
2022-2030

Forventet CO2-reduktion
-

Budget og finansiering
Tårnby Kommune - Børne- og 
kulturforvaltningen (finansiering 
afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
-
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GRØNNE NETVÆRK OG FORMIDLING
• Tårnby Kommunes arbejde med den grønne omstilling skal være tilgængelig og 

formidlet til borgere og relevante råd, foreninger m.v. 
• Tårnby Kommune søger samarbejder og partnerskaber med så mange borgere og 

relevante råd, foreninger som det er tidsmæssigt, ressourcemæssigt og 
indsatsmæssigt muligt og relevant. 

Indsats #44
Målsætning: Dialog og skabelse af netværk 
med foreninger, råd og borgergrupper.

Alle aktører kan bidrage i den grønne 
omstilling. Mange foreninger, råd m.v. 
interesserer sig for den grønne omstilling, 
men der opstår også nye som har den 
grønne omstilling som primær sag og 
omdrejningspunkt. Det er vigtigt, at Tårnby 
Kommune understøtter denne udvikling og 
også indgår som relevant sparringspart, og 
bidrager f.eks. fagligt, hvor det er muligt og 
efterspurgt. 
Der hvor der er gensidig interesse er det 
oplagt at formalisere samarbejdet ved at
udarbejde en konkret partnerskabsaftale, 
som angiver konkrete og fælles 
målsætninger og handlinger.

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret

Inddragelse/samarbejdspartnere
Borgergrupper og foreninger

Relevante planer/strategier
-
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune
Potentielle barrierer/udfordringer
-

Effektmål
-

Indsats #45
Målsætning: Kampagne om gode råd om 
klimabevidst hverdag.

Det kan nogle gange være svært at vide, 
hvad der gavner mest i den grønne 
omstilling som almindelige borger. Flere 
kommune bidrager til at oplyse og skabe 
en saglig debat, ved at give gode råd 
omkring de hverdagstips og trick, som 
har en påvist positiv effekt for en grøn 
hverdag i en almindelig familie. Her kan 
en klimaguide hjælpe borgerne til at 
konkretisere deres indsatser.

Gode råd til klimabevidst hverdag retter 
sig både mod CO2 udledningen i Tårnby 
og Danmark, men også den store CO2-
andel som ligger i det såkaldte Scoope-3 
som f.eks. udledning i 
andre lande i forbindelse med 
produktion af vare og forbrugsgode kan 
reduceres gennem almindelig 
hverdagsomtanke og klimabevidsthed.

Merværdi:
Økonomi (energibesparelser og dermed
mindre forbrug)

Ansvar
Tårnby Kommune - Ejendomscentret
Inddragelse/samarbejdspartnere
Borgergrupper og foreninger

Relevante planer/strategier
-
Tidsplan
2022-2030
Forventet CO2-reduktion
-
Budget og finansiering
Tårnby Kommune – Ejendomscentret 
(finansiering afholdes lokalt)
Potentielle barrierer/udfordringer
-
Effektmål
-
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