Bilag 1
Grøn omstilling
Skematisk overblik over temaer i Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, tilknyttede mål, nuværende aktiviteter samt ideer til nye aktiviteter og eksempler på involverede
parter/ressourcer.
TEMA fra NMKpolitikken

Beskrivelse fra
NMK-politikken

Nuværende mål

Nuværende aktiviteter

Ideer til nye aktiviteter og mål

Eksempler på involverede
parter/ressourcer

Klimaforebyggelse:

Hvordan vil Ringsted
Kommune nedbringe
udledningen af CO2 og
omstille til vedvarende energi.
Dette kan ske gennem en
strategisk energi planlægning,
der skal danne grundlag for
kommunens prioritering af
indsats til at fremme
omstilling til et mere fleksibelt
energisystem med mindre
energiforbrug og mere
vedvarende energi.

Borgmesterpagten (EU):
Reduktion af CO2
udledningen med 20 % i
2020 i f.t. 2008

Ringsted Forsyning (RF)arbejder
for mere VE i fjernvarmen og
udvidelse af fjernvarmområdet
(fortrængning af naturgas)

Indgå ny mål under Global
Covenant of Mayors for
Climate & Energy (punkt a i
dagsordenteksten)
En samlet handlingsorienteret,
strategisk energiplan for flere
sektorer (opvarmning, el,
transport, landbrug,
virksomheder) Udføres evt. i
kommunenetværk under
DK2020 (punkt b i
dagsordenteksten)

TMC, VEC, Ringsted Forsyning,
andre forsyningsselskaber,
erhvervsorganisationer,
landbrug mv.
TMC, VEC, Ringsted Forsyning,
andre forsyningsselskaber,
erhvervsorganisationer,
landbrug.

Energi-/varmeplan for
opvarmning af boliger i
Ringsted by og landsbyerne

TMC, Ringsted Forsyning,
landsbyforum

Planstrategi:
Reducere drivhusgasser,
der medføre global
opvarmning
Mere bæredygtig energi,
eksempelvis vindmøller,
der placeres med
respekt for landskabet

Mål for VE andel og CO2reduktion i varmesektoren
(fortrængning af naturgas og
olie)
Plan for opstilling vindmøller og
solcelleanlæg
Mål for el-produktion baseret
på VE
Mål for 100 % VE i fjernvarmen
og plan for at opnå det.

TMC

Ringsted Forsyning

Grøn mobilitet:

Klogere
håndtering af
affald:

Hvordan vil Ringsted
Kommune bidrage til, at
udvikle den kollektive trafik
og elektrificere
transportsektoren. Her kan fx
indgå fremme af elladerinfrastruktur og cyklisme.

fx indsats mod madspild.

Planstrategi:
Sammenhænge i veje,
cykelstier, toge, busser
og andre former for
transportmidler

fx at kommunen går foran
med klimavenlige løsninger
og stiller krav til bygherrer,
om brug af CO2-venlige
byggematerialer, øge direkte
genanvendelse af byggeaffald
samt fremme mere CO2venlig håndtering af jord. Desuden fremme cirkulær
økonomi, indsats mod
mikroplast samt fremme
anvendelse af økologi og
biodiversitet på kommunale

Stille emissionskrav i udbud til
kollektiv trafik, herunder evt.
tiltrædelse af målsætninger i
klimasamarbejdsaftaler om
grøn kollektiv trafik, jf.
opfordring fra Trafikministeren
(punkt d i dagsordenteksten)

VEC, trafikselskaber

Handleplan for opsætning af
ladestandere

VEC,
Handelstadsforening/erhvervs
organisationer

Kampage mod madspild i
husholdninger

TMC

ESCO

Blive Klimakommune Plus+
(punkt c i dagsordenteksten)

VEC, økonomi, indkøb

Der igangsættes undersøgelse
af andre kommuneres og
bygherrers erfaringer med at
bygge mere miljørigtigt.

Krav om certificering af
kommunalt byggeri

VEC, Økonomi og Indkøb,

Økologisk mad i kommunen

Økonomi og Indkøb,
institutioner

Kommuneplanlægning

At styrke tog, bus-, cykelog gangtrafik, som kan
være med til at nedbringe vores CO2udledning og skabe mulighed
for bedre sundhed og liv
i byerne

a) Affaldssortering på
kommunale
arbejdspladser
b) Affaldssortering i det
offentlige rum

Grøn kommune:

Trafikhandleplan

Sortering i 10 fraktioner
Klimakommuneaftale
(DN):
En reduktion af CO2udledningen fra
kommunes egne
aktiviteter med 2 % om
året
Muligheden for at
anlægsprojekter
udbydes med en grøn
profil.

Affaldsplanlægning
Igangværende projekt
vedrørende a) og b)

Indkøbspolitik

arealer.

Arbejde for udfasning af
mikroplast
Arbejder for øge
biodiversiteten på
kommunale arealer

Binding af CO2:

Adfærd:

Fx ved skovrejsning og
udyrkede ådale planlægge for
arealanvendelse og
tilladelser.

synliggøre og understøtte,
hvordan brugere af
kommunens institutioner og
borgerne kan bidrage til den
grønne omstilling og et
bæredygtig liv.

Planstrategi:
flere områder med
skove, blomster,
vådområder og andet,
der kan genoprette og
styrke klimaet

Der igangsættes undersøgelse
af omlægning af plejen på de
kommunale arealer

Krav til økologisk drift af
kommunale arealer der
bortforpagtes

VEC

