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Strategisk energiplanlægning
Skal udarbejde en strategisk energiplan for at sikre en 
effektiv omlægning til grøn energi i kommunen.

Mål: Der foreligger en plan ved udgangen af 2020.

Hvornår: 2020

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg Kommune

Økonomi 500.000 kr., med stort 
besparelsespotentiale

CO2 Ingen direkte effekt, men grundlag for 
samlet geografisk effekt

Kompleksitet Lav, men kræver analytisk assistance

Synergi til kommunens andre 
planer og visioner

Grøn erhvervsudvikling

Status i Silkeborg Kommune er at der i 2018 er ca. 18 % vedvarende 
energi i kommunen. Der skal derfor ske en større omstilling af 
energiproduktionen i og omkring Silkeborg Kommune for at kunne 
arbejde hen imod en fossilfri energiforsyning.

Det er vigtigt at det er de rette investeringer, der bliver foretaget i 
fremtiden. Derfor skal nuværende og fremtidigt energiforbrug og 
energiproduktion kortlægges med henblik på at sikre en fornuftig, men 
også den nødvendige investering i fremtidens energisystem. Silkeborg 
Kommunes egne potentialer skal frem i lyset og udnyttes, men samtidig 
også se på verden omkring os, og de investeringer, som foretages der og 
betydningen i Silkeborgs geografi.

Kortlægningen skal omfatte energipotentialer og reduktionspotentialer, 
så der kan laves en langsigtet og bæredygtig investeringsplan for 
kommunens energibehov.
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Biogasanlæg
Der skal etableres et biogasanlæg til håndtering af den 
lokale biomasse, der kan benyttes til brændsel i 
varmeforsyning og transport

Mål: 2 biogasanlæg på i alt 400-500 MWh

Hvornår: 2020-25

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg Kommune, 
biogasoperatør

Økonomi Hvis det etableres af privat aktør er 
udgifter begrænset

CO2 150.000 tons årligt ved etablering af to 
anlæg. Ingen direkte til kommunen som 
virksomhed

Kompleksitet Høj

Synergi til kommunens andre 
planer og visioner

Grøn erhvervsudvikling

Som en grøn kommune skal Silkeborg undersøge, hvor stort et potentiale 
der er for udnyttelse af biomasse lokalt til energiformål. Borgerne i 
Silkeborg Kommune sorterer allerede 6 tons organisk affald fra 
husholdningerne, der kan udnyttes til lokal energi. Herudover er der 
biomasse fra landbrug og engarealer. I alt skønnes et potentiale på ca. 
1,2 mio. tons biomasse årligt. Biogassen vil kunne benyttes i 
varmeforsyningen og eventuelt transportsektoren.

Silkeborg Kommune har i dag gasbusser og -renovationsbiler i Silkeborg 
by. Lokalt produceret biogas skal om muligt også udnyttes i løsningen på 
tungere trafik.

Power2X (f.eks. brint) kan med fordel også undersøges ved en etablering.
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Øget andel VE i Silkeborg Kommune

Mål: VE-andelen skal hæves fra 18 % til ca. 50 % i 
geografien

Hvornår: 2021-30

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg Kommune

Økonomi Udredes

CO2 Udredes

Kompleksitet Høj

Synergi til kommunens andre 
planer og visioner

Silkeborg Kommune har i dag den laveste andel af vedvarende energi i 
Region Midtjylland, og der skal arbejdes for at øge produktionen af 
vedvarende energi i geografien. En øget andel af VE vil både slå igennem i 
det geografiske regnskab og i virksomhedsregnskabet, da der vil blive 
tilskrevet en bedre energisammensætning i regnskaberne. Samtidig vil 
det være en effektiv løsning i forhold til reduktion af CO2.

Etablering af to biogasanlæg vil kunne øge andelen til ca. 30 %. 
Herudover vil omstilling af Silkeborg Forsyning kunne bidrage en del, og 
så skal der findes private investeringer for resten.

De resterende procenter skal findes ved at arbejde for investeringer i 
vind- og solenergi
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Udskiftning af private olie- og gasfyr

Mål: Udskiftning af resterende oliefyr i kommunen, og 
øget udskiftning af gasfyr til grønne løsninger

Hvornår: 2020-25

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg Kommune, 
Silkeborg Forsyning

Økonomi 100.000 kr. til konsulenter

CO2

Kompleksitet

Synergi til kommunens andre 
planer og visioner

Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning skal sammen med andre 
lokale forsyningsselskaber arbejde på at understøtte omstilling hos 
private fra individuelle fossile opvarmningsmetoder til grønne løsninger. 
Det kan enten være ved udbygning af den kollektive varmeforsyning, hvor 
det er rentabelt, eller ved udbygning af lokale varmepumpesystemer.

Ved udbredelse af den kollektive varmeforsyning kan Silkeborg Kommune 
understøtte det ved at lave kommunegaranti (kan vi det?) for at starte 
udvidelsen ved en lavere tilslutningsgrad end normalt.

Silkeborg Kommune kan tilbyde energirådgivning til udskiftning i private 
hjem til en grønnere løsning.
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Energifællesskaber

Mål: Der etableres et pilotprojekt for 
energifællesskaber uden for det kollektive 
forsyningsområde

Hvornår: 2022

Aktører: Teknik og Miljø, Forsyningen og 
borgere/virksomheder i lokalområdet

Økonomi Skal udredes til et projekt

CO2 Ved skift fra naturgas til varmepumpe er 
besparelsen i omegnen af 2 t CO2 pr. år pr. hjem
varierende efter alder, størrelse og antal beboere

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

I områder uden for det kollektive forsyningsområde, står mange borgere 
med en individuel udfordring i at få en grønnere varmeforsyning.

Energifællesskaber er en løsning, hvor borgere, virksomheder, offentlige 
institutioner m.v. kan gå sammen om at etablere en fælles løsning til at 
omstille til grønnere varme. Der findes flere forskellige modeller for 
ejerskab, drift og service, hvilket vil skulle testes i et pilotprojekt. Det er 
vigtigt at der kommer en eller flere aktører med, der har erfaring med 
drift af anlæg. Det kan f.eks. være varmepumper eller solfangere.

Der kan indhentes erfaringer fra andre projekter rundt omkring i 
Danmark og Europa, hvor bl.a. EU har udarbejdet et direktiv, der 
understøtter muligheden for energifællesskaber på lige vilkår med større 
energiselskaber.
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Samarbejde om grøn energi og
transport

Mål: Der skal etableres et netværk, der 
arbejder for omstilling til grøn transport i 
kommunen

Hvornår: 2020-2025

Aktører: Teknik og Miljø, energiselskaber,
aktører i transportsektor, forsyning.

Økonomi: Halvt årsværk + omkostninger til projekter

CO2 :

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Erhvervsstrategi, grøn vækst, målsætning om 
elbiler.

Silkeborg Kommune skal etablere et netværk for aktører, der ønsker at 
være med til omstilling til grøn transport i kommunen. Netværket skal 
både arbejde med at sikre at den nødvendige infrastruktur kan blive 
lavet, og at der bliver produceret grøn energi til transportsektoren. Der 
skal arbejdes med forskellige former for drivmidler som biogas, brint og el 
og se på, hvordan sammensætningen skal være i kommunen fremover.

Ved at samle interessenter i kommunen skal det gøre det interessant at 
investere i Silkeborg Kommunes geografi. Ved at samle interessenter skal 
det samlet set gøre det billigere at omstille til fremtidens transport, ved at 
alle ikke skal investere individuelt, men kan gøre det interessant for 
energiselskaber m.fl. at prioritere investeringer i kommunen.

Handlingen har synergi til Silkeborg Kommunes beslutning om at se på 
omstilling til elbiler og til det generelle ønske om lavere CO2-udslip i 
kommunen.

Der skal afsættes et halvt årsværk til arbejdet.
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Cyklisme

Mål: Større andel af trafikken er cyklisme i 
2025

Hvornår: 2021-2025

Aktører: Teknik og Miljø

Økonomi: Skal udredes ved konkrete projekter

CO2 : Ca. 90 % CO2 sparet pr kilometer kørt på cykel 
fremfor bil.

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Infrastrukturen til cyklisme skal gøre bedre, og gøre det mere attraktivt at 
tage cyklen. Der skal laves en samlet plan for cyklisme, hvor der også 
analyseres på trafikmængden, der kan flyttes. Tiltag der kan inkluderes 
er:

 Der afsættes midler til supercykelstierne.
 Udbygning af bedre trafikveje til skoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter så 

børn og unge bliver mere selvhjulpne i trafikken.
 Flere el-ladepladser til elcykler i kommunen
 Cykelkampagne
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Cykelskure ved samkørselspladser
Etablering af individuel aflåst cykelparkering

Mål: 4 cykelskure ved indfaldsveje.

Hvornår: 2021

Aktører: Teknik og Miljø

Økonomi: 450.000 kr.

CO2 : Ca. 9 t årligt.

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Cykelstrategi

Der kan etableres individuelt aflåste cykelskure ved de største 
indfaldsveje til Silkeborg for at give mulighed for at flytte fra bil til cykel. 
Herved vil det blive en CO2 besparelse ved mindre biltrafik fra de flyttede 
trafikanter, og med yderligere besparelsespotentiale for færre stop for de 
resterende bilister.

I første omgang foreslås etablering af individuelt aflåst cykelparkering 
placeret på de 4 indfaldsveje:

 Viborgvej
 Århusvej
 Horsensvej
 Funder Bakke

Udgift ved indkøb af i alt 45 individuelt aflåste cykelparkeringspladser er 
450.000 for 45 pladser inkl. levering og montering forudsat fast underlag 
og inddragelse af 2 bil P-båse for at skabe plads til cykelparkeringshuset.
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Delebilsordninger

Mål: Værre med til at støtte delebilsordninger 
ved 

Hvornår: 2021-2025

Aktører: Teknik og Miljø

Økonomi: 100.000 kr.

CO2 : Skal udredes

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Silkeborg Kommune kan igangsætte tiltag for at gøre delebilsordninger 
mere attraktive og reducere CO2-udslippet ved at der skal færre biler på 
vejene. Af mulige tiltag kan være:

 Opsætte tydeligt markerede bænke i landsbyer, hvor borgere der ønsker at 
komme til en by kan sætte sig.

 Gratis parkering til delebiler
 Dedikerede delebilspladser med el-ladestandere
 Udarbejde kampagner for at bruge delebiler i samarbejde med selskaber, der

står for delebilsordninger.
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Energieffektive bygninger
Fortsat eller forøget investering i 
energieffektivisering af kommunale bygninger

Mål: Der er foretaget konsekvens-analyse og 
efterfølgende politisk beslutning.

Hvornår: 2020

Aktører: Ejendomme

Økonomi

CO2

Enkelthed 
(kompleksitet)
Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Energieffektivisering handler om at nedsætte bygningers energiforbrug 
uden at gå på kompromis med komfort, brugstid mv.
Energieffektivisering omfatter alt mellem facaderenovering, 
efterisolering, LED-belysning, vandspare-armaturer, renovering af 
ventilationsanlæg, bygningsautomatik mv.

I årene 2013-2019 har Silkeborg Kommune investeret mere end 100 
mio. kr. i energieffektivisering af kommunale bygninger. Som følge heraf 
er energiudgifterne reduceret med mere end 10 mio. kr.
Investeringerne foregår via anlægsmidler, som finansieres via låneoptag 
udenfor lånerammen. Lånene afdrages med de opnåede besparelser.
Med andre ord er det en hvile-i-sig selv ordning.
Der er fortsat budgetteret med investeringer i energieffektiviseringer for 
8 mio. kr. per år i de kommende år. Dette vil medføre en reduktion af 
energiforbruget med ca. 1-2% per år.
Energibesparelser bliver dog dyrere i takt med at energieffektiviteten 
højnes. De laveste frugter er høstet, og såfremt det ønskes at øge 
investeringen i energieffektivitet er det ikke nødvendigvis økonomisk 
rentabelt.
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Energiledelse
Forøget fokus på energirigtig adfærd samt at 
energiforbrug indtænkes i beslutninger

Mål: Der er foretaget konsekvens-analyse og 
efterfølgende politisk beslutning.

Hvornår: 2021

Aktører: Ejendomme

Økonomi

CO2

Enkelthed 
(kompleksitet)
Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Ejendomme har allerede fokus på at finde energibesparelser og undgå 
energispild og allokerer en vis mængde personale-ressourcer til dette.
Der er dog potentiale for yderligere at reducere energiforbruget ved at 
allokere yderligere personale-ressourcer samt implementere en ledelses-
systematik, man indenfor 

Det forventes at personale-ressourcen vil udgøre ca. 2 årsværk og at 
potentialet for energireduktion vil være ca. 5% svarende til ca. 2 mio. kr.
Det vil kræve efteruddannelse af berørte parter samt kræve et 
ledelsesmæssigt fokus – ikke kun hos Ejendomme.

Det vil derfor være en økonomisk bæredygtig beslutning som samtidig vil 
styrke Silkeborg Kommunes bæredygtigheds profil både ved at reducere 
eget energiforbrug men også ved, at medarbejdere og brugere i de 
kommunale bygninger undervises i og inspireres til energirigtig adfærd.
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Cyklisme på arbejdspladsen

Mål: Silkeborg Kommune arbejder for at gøre 
det attraktivt at cykle til og fra arbejde, samt 
stiller elcykler til rådighed til brug i 
arbejdstiden

Hvornår: 2021

Aktører: Direktionen

Økonomi: 300.000 kr.

CO2 : Ca. 90 % CO2 sparet pr kilometer kørt på cykel 
fremfor bil.

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Et af de største aftryk i kommunens klimaregnskab kommer fra transport, 
hvor både kommunens biler og kørsel i arbejdstiden i medarbejdernes 
egne biler udgør en væsentlig del. Ét af virkemidlerne til at mindske 
aftrykket er at øge cyklismen hos Silkeborg Kommunes medarbejdere, 
hvilket også vil have en positiv effekt på sundheden. Følgende tiltag kan 
tages:

 Indkøb af 10 elcykler samt etablering af parkeringsareal, ca. 300.000 kr. Her til 
skal der laves et overslag over, hvad driftsomkostninger vil være til vedligehold 
og udskiftning. Kan evt. finansieres ved ikke at indkøbe en bil til rådhuset.

 Retningslinje for at tage elcykler inden for bygrænsen ved møder, hvilket også 
kan genere en besparelse.

 Undersøge muligheden for at få en cykelsmed ud og reparere cykler i 
arbejdstiden, som medarbejdere selv betaler for, for at gøre det mere attraktivt 
at cykle på arbejde.

 Etablering af lademuligheder for medarbejdere, der tager elcykel på arbejde. Pris 
skal undersøges.

 Blive certificeret som cykelvenlig arbejdsplads igennem Dansk Cykelforbund. Pris 
25.000. kr.
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Entreprenørmaskiner til 
græsklipning

Mål: Græsklipning baseret på el

Hvornår: 2021-2025

Aktører: Entreprenørgården

Økonomi: Samlet økonomi skal udredes 

CO2 : Skal udredes

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Fremover skal græsklipning foretaget på offentlige områder foretages af 
eldrevne køretøjer. På nogle områder vil det være nemt at udskifte til 
eldrevne græsslåmaskiner, mens det på andre områder vil være mere 
komplekst, hvor der skal køre robotter rundt og det skal tilpasses de tider 
arealerne benyttes.

For traktorer er der en merpris på ca. 150.000 kr. Professionelle 
robotplæneklippere koster 75-110.000 kr. men kan ofte erstatte kørsel 
fra traktorer. For kunstgræsbaner kan der også benyttes en robot som 
alternativ til traktorer, hvor prisen er ca. 220.000 kr.

Herudover skal andre mindre håndværktøj løbende udskiftes når det kan 
og er relevant.
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Feje- og sugemaskine og mini-
eller micrograver til Silkeborg 
midtby

Mål: Eldrevet fejemaskine til gågaden ved 
næste skifte

Hvornår: Skal udredes

Aktører: Entreprenørgården

Økonomi: Skal 
udredes
CO2 : 

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Der kører i dag en dieseldrevet feje- og sugemaskine rundt i Silkeborg 
midtby. Et alternativ er at den omstilles til eldrevet maskine med en drift-
tid på 9 timer. Merprisen er i dag på ca. 1,3 mio. kr. 

For Mini eller micrograver til f.eks. gågader og andre områder omkring 
midtbyen er der mulighed for at købe en eldrevet version til ca. 150.000 
kr. mere.

Merudgiften kan enten kan løftes igennem en særbevilling eller ved at 
skubbe de øgede driftsomkostninger over på de budgetter, der betaler for 
entreprenørgårdens ydelser. Det er vigtigt at samme krav sættes til de 
leverandører, der evt. skal konkurrere om opgaver med entreprenørgården 
for at sikre de er konkurrencedygtige.
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Udskiftning af større køretøjer på 
entreprenørgården

Mål: Flest mulige køretøjer er på alternative 
drivmidler i 2025

Hvornår: 2021-2025

Aktører: Entreprenørgården

Økonomi: Samlet økonomi skal udredes 

CO2 : Skal udredes

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Fremadrettet kan Entreprenørgården begynde at udskifte køretøjer til 
nogle, der er drevet af andet end benzin og diesel. Det drejer sig om biler, 
varevogne, lastvogne og entreprenørmaskiner. Det er ikke alle steder, hvor 
der er en teknologi, der i dag gør det muligt at udskifte til det behov der er. 
Men hvor det er muligt kan det påbegyndes.

Merudgiften kan enten kan løftes igennem en særbevilling eller ved at 
skubbe de øgede driftsomkostninger over på de budgetter, der betaler for 
entreprenørgårdens ydelser. Det er vigtigt at samme krav sættes til de 
leverandører, der evt. skal konkurrere om opgaver med entreprenørgården 
for at sikre de er konkurrencedygtige.
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Pilotprojekt: Udskiftning til elbiler 
eller anden grøn transport 

Mål: Pilotprojekt på Alderslyst

Hvornår: 2020-21

Aktører: Sundhed og Omsorg

Økonomi: 

CO2 : 

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

For at nå i mål med målsætningen om at være CO2-neutral i 2025 skal 
Silkeborg Kommune i gang med at udskifte biler, der kører på 
konventionelle brændstoffer til at have flere elbiler, eller biler på anden 
grøn transport som brint.

For at få erfaring med udgiftsniveau m.v. foreslås det at der etableres et 
1-årigt pilotprojekt ved Alderslyst, hvor 10 biler vil kunne testes som elbiler 
og se på både omkostninger og drift.

For at pilotprojektet kan sættes i gang kræver det finansiering af el-
ladestandere m.v. til en pris i omegnen af 250.000. kr.

Erfaringerne skal tages med i den fremtidige flådestyring.
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Flådestyringsprojekt

Mål: Analysegrundlag og plan for omstilling til 
grøn transport

Hvornår: 2020-21

Aktører: Økonomi og IT

Økonomi: 

CO2 : 

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Som led i denne grønne omstilling på transportområdet skal Silkeborg 
Kommune arbejde med flådestyring. Et projekt på flådestyringsområdet 
skal analysere og lave anbefalinger til, hvordan Silkeborg Kommune kan 
opnå en omstilling til grønne køretøjer inden udgangen af 2025 på en 
økonomisk mest fordelagtig måde. Der skal både ses på køretøjer, 
elcykler, retningslinjer for brug af køretøjer, kørselsgodtgørelse m.m.

Erfaringen viser at der er en væsentligt besparelse at opnå, ved at se på 
hele bilparken og centralisere håndteringen af den samlede flåde i 
kommunen når det optimeres i fællesskab.

Flådestyringen skal samtidig ses koblet med den nye lov om el-
ladestandere på offentlige parkeringsarealer, og hvor muligt kobles med 
andre aktørers omstilling.

Der skal afsættes ressourcer i klimahandleplanen til evt. ekstern 
understøttelse til at analysere kommunens flåde, samt at hente erfaringer 
fra sammenlignelige kommuner. Understøttelsen kan evt. også være 
midler til andre områder.
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Højmoser

Mål: Etablering af nye højmosearealer, og evt. 
andre 

Hvornår: 2021-2025

Aktører: Entreprenørgården

Økonomi: Projektafhængig – forslag skal udarbejdes

CO2 : Projektafhængig – forslag skal udarbejdes

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner
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Silkeborg Kommune kan etablere højmoser i kommunens geografi for at 
optage CO2 og genoprette naturområder. 

Vi har i Silkeborg Kommune rigtig mange højmoserester. Højmoser er en 
meget sjælden naturtype på landsplan og Silkeborg kommune har en 
særlig mulighed for at gøre noget for denne naturtype.

Desuden vil hævning af vandstanden på disse arealer have en betydning 
ift. CO2. Højmose er en af de få naturtyper som ikke blot binder CO2, men 
som også optager CO2, da den opbygger tørvelag. Det vil derfor have en 
betydelig effekt ift. klimaregnskabet at hæve vandstanden netop på disse 
arealer.

CO2-effekten af højmoser kan være på helt op til 35 tons pr. år per 
hektar. Den konkrete effekt afhænger af mange faktorer, så det kræver 
en konkret vurdering af de enkelte projekter før et faktisk tal kan gives.

Silkeborg Kommune skal undersøge, hvilke arealer der kan omlægges, 
og økonomien skal samtidig kortlægges for de enkelte projekter. 
Handlingen kan sammenkobles med den multifunktionelle 
jordfordeling.

Hvis Silkeborg Kommune som virksomhed skal have højmoser med i 
eget virksomhedsregnskab, kræver det, at kommunen selv 
(del)finansierer projekterne.

Vådbundsarealer og kortlægning

Mål: Etablering af nye vådbundsarealer

Hvornår: 2021-2025

Aktører: Teknik og Miljø

Økonomi: Projektafhængig – forslag skal udarbejdes 
100.000 kr. til kortlag.

CO2 : Projektafhængig – forslag skal udarbejdes

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner
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Arealer der tidligere har været oversvømmet og i dag er blevet drænet, vil 
kunne forbedre klimaregnskabet ved at blive oversvømmet igen. Den 
faktiske effekt er afhængig af mange faktorer, såsom kulstoflageret i 
jorden, hvad jorden bliver brugt til i dag, og hvilken slags vådbundsareal 
der bliver genoprettet. Det vil have særlig stor effekt der, hvor der i dag er 
produktion af f.eks. landbrugsprodukter.

For at lave en god løsning skal der laves nogle kortlag til sammenligning 
for at finde de bedste arealer at omlægge. Der kan tages hensyn til 
drikkevandsboringer, grov sand, kulstofprocent, leret jord der kan optage 
meget CO2 og samtidig se på, hvor jorden er produktiv for landmænd.

Det vil kræve ekstern bistand fra Aarhus Universitet at lave kortlagene, og 
vil medføre en udgift på ca. 100.000 kr.
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Nye skovarealer

Mål: Etablering af 200 hektar ny skov

Hvornår: 2021-2025

Aktører: Teknik og Miljø

Økonomi: Skal 
udredes

10.000.000, hvis dele af pengene findes ved
samarbejder kan kommunen ikke tage fuld CO2-
kredit for projektet.

CO2 : 10 tons pr. hektar i 30 år svarende til ca. 2.000 
tons CO2

Kompleksitet: 

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Træer optager CO2 igennem dets levetid, og kan derfor være en god 
måde at kompensere for udledning af CO2 andre steder i Silkeborg 
Kommunes drift, hvor denne ikke umiddelbart kan omstilles. En hektar 
skov optager i gennemsnit 10 tons CO2 pr år i vækstperioden, der også 
varierer alt efter typen af skov.

Silkeborg Kommune kan finansiere rejsning af ny skov på og derved 
optage CO2, og samtidig styrke andre dagsordner som biodiversitet, 
rekreative arealer, outdoor hovedstad eller øget mængde træ til 
produktion i byggeri m.v.

Plantning af en hektar ny skov koster i gennemsnit 50.000 kr. at rejse, 
plus evt. opkøb af arealer, hvis der ikke er egnede kommunalt ejede 
jorde. Det foreslås at Silkeborg Kommune planter 200 hektar ny skov i de 
kommende år. Prisen er 5 mio. kr. og giver et årligt CO2-optag på 1.000 
tons svarende til ca. 20 % af kommunens forbrug.
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Udsortering af blød plast
Blød plast er et meget anvendt plastmateriale. 
Ved at genanvende plast sparer vi CO2 til 
fremstilling af ny blød plast

Mål: I kommende Affalds- og ressourceplan skal 
der sættes mål for indsamling af blød plast

Hvornår: 2020-2021

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg 
Kommune

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Blød plast udgør en betydelig del af husholdningsaffald og samles på 
nuværende tidspunkt ikke ind ude ved husholdningerne. Det er muligt at 
aflevere blød plast til genanvendelse på genbrugspladserne men det 
meste bløde dagligdagsplast fra husholdningerne går i dag til 
forbrænding. 

Når vi genanvender den bløde plast undgår vi at bruge ny råolie til 
produktion af ny blød plast og sparer dermed CO2. Ved at få indsamlet 
den bløde plast vil vi samtidig få en mere fossilfri affaldsforbrænding 
hvilket også sparer CO2.

x
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Indsamling af farligt affald

Mål: At øge indsamlingen af farligt affald via 
yderligere service

Hvornår: 2020-2021

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg 
Kommune

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Farligt affald er til skade for miljø, natur og sundhed, hvis det ikke 
bortskaffes på den rigtige måde. Det skal derfor bortskaffes effektivt og 
korrekt. Mangel på viden og måske også besværlige systemer til 
bortskaffelse af det farlige affald kan øge risikoen for at farligt affald 
ender i restaffaldet eller i afløbet.

Det bør i forbindelse med udarbejdelsen af Affalds- og Ressourceplanen 
overvejes om der skal indføres indsamlingsordninger evt. som en 
miljøkasse der er effektive og nemme at benytte for borgerne. 
Derudover skal det overvejes om der kan igangsættes yderligere 
informations- og kampagneindsatser om farligt affald, så kommunens 
borgere og virksomheder ikke er i tvivl om ordningerne eller hvad der er 
farligt affald.

Det er vigtigt at farligt affald behandles korrekt på anlæg der kan 
håndtere denne form for affald. Hvis farligt affald ender i f.eks.
restaffaldet brændes det af i almindelige forbrændingsanlæg der ikke er 
indrettet til farligt affald. Der kan være materialer og metaller i det farlige 
affald der kan genanvendes og derfor er det vigtigt at det bliver indsamlet 
og genanvendt og derved spares CO2 ved nye materialer. Ved 
afbrændingen af farligt affald i anlæg der ikke er specialindrettet til 
denne type afbrænding kan også medføre at skadelige klimagasser 
udledes. 

x
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Mindre affald i småt brændbart på 
genbrugspladserne

Mål: Overveje hvilke virkemidler der kan være 
med til at mindre affald kommer i småt brændbart 
containeren

Hvornår: Afklares i 2020-2021

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg 
Kommune

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

2.500 tons affald ender hvert år i containeren for småt brændbart på 
genbrugspladserne i Silkeborg Kommune. Undersøgelser viser dog at en 
betydelig andel af det som puttes i småt brændbart godt kunne 
udsorteres i stedet. Derfor har flere kommuner og forsyningsselskaber 
afprøvet forskellige metoder til at få mindre affald i småt brændbart 
containeren.

Det kunne f.eks. gøres ved at en genbrugsvejleder i nogle tidsrum står 
ved containeren på genbrugspladsen og vejleder borgerne, ekstra 
kampagner for brændbart affald, mindre indkasthuller i containere til 
småt brændbart.

Det bør i forbindelse med udarbejdelse af Silkeborg Kommunes 
affaldsplan undersøges om der skal igangsætte initiativer for mindskelse 
af småt brændbart affald. Ved at mindske mængderne i småt brændbart 
og sende mere til genanvendelse spare vi CO2. 

x
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Genbrugsmøbler

Mål: Det skal overvejes om der skal indføres 
storskraldsordning i hele kommunen eller i 
byerne.

Hvornår: 2020-2021

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg 
Kommune

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Silkeborg Kommune vil hjælpe egne institutioner f.eks. skoler, 
børnehaver, rådhuset osv. til at benytte genbrugt inventar og møbler. At 
sikre at inventar og møbler der stadig fungerer kan få et nyt liv i en anden 
sammenhæng i stedet for at blive smidt ud. Samtidig vil institutionerne 
kunne spare penge da de kan få møbler og inventaret gratis.

Det skal undersøges om der kan indføres et møbel og inventar byttebørs 
hvor møbler og inventar indleveres og kan afhentes gratis af andre 
institutioner.

Det kan evt. undersøges om der kan laves et 
”reparationsteam/servicehold” der kan fikse mindre reparationer af 
møbler og inventar så den kan genbruges og ikke smides ud. 
…

x
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Genbrugsmaterialebank til 
institutioner

Mål: Det skal overvejes om der skal indføres et 
lager for overskuds- og genbrugsmaterialer egnet 
til brug i skoler, børnehaver mv. til undervisning, 
kunst, innovativ tænkning og læring mv.

Hvornår: Afklares i 2020-2021

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg 
Kommune

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Silkeborg Kommune vil hjælpe egne institutioner f.eks. skoler, 
børnehaver, rådhuset osv. til at kunne bruge genbrugsmaterialer i 
forbindelse med kreative og faglige projekter

De kommunale institutioner har generelt et lavt indkøbsbudget og derfor 
kunne materialer der indleveres på genbrugspladserne erstatte indkøb 
institutionerne eller skulle foretage. 

Det skal undersøges om der kan indføres en genbrugsmaterialebank. 
Denne genbrugsmaterialebank kunne indeholde f.eks. træ, metal, plast, 
stof, ledninger, dæk/slanger, flamingo mv. som institutionerne kan hente 
til brug i deres undervisning, projekter, temauger osv. 

x
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Udsortering af Tekstiler
Tekstilbranchen er en af de mest forurenende og 
ressourceforbrugende industrier i verden. 
Silkeborg Kommune vil gerne mindske 
miljøbelastningen fra tekstiler

Mål: I kommende Affalds- og ressourceplan skal 
der sættes mål for indsamling af tekstiler. Det 
skal overvejes om der skal laves en særskilt 
indsamlingsordning. 

Hvornår: 2020-2021

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg 
Kommune

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner
I sløjd kunne eleverne f.eks. bygge fuglekasser af genbrugstræ fra 
genbrugspladserne som sløjdlæren kan afhente i materialebanken.

Med denne handling vil man ved at benytte genbrugsmaterialer undgå 
indkøb af nye materialer og derved sparer CO2 ved indkøb.

I dag kan tekstiler afleveres på Silkeborg Forsynings 4 genbrugspladser 
hvor det opdeles i tøj til genbrug og kasseret tekstil. Kasseret tekstil 
bruges til nye produkter f.eks. bilmåtter.

Opgørelser viser at borgerne i en en-familie-bolig smider 7 kg. tekstil i 
skraldespanden pr. år. Dette tekstil vil vi gerne have indsamlet så det 
kan blive genbrugt eller genanvendt og ikke blot brændes af. På den 
måde udledes ikke klimagasser ved afbrændingen og samtidig spares 
miljøbelastningen ved produktion af nye tekstiler.

Det skal overvejes om der skal laves en særskilt indsamlingsordning for 
tekstiler eller om indsamling af tekstiler kan tilføjes i de nuværende 
affaldsordninger. 

x
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Klimavenlig transport og håndtering 
af affald

Mål: At den samlede håndtering af affald bliver 
mere klimavenlig.

Hvornår: 2020-2021

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg 
Kommune

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Der skal forsat være fokus på at renovationsbilerne benytter fossilfri 
brændsel. Ligeledes skal det undersøges om pladsmateriel på 
genbrugspladserne og på Affaldscenter Tandskov skal være eldrevne. 

Transport mellem genbrugspladserne og modtageanlæggene skal være 
klimavenlige og med fossilfri brændsel. Dette kan sikres gennem 
udbuddene af disse opgaver

Ved at gå over til mere klimavenlig transport og håndtering af affald 
spares CO2 fra udledningen fra maskinerne. 
…

x
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Mere affaldssortering i det offentlige 
rum

Mål: At få mere affald fra det offentlige rum til 
genanvendelse frem for til forbrænding.

Hvornår: Afklares i 2020-2021

Aktører: Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg 
Kommune

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Borgerne er rigtig gode til at sortere deres affald derhjemme og benytter 
de sorteringsmuligheder der er stillet til rådighed. I det offentlige rum er 
der derimod inden mulighed for at affaldssortere. 

Det skal, ved hjælp af andre kommuners erfaringer, undersøges hvordan 
og i hvilket omfang affaldssortering i det offentlige rum kan indføres.

Med mere sortering i det offentlige rum er målet at få mere affald til 
genanvendelse frem for til forbrænding. 

x
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Jordfordelingsprojekt
Udtagning af lavbundsjorde, evt. i samarbejde 
med Miljøstyrelsen (MST) ift. den pulje penge der 
er afsat til udtagning at lavbundsjorde. 

Mål: At udtage lavbundsjorde, for at mindske 
udslippet af klimagasser.

Hvornår: Skal afklares.

Aktører: Landbrugsstyrelsen, MST, Teknik og Miljø

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

For at mindske udslippet af klimagasser skal der udtages lavbundsjorde 
til jordfordelingsprojekt. Til gengæld skal landmanden få tildelt bedre 
jord, eller evt. en kontant kompensation (fra staten). 

Tidsplan er afhængig af flere forskellige faktorer. Først skal MST og 
Landbrugsstyrelsen kontaktes, for at få afklaret hvem der skal stå for 
hvad. Herefter vil det sandsynligvis tage flere år at gennemføre.

Det vil kræve i omegnen af et halvt årsværk at indgå i processen.
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Ny rekreativ natur

Mål: 
At der etableres ny rekreativ natur og infrastruktur 
i nye byudviklingsområder. 

Hvornår: 
2020 og frem

Aktører: Teknik- og Miljø, Kultur og Borgerservice

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Med henblik på at sikre og øge biodiversiteten samt understøtte til 
aktivitet og bevægelse etableres rekreative naturområder, der både 
understøtter et aktivt idræts- og fritidsliv, aktive børn i daginstitutioner og 
skoler med henblik på øget sundhed og egen transport til og fra skole og 
fritidsaktiviteter. 
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Styrket klimasekretariat

Mål: Tre årsværk og budget på 1 mio. kr.

Hvornår: Forberedelser 2020 implementering 
2021

Aktører: Byråd og Teknik & Miljø

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

For at kunne sætte et seriøst skub i de målsætninger og områder Silkeborg 
Kommunes byråd har vedtaget, kræver det en større motor til at trække 
slæbet. Det er både i forhold til projektstyring, søsætning af nye projekter og 
løbende opfølgning med samarbejdspartnere om at omstille hele Silkeborg 
Kommune. Samtidig kræver det også en større indsats at arbejde med 
borgerinddragelse og kommunikation. Årsværk kunne fordele sig på:

 Kommunikation, borgerinddragelse og fokus på lokalt engagement
 Energiplanlægning og transport
 Omstilling i boligmassen og erhverv/landbrug.

Til sammenligning har Århus ca. 13 medarbejdere og Sønderborg Kommune 
6-8 medarbejdere.
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Samlet varedistribution

Mål: Undersøge potentialet for samlede og færre 
leverancer til Silkeborg Kommune

Hvornår: Efter analyse for potentialet kan det 
igangsættes.

Aktører: Økonomi og IT

Økonomi Skal udredes

CO2 Skal udredes

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Kan en ændret håndtering af leveringen af varer fra kommunens 
leverandører reducere CO2-udledningen? Fx ved at leverandører levere til et 
fælleslager, hvor der derefter ompakkes, så den enkelte institution med én 
fragtbil får leveret varer fra en række leverandører på en gang. Umiddelbart 
findes der ikke sammenlignelige kommuner, hvor det er gjort, og 
spørgsmålet er om antallet af leverandører og leverancer i Silkeborg 
Kommune har et omfang, hvor der er klimamæssige gevinster at hente og 
en realistisk økonomi i et fælleslager.

Skal ideen med et fælleslager analyseres nærmere, vil der bl.a. skulle ses 
på: Betydningen for klimaet og varepriserne, hvilke varegrupper der egner 
sig, tidsforbruget på varemodtagelse, muligheder for samarbejde med fx 
andre offentlige varemodtagere, samt omkostninger til et fælleslager.

Kan kobles med handlingen om indkøbsadfærd
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Udlån af elcykler og elcykler som 
bruttolønsfinansieret 
medarbejdergode

Mål: Nye initiativer er søsat primo 2021

Hvornår: Forberedelser 2020 implementering 
2021

Aktører: Direktion og byråd

Økonomi

CO2

Kompleksitet

Synergi til 
kommunens andre 
planer og visioner

Flere skal tage cyklen på arbejde og lade bilen stå. Et incitamentsprogram til 
dette kan indeholde to initiativer: 

1. Udlån af elcykler i en måned (ligesom det initiativ Skanderborg 
Kommune netop har søsat). Dette kan give medarbejdere 
fornemmelse af om de har blod på tanden og lyst til at investere i en 
elcykel

2. Bruttolønsfinansieret elcykel. Dansk Cykelistforbund og andre 
arbejder på at få lovgivning ændret så arbejdsgiver må stille elcykel 
til rådighed for medarbejdere, som medarbejdergode, som ikke 
beskattes. 


