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Holbæk kommune 
Lokalforumkonsulenterne 
13. oktober 2008 

 
 
 
 
Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 
 
Byrådets temamøde den 9. oktober 2008 
Holbæk Kommune vil fremme en bæredygtig udvikling. Byrådet har derfor nedsat et politisk 
projektudvalg til at stå i spidsen for udarbejdelsen af en Lokal Agenda 21-strategi og en 
handlingsplan. 
 
Strategien er byrådets udmelding om udvalgte temaer, som kommunen vil satse på, herunder 
eventuelt særlige målgrupper (børn/unge, boligselskaber m.fl.). Byrådet sender forslag til Lokal 
Agenda 21-strategi i høring i januar måned 2009. Herefter går arbejdet med at udarbejde 
handlingsplanen i gang – en handlingsplan, som vil bygge på såvel 
igangværende aktiviteter som indkomne forslag og initiativer. 
 
Udgangspunktet for Lokal Agenda 21 er lokalt ejerskab til at 
bidrage til en bæredygtig udvikling. 
 
I Holbæk kommune prioriteres inddragelse og medindflydelse på 
indsatsen for en bæredygtig udvikling derfor meget højt.  
 
På dialogmøderne i de 17 lokalområder i september 2008 orienterede byrådet om Lokal Agenda 21. 
Som fælles afrunding på dialogmøderne havde byrådet den 9. oktober 2008 havde inviteret 
lokalområderne, interesseorganisationer og andre interesserede til et åbent temamøde med blandt 
andet Bæredygtig udvikling på programmet. 
 

    
 
På temamødet blev der blandt andet arbejdet i grupper på tværs af byråd og lokalområder med ideer 
og forslag til, hvordan man lokalt kan tage fat på arbejdet med bæredygtig udvikling. 
 
Se alle ideer og forslag fra temamødets gruppearbejde på de følgende sider. 
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Tema Ideer og forslag 
 

Forurening og forbrug – fremme og 
igangsætte konkrete projekter, der 
medvirker til at nedsætte 
forureningsniveauet og mindske 
ressourceforbruget 

Tværgående forslag 

• Miljøuge / temauge i alle kommunens skoler og 
institutioner, som afsluttes med forældreinddragelse 

• Forsøgspulje (som lokalområderne kan søge): Bak op 
om nye eksempler på bæredygtige projekter, f.eks. 
pileanlæg 

• Gør det billigere og nemmere at investere energirigtigt 
 
Affald og forbrug 

• Undlade at smide affald 

• Indsamle affald i fællesskab (lokalforum, 
grundejerforeningen) 

• Tæl papir på administrative arbejdspladser, lav søjler 
som viser forbruget for at nedbringe forbruget 

• Affaldssortering: haveaffald, køkkenaffald 

• Sorter dit affald – genbrug og klunsing 

• Flere affaldsspande langs gader og veje  

• Involver McDonald i opsamling af skrald omkring 
deres restaurant, fx betale nye affaldsspande 

• Mindre emballage (pizzabutikker), påvirke børn 

• Reparer, køb genopladelige batterier, køb varigt udstyr 
med tanke på holdbarhed og miljøbelastning 

• Reklamer ’nej tak’ på postkassen 

• Den enkelte skal være bevidst om eget 
forbrugsmønster 

 
Transport og energi 

• Følg op på etablering af nye cykelstier: Er der flere 
børn og voksne der cykler? 

• Bycykler 

• Kør mindre i privatbil. Brug bus, cykel, gåben 

• Samkørsel, delebiler 

• Begrænse bilernes tomgangskørsel: Kan der skiltes? 

• Nedbringe vandforbrug (wc), brug regnvand 

• Forbrugerprotest ved indkøb 

• Brug hybrid-biler eller el-biler 

• Styr varme via elektronik (rumopdelt) 

• Brug sensorstyret lys 

• Gå forrest som kommune mht energibesparelser 

• Fremme økologi og mindske transport ved at købe 
lokalt producerede fødevarer 
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Forurening i øvrigt 

• Færre næringsstoffer til naturen 

• Nedsæt/ophør sprøjtning med pesticider 

• Tænk på miljøet når du anlægger din have (ikke 
belægning, lokal nedsivning) 

• Nedsivningsanlæg for regnvand og/eller spildevand 

• Skal vi fortsat være pesticidfri? Mindre brug af gas til 
ukrudt. Er der mon kommet nye ’giftstoffer’? 

 

Klima / CO2: Reducere udledningen 
af drivhusgasser, herunder 
udledningen af CO2 med 3% om året 

Trafik 

• Færre biler i tomgang, flere i toget, flere med offentlig 
transport 

• Kør mindre i bil 

• Kør ordentligt i din bil (mindre brændstofforbrug, 
mindre forurening, færre ulykker) 

• Bedre offentlig transport, bedre togforbindelser til/fra 
København 

• Busser på biogas/brint, bedre bustrafik fx mindre 
busser 

• Gør det attraktivt at cykle, også til/fra skole: 
Tyverisikring, sikre skoleveje, giv børnene smart 
cykelhjelm og godt regntøj 

 
Energi 

• Lokalplankrav om lavenergibyggeri 

• Krav til nybyggeri 

• Total-energi-regnskab 

• Efterisolering og energirenovering 

• Kommunen som foregangseksempel for  
energibesparelser i bygninger 

• Flere lokale kraftvarmeværker med alternative 
brændstoffer som biogas og ethanol 

• Udskiftning af gamle brændeovne 

• Inspirer til jordvarme 

• Sluk alt det lys, du ikke bruger. Ingen ’stand-by’ 
forbrug 

• Brug alternative brændselsformer: halm, gylle m.v. 
 
Andre forslag 

• Afskaf plastposer 

• Uddanne klimaguider 

• Lav vådområder, naturområder 

• Plant skov 

• Bæredygtige kommunale indkøbsaftaler 
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Viden og holdninger – skabe større 
bevidsthed om bæredygtig udvikling 
 
 

Generelt 

• Rollemodeller: Skolen, forældre, politikere 

• Gå forrest og lær dit barn at gå, cykle osv. 

• Institutioner og skoler bør gå forrest (fx 
affaldssortering) 

• Start med børnene: Knyt undervisning til geografiske 
naturområder i hvert lokalområde 

• Involver ungdomsuddannelser omkring skrald, 
energiforbrug m.v. 

• Den gode historie/oplevelse: Besøg genbrugsstationen, 
el-besparelser, samkørsel 

• Oplysning og læring om affald, genbrug, natur og 
miljø skal ind med modermælken 

• Synlighed og adfærdsregulering: Grønne regnskaber, 
decentrale budgetter 

• Arbejde med holdninger og gode vaner hos skolebørn: 
grønt flag, konkurrencer, lys/vand/bevægelsesfølere, 
samle affald 

• Konsulentordning omkring affald, miljø og 
energibesparelser 

• Vidensbank bl.a. på hjemmesiden 

• Brug vand med omtanke: Skift pakninger, 
sensorstyring, mursten i cisternen 

• Bevidsthed om energibesparende foranstaltninger 
(sparepærer, bevægelsesfølere m.v.) 

• Grundejerforeningerne kan konkurrere mod hinanden 
om at spare på strøm 

•  
 

Inddragelse – fremme inddragelsen af 
befolkningen og virksomheder m.m. i 
en helhedsorienteret, tværfaglig og 
langsigtet planlægning 
 

Rammebetingelser 

• Arbejde videre med dialog mellem lokalområder, 
politikere og administration 

• Finde lokale temaer, der kan samle – fra børn til 
salamandre 

• Motivere lokale ildsjæle og støtte dem 

• Inddrag landboforening, DN og andre 
interesseorganisationer 

• Skabe rammebetingelser for aktivitet i 
lokalområderne 

• Der skal ske noget (resultater!) – gå efter små, sikre 
succes’er 

 
Konkrete forslag 

• ’Lær af hinanden’ / åbent hus 

• Registrering af ressourcepersoner, der kan stå til 
rådighed for andre med råd og vejledning mv 
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• Klimaudstilling og klimaguide – måske permanent? 

• Klima konkurrence 

• Børnehøjde: Spare lys, el og varme. De penge, som 
spares, skal være til børnenes disposition 

• Børnemiljøkonsulent med kontakt til de enkelte 
børneinstitutioner og skoler samt lokalfora 

•  ’Get moving’ - ud i naturen (gående, hestefolket, 
cyklende m.fl.) 

 

Samarbejde på tværs 
 

• Frivilligt arbejde: Integrer ’De alene’ 

• Informationsformidling: Mund til mund, internet, 
lokal facebook, SMS’er og meget andet 

• Kampagner og holdningsbearbejdelse: Gå og cykle 
til skole (sammen med/forankres i 
skolebestyrelserne) 

• Tænk synergi mellem lokale aktører 

• Nabo-lokalområder: Styrke fællesskaber, lav noget 
sjovt sammen, konkurrencer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


