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I Skanderborg er borgere og erhvervsliv allerede i fuld gang med
den grønne omstilling. De stærke lokalsamfund rykker, foreninger
samler mennesker om indsatser, der virker, og innovative virk-
somheder forener sorte tal med grøn bundlinje.

Samtidig har byrådet vedtaget en ambitiøs Klima-, energi- og
ressourcepolitik. For at indfri politikkens målsætninger er det
bydende nødvendigt med bred opbakning og deltagelse. Det
er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at skubbe på den grøn-
ne og bæredygtige omstilling. Vi skal alle tage et ansvar.

Grøn Inspiration samler nogle af de mange gode
eksempler, der allerede findes i kommunen. Det
handler om alt fra byggeri, uddannelse, genbrug og

transport til eksempler på, hvordan vi i Skanderborg
Kommune arbejder for en mere bæredygtig fremtid.

Og der kommer hele tiden nye eksempler til, efterhånden
som flere og flere tager del i den grønne omstilling. Derfor

glæder vi os til at se Grøn Inspiration vokse med tiden.

Vi håber, du bliver inspireret af at læse med - og at du vil
være en del af Grøn Skanderborg, hvor vi sammen søsætter

initiativer, der trækker Skanderborg i en mere grøn retning.

På vegne af byrådet

Frands Fischer, borgmester
Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget

Vi står overfor en stor, fælles udfordring. Vi skal
finde gode klimaløsninger og svar på, hvordan vi
bruger jordens begrænsede ressourcer klogest.

Grøn omstilling og  
kloge klimaløsninger
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DER SKAL VI HEN 
Inden 2030 skal vi reducere udledningen af CO2 med
70 % for kommunen som geografi set i forhold til 1990.
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Hos Skanderborg Bryghus tror de på, at omtanke for 
klima og miljø er vigtigt for kloden, men også for frem-
tidens forretning. Derfor er det en central del af bryg-
husets profil, at de er et bæredygtigt bryghus. Det er de 
blandt andet ved at fokusere på at genanvende energi, 
så den bliver udnyttet så meget som muligt.

Når øllet som en del af bryggeprocessen skal varmes op, 
bruger bryghuset overskudsvarme fra Renosyd. Inden 
gæring skal øllet køles ned igen, og den varme der kom-
mer ud af det, bliver sendt videre til Skanderborg-Hør-
ning Fjernvarme på den anden side af vejen. 

På den måde sørger de for, at den varme, der ellers var 
blevet lukket ud i den blå luft, bliver udnyttet. Alterna-
tivt havde de investeret i en anden energikilde med et 
væsentligt højere CO2-aftryk.

Når øllet er færdigbrygget, er der et overskudsprodukt 
kaldet mask tilbage, og heller ikke det går til spilde. Ma-
sken bliver nemlig hentet af Hededanmark og brugt som 
økologisk kvægfoder, da det stadig er rigt på både fibre 
og protein.

Skanderborg Bryghus’ grønne profil og fokus på bære-
dygtighed spiller også en central rolle i markedsføring og 
opdyrkning af nye samarbejder. Mange mikrobryggerier 
uden egne bryggefaciliteter lægger vægt på netop bæ-
redygtighed i produktionen og vælger derfor at leje sig 
ind på Skanderborg Bryghus’ moderne bryggefaciliteter.

Bæredygtighed er en central del af Skanderborg Bryghus’ markedsføring og frem-
tidsvision. Det økologiske bryghus har med en cirkulær tilgang til energi formået 
både at spare penge og udlede mindre CO2.

”Vi er sikre på, at forbru-
gerne i endnu højere grad 
vil efterspørge bæredyg-
tige produkter i fremti-
den.”

Anders Laursen,  
direktør for Skanderborg Bryghus

   Identificer overskudsproduk-
ter

   Tænk i lokale samarbejder og 
inviter nærliggende virksom-
heder på kaffe (eller øl)

   Sørg for, at alle parter får 
noget ud af det

Ved at udnytte energi, 
der ellers var gået til 
spilde, bidrager Skan-
derborg Bryghus til en 
forbedret energieffek-
tivitet.

Affaldsproduktet 
mask, der normalt bare 
ville blive kasseret, 
bliver genanvendt 
som kvægfoder. Det 
bidrager til en reduceret 
affaldsmængde.

Ved at bruge økologi-
ske varer og udnytte 
masken til dyrefoder, så 
dyrenes foder ikke skal 
produceres et andet 
sted, er Skanderborg 
Bryghus med til at frem-
me biodiversiteten.

Sådan gør du, hvis du vil arbejde 
mere cirkulært i din virksomhed:

Skanderborg Bryghus  
udnytter energien til fulde

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så mange nye boliger kan man 
opvarme årligt af den overskud-
senergi, Skanderborg Bryghus 
har genbrugt fra Renosyd.

115
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Det første tiltag var et købestop. Fra januar 2019 skulle 
Pia Lund Nielsen og hendes familie som udgangspunkt 
undgå at købe nye ting og i stedet forsøge at finde brug-
te alternativer eller låne, hvor det var muligt. Var det for 
svært at finde brugt, låne eller leje, valgte de at købe høj 
kvalitet, der holder længe.

I februar gjaldt det familiens kødforbrug, der skulle ned. 
Marts handlede om deres muligheder for at påvirke de 
politiske beslutninger og pensionskassens investeringer, 
og i april var det biodiversiteten i haven, der var i fokus. 
Måned for måned så familien deres liv efter i sømmene 
og forsøgte at nedbringe deres negative påvirkning af 
miljø og klima mest muligt – alt sammen uden at gå på 
kompromis med livskvaliteten.

Også sommerferien holdt Pia, hendes mand og deres to 
piger på syv og ni på klimavenlig vis. Turen gik til Lon-
don, men flyveturen var erstattet af en togtur. Det viste 
sig at være en overraskende god oplevelse, hvor de også 
fik et par spændende stop i Hamborg og Köln oveni.

I dag har vanerne fundet deres naturlige leje. Familien har 
holdt fast i de tiltag, der havde størst indflydelse på kli-
maaftrykket som for eksempel købestoppet, reduktionen 
i kødforbruget og de klimavenlige rejser. De tiltag, der 
viste sig ikke at være besværet værd, har de skåret fra.

    

I 2019 integrerede familien Lund Højer fra Ry – som et eksperiment – en ny, kli-
mavenlig vane hver måned. I dag ligger familiens samlede CO2-udslip på omkring 
halvdelen af en dansk gennemsnitsfamilies.

”Når vi erstatter nye køb 
med brugte eksemplarer, 
sparer vi både verden for 
unødigt ressourceforbrug 
og forurening. Samtidig 
sparer vi også selv en hel 
del penge, som vi i ste-
det kan omsætte til mere 
familietid.” 

Pia Lund Nielsen, biolog og  
selvstændig i Bærekraft

   Køb brugt og reparer ting/
tøj, der går i stykker - prioriter 
kvalitet, når du køber nyt

   Skær ned på mængden af kød, 
og skift noget af det røde kød 
ud med hvidt kød 

   Husk at du ikke behøver at 
gøre tingene 100%. Små æn-
dringer de rigtige steder, kan 
have stor effekt – og begynd 
med det, du synes, virker 
lettest

Familien Lund Højer 
har selv nedbragt deres 
negative miljøbelastning 
markant. De forbruger 
mindre, genbruger og 
genanvender, og det der 
ikke kan anvendes igen 
bliver kildesorteret.

Med deres købestop og 
fokus på genbrug bidra-
ger familien Lund Højer 
til at reducere både 
mængden af ressourcer 
der bliver produceret, og 
den affaldsmængde der 
skal håndteres bagefter. 

Familien har omlagt 
endel af haven med vild 
blomstereng, grenbun-
ker, vand til havens dyr 
m.m. med mere biodi-
versitet til følge. Sådan gør du, hvis du gerne vil  

nedbringe din families CO2-udslip:

Familien Lund Højer har  
fået nye grønne vaner

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så meget CO2 udledte familien 
Lund Højer i kategorien "ting og 
sager” i 2019. En gennemsnitlig 
dansk familie på 4 udleder cirka 
18 tons.

10,8 tons 10,8 tons 
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Når Rye Kraftvarmeværks 400 kunder tænder for var-
men, er størstedelen af den nu produceret på vedvaren-
de energikilder. Værkets 2 MW grundvandsvarmepum-
pe og 2400 m2 solfangere producerer 80 % af varmen, 
og det giver en årlig besparelse på 1150 tons CO2 sam-
menlignet med tidligere.

Grundvandsvarmepumpen står for 65 % af værkets 
varmeproduktion, og solvarmeanlægget bidrager med 
15-20 %. Det resterende bliver stadig produceret af na-
turgasmotorer. Men værkets to sidste naturgasmotorer 
er netop blevet sat til salg, og planen er at erstatte dem 
med en luftvarmepumpe. På den måde vil Rye Krafvar-
meværk snart producere 100 % af deres varme på ved-
varende energikilder. 

Værkets grundvandsvarmepumpe er den første af sin 
slags på et kraftvarmeværk i Danmark. Den udnytter 
varmen fra det 9 grader varme grundvand ved at ned-
køle det til 2 grader. Vandet bliver pumpet op fra 50 
meters dybde, og fordi jorden indeholder meget sand i 
området, kan det afkølede grundvand selv sive tilbage i 
undergrunden – uden at der skal bruges energi på det.

Omlægningen har både haft en positiv effekt på CO2-ud-
ledningen og på varmeprisen. Varmeprisen stod nemlig 
til at stige, fordi tilskuddet til værkets gasmotorer blev 
fjernet, men det har skiftet til vedvarende energi altså 
forhindret. 

En udbygning på Rye Kraftvarmeværk, hvor deres gasmotorer er blevet suppleret 
med en grundvandsvarmepumpe og et solvarmeanlæg, har medført en besparelse 
på over 1.000 tons CO2 om året. Mindst 80 % af varmen bliver nu produceret på 
vedvarende energi, og snart er det endnu mere.

Vi gik specifikt efter no-
get, der var miljømæssigt 
bæredygtigt. Det var et 
must for bestyrelsen.”

Søren Frandsen, 
bestyrelsesformand

   Undersøg, om du kan blive 
tilkoblet fjernvarmenettet

   Hvis du ikke kan det, så un-
dersøg muligheden for at få 
en varmepumpe

  �Læs mere på  
skanderborg.dk/varme

Ved at etablere vedva-
rende energikilder som 
den primære energikilde 
på kraftvarmeværket 
bidrager Rye Kraft-
varmeværk til at øge 
mængden af vedvaren-
de energi i det globale 
energimix.

Rye Kraftvarmeværks 
reducerede CO2-udled-
ning svarer til, at hver af 
de godt 400 hustande, 
der får varme fra vær-
ket, har reduceret sit 
årlige CO2 -udslip med 
over 2,8 tons.

Ved at skifte fra na-
turgas til vedvarende 
energi har Rye Kraft-
varmeværk nedbragt 
CO2 -udledningen med 
1.125 tons hvert år, og 
er dermed med til at 
bekæmpe klimaforan-
dringer

Sådan gør du, hvis du også vil 
have grøn varme:

Rye Kraftvarmeværk  
producerer grøn varme

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Rye Kraftvarmeværk sparer 
med det nye anlæg 1150 tons 
CO2 om året. Det svarer til en 
besparelse på knap 3 tons per 
husstand hvert år.

3 tons
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Plantevirksomheden DECOPLANT A/S’ mission er at 
bidrage til et sundere indeklima i det danske erhvervsliv 
ved at integrere flere indendørsplanter i kontormiljøer. 
Men en anden vigtig del af deres mission er at bidrage til 
den grønne omstilling og på den måde også gøre jordens 
klima sundere. 

Derfor har de fokus på, hvordan de som virksomhed 
kan udlede mindre CO2 og bidrage til en mere cirkulær 
tilgang til affald. De ønsker at gå foran i den grønne om-
stilling og vise, hvordan man kan tænke genanvendelse 
og bæredygtighed ind i sin virksomhed. For eksempel 
sikrer DECOPLANT, at deres planter kommer fra en mil-
jøvenlig produktion. Og så indsamler og sorterer de selv 
så meget som muligt af det affald, de som virksomhed er 
med til at producere. 

Målet er, at 100 % af den plast, de blandt andet bruger 
til at gøre deres plantepotter vandtætte, skal genan-
vendes. I dag kan 75-80 % af plasten genanvendes. De 
sidste 20-25 % består af plasttyper, der er lidt mere van-
skelige. Men hos DECOPLANT indsamler og opbevarer 
de selv den plast, der i dag er svær at genanvende, for 
de tror på, at teknologien til at genanvende det sidste er 
lige på trapperne.

Den cirkulære tilgang til tingene ses også i virksomhe-
dens forretningsmodel. DECOPLANT leverer nemlig 
planter som en service i stedet for som et produkt. Det 
betyder, at der er et forretningsmæssigt incitament til at 
producere produkter, der holder længere og til at gen-
bruge og genanvende så meget som muligt. Desuden be-
tyder det, at DECOPLANT har kontrol over hele cyklus-
sen og dermed har indflydelse på, hvor affaldet ender.

Hos plantefirmaet DECOPLANT A/S, der leverer bæredygtige planteløsninger til 
erhvervslivet, er genbrug og genanvendelse en helt central del af virksomheden 
og fremtidsvisionen. Målet er at genanvende al den plast, de får retur fra deres 
kunder.

”Det nemmeste er da 
bare at smide det i den 
store grå container, og 
så ryger det på forbræn-
dingen. Men jeg er ikke 
typen, der bare går efter 
den nemmeste løsning.”

Claus Stoustrup,  
direktør i DECOPLANT A/S

  Lav en beskrivelse af, hvad 
der sker med det affald,  
I er med til at producere

   Kig på, hvor I kan gøre det 
endnu bedre

   Overvej, om I kan levere  
produkter som en service

   Vær vedholdende!

Ved at integrere gen-
brug og genanvendelse 
som en del af forretnin-
gen, bidrager DECO-
PLANT til at forbedre 
den globale ressource-
udnyttelse og afkoble 
økonomisk vækst fra 
miljøforringelse.

Ved at genanvende og 
genbruge så meget som 
muligt, bidrager DE-
COPLANT til en mere 
bæredygtig forvaltning 
af naturens ressourcer.

Ved at indsamle og gen-
anvende så meget plast 
som muligt bidrager DE-
COPLANT til en mere 
miljømæssig forsvarlig 
håndtering af affald i 
hele livscyklussen.

DECOPLANT bidra-
ger til en reduktion af 
affaldsmængden ved 
at arbejde aktivt og 
visionært med genbrug 
og genanvendelse.

Sådan gør du, hvis du gerne  
vil genanvende mere i din  
virksomhed:

Hos DECOPLANT er affald  
noget, man bruger igen

I 2017 blev der indsamlet 8,1
kilo plastik til genanvendelse
per borger i Odder og
Skanderborg Kommune.
Målet er 15 kilo per borger i
2022.

8,1 kilo

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling
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I Hylke har en del borgere skiftet deres gamle oliefyr 
ud med en varmepumpe. Landsbyen Hylke ligger nemlig 
uden for fjernvarmesystemet, og derfor skal borgerne 
her se sig om efter en alternativ varmeløsning. Udbre-
delsen af varmepumperne har medført et stort fald i 
olieforbruget og dermed også en betydelig CO2-reduk-
tion. Alene fra 2016-2017 udfasede byen 30 % af det 
samlede olieforbrug, hvilket svarer til cirka 100 tons 
CO2. Oven i hatten var der en samlet besparelse på var-
meregningen på 140.000 kroner.

Det hele begyndte, da Hylke Skole i 2015 stod over for 
en udbygning, og i den forbindelse skulle have et nyt 
varmesystem. Valget faldt på varmepumper på abon-
nementsordning. På den måde var der ingen stor in-
vestering, varmeregningen faldt, og virksomheden der 
leverede varmepumperne, Best Green, stod for vedlige-
holdelse og drift. 

Efterhånden som byens borgere oplevede, at varme-
pumperne var til at stole på og sagtens kunne varme 
den gamle skole op, begyndte de selv at få installeret 
varmepumper i deres hjem. I 2016 blev Hylke kåret som 
årets europæiske varmepumpeby af European Heat 
Pump Association (EHPA), og i 2019 havde 20 private 
husstande, Hylke Skole og den lokale købmand fået in-
stalleret en varmepumpe.

I Skanderborg Kommune står olie- og naturgasfyr for 5% 
af den samlede CO2-udledning. En varmepumpe udleder 
kun den CO2, der udledes ved produktionen af strøm-
men, og i 2019 var knap 50% af strømmen i Danmark 
baseret på vedvarende energi. Med et nationalt mål om 
at øge procenten til 100, er varmepumper et godt, grønt 
alternativ. 

Varmepumper på abonnementsordning har bredt sig som ringe i vandet i Hylke.  
I dag har 20 private husstande skiftet oliefyret ud med en varmepumpe, og det er 
en udvikling, der både medfører en væsentlig CO2-reduktion og en lavere varme-
regning for borgerne.

”Hylke gik foran, det er 
der ingen tvivl om. Nu 
bliver den model, vi ud-
viklede dengang, brugt i 
hele Danmark.”

Simon Steen Bak Kristensen,  
tidligere direktør for Best Green 
samt hylkeborger

   Få et overblik over din egen 
økonomi og dit varmeforbrug

   Overvej, om du selv skal eje 
varmepumpen, eller om en 
abonnementsløsning passer 
dig bedre

   Få mere information på spar-
energi.dk

Udskiftning af olie- og 
gasfyr med varmepum-
per er en væsentlig ind-
sats til at øge andelen 
af vedvarende energi, 
da varmepumperne kan 
køre på grøn strøm fra 
vindmøller og solceller.  

Skiftet fra oliefyr til 
varmepumpe har udover 
at have nedsat skolens 
CO2-udledning også in-
spireret andre borgere i 
byen til at vælge samme 
løsning. Det har bidraget 
til, at miljøbelastnin-
ger per indbygger er 
reduceret.

Skift fra oliefyr til 
varmepumpe nedbringer 
CO2-udledningen og 
er dermed med til at 
bekæmpe klimaforan-
dringer.Sådan gør du, hvis du overvejer 

at installere en varmepumpe:

Varmepumper nedsætter hele 
Hylkes CO2-udledning

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så meget CO2 sparede Hylke
Skole atmosfæren for - alene
det første år efter varmepum-
pen blev installeret..

80 tons
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Tøjindustrien er en af de mest forurenende industrier i 
verden. Derfor har Stine Højland besluttet, at hun aldrig 
mere vil købe nyt tøj. I stedet vil hun sy sit eget tøj af 
sengetøj, som hun finder i genbrugsbutikker. Sådan kan 
hun selv vælge farver, former og mønstre på sit tøj, og 
samtidig undgår hun at støtte tøj- og modeindustriens 
tårnhøje vandforbrug og CO2-udledninger.

Med beslutningen om at undgå nyproduceret tøj kom 
også inspirationen og lysten til at starte virksomheden 
ATTER. Gennem ATTER sælger Stine både hjemmesyet 
tøj og simple mønstre. Derudover holder hun works-
hops og laver undervisningsforløb for børn, hvor hun gi-
ver folk nogle enkle værktøjer og teknikker til at komme 
i gang med at sy. 

Målet med ATTER er at inspirere så mange som muligt 
til at træffe mere bæredygtige valg, når det kommer til 
garderoben. Derfor handler en del af hendes undervis-
ningsforløb også om tøjindustriens påvirkning af kli-
ma og miljø, og hun håber, at hun med det perspektiv 
kan lokke flere kommende gør-det-selv-syersker ud på 
stofjagt i landets genbrugsbutikker. 

I virksomheden ATTER sælger Stine Højland både tøj syet af gammelt sengetøj og 
simple symønstre. På den måde håber hun at inspirere andre til en mere bæredyg-
tig garderobe. 

”Når man syer sit eget 
tøj af genbrugssengetøj, 
sparer man både udled-
ningen af CO2 i forbindel-
se med transport af varen 
og i forbindelse med 
stofproduktionen. Og så 
får man oven i købet også 
noget helt unikt tøj.”

Stine Højland, 
stifter og ejer af ATTER

    Få fat i en symaskine – måske 
har du eller en, du kender, en 
stående i kælderen?

   Gå på stofjagt i din lokale 
genbrugsbutik

   Køb et simpelt symønster.  
Spørg i en syforretning, eller 
find et på nettet

Der bliver brugt store 
mængder vand til 
tøjproduktion, så ved at 
genbruge stof og inspi-
rere andre til at gøre det 
samme er ATTER med 
til at mindske vandfor-
bruget.

ATTERs koncept giver 
arbejde uden yderligere 
forbrug af ressourcer, 
kemikalier, vand og 
energi.

Konceptet for ATTER 
baserer sig på, at pro-
dukterne skal syes af 
aflagt sengetøj. På den 
måde bidrager det til 
øget genbrug og mindre 
affald.

Sådan gør du, hvis du vil sy dit 
eget tøj:

Gamle lagner bliver  
til nyt tøj hos ATTER

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så meget CO2  udledes der ved 
produktionen af 1 kilo tekstil. 
Desuden bruges der til samme 
mængde tekstil i gennemsnit 1 
kilo kemikalier.

15 kilo
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Stilling-virksomheden BJ Gear A/S, der producerer gear 
og maskindele til industrien, blev ISO 14001-certificeret 
i 2018. Dermed forpligtede de sig til kontinuerligt at for-
bedre virksomhedens miljøindsats for eksempel ved at 
øge miljøbevidstheden blandt medarbejderne, nedbrin-
ge det årlige energiforbrug og øge antallet af affaldsty-
per, der kan sorteres.

Ledelsen valgte at gå efter en miljøcertificering, for at 
få et overblik over, hvad de allerede gjorde, og hvad de 
kunne gøre bedre, når det kom til klima og miljø. 

For BJ Gear bidrager miljøcertificeringen på tre forskel-
lige niveauer. Den holder virksomheden skarp på miljø-
indsatsen, hvilket gavner klimaet og miljøet, den gavner 
deres positionering over for miljøbevidste kunder, og 
så sparer virksomeden på energiforbruget, hvilket også 
sparer på bundlinjen. 

For at nedbringe energiforbruget har BJ Gear fået af-
ten-, weekend- og feriefunktion på det centrale venti-
lationsanlæg. Før kørte anlægget i døgndrift, men med 
den nye automatisering er strømforbruget blevet redu-
ceret mærkbart. Desuden er alt belysning blevet skiftet 
ud med censorstyret LED-belysning.

Med undtagelse af et enkelt år, har BJ Gear nedbragt 
deres energiforbrug hvert år siden 2015. Senest har de 
haft en besparelse på 13,5 % kWh pr. omsat krone fra 
2018-2019.

Produktionsvirksomheden BJ Gear A/S har med en miljøcertificering forpligtet sig 
til hele tiden at forbedre deres miljøindsats. Med certificeringen følger en større 
miljøbevidsthed i hele virksomheden, og det gavner både klimaet, bundlinjen og 
positioneringen over for kunderne.

”Det har fremskyndet 
nogle projekter, som vi 
måske ikke havde taget 
fat i lige nu, hvis vi ikke 
havde været forpligtet til 
det”.

Peter Lyngbak,  
kvalitets- og miljømanager 
i BJ Gear A/S

    Få et overblik over, hvad din 
virksomhed mangler for at 
leve op til certificeringskra-
vene. 

   �Besøg en virksomhed, der har 
en miljøcertificering (BJ Gears 
døre er åbne)

   Kast jer ud i det - og hellere i 
dag end i morgen

BJ Gear stræber hvert 
år efter at nedbringe 
deres energiforbrug. På 
den måde bidrager de til 
forbedring af deres egen 
såvel som den globale 
energieffektivitet.

BJ Gear fokuserer på at 
øge mængden af affald, 
der sorteres, og stræber 
efter at finsortere mest 
muligt plastik. Dermed 
bidrager BJ Gear til 
en mere miljømæssig 
forsvarlig håndtering af 
affald.

Ved at nedbringe ener-
giforbruget, nedbringes 
også CO2-udledningen, 
som forårsager klimaæn-
dringer.

Sådan gør du, hvis du 
gerne vil miljøcertificeres:

Certificering gør 
BJ Gear mere miljøbevidste 

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

BJ Gear har reduceret deres 
energiforbrug med 9 % siden 
2015. I samme periode er deres 
omsætning steget med 26 %.

9 %
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FÆLLESSKAB
I fællesskab kan vi løfte den grønne omstilling frem mod 2030. 
Det kræver, at alle tager fat. Borgere og politikere, unge som  
ældre, virksomheder og lokalsamfund. 
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Skanderborg Fælled, eller bare ”Fælleden”, er et moderne 
byggeri på 20.000 m2, der samler rådhus, borgerservice, 
politi og en multifunktionel dobbelthal. I byggeprocessen 
var der skarpt fokus på optimal udnyttelse af både energi 
og plads i byggeriet, der sidenhen fik platin – den højeste 
certificering i det internationalt anerkendte program for 
bæredygtigt, helhedsorienteret byggeri, DGBN.

Fælleden er opført efter de skrappeste energistandarder 
(BR2020). Vandet er koldt i de fleste haner. Bygningens 
vinduer er designet, så de giver optimalt lysindfald og 
for eksempel lukker mere lys ind om vinteren. Og øverst 
er 950 m2 af taget dækket med solceller, mens de øvrige 
tage er beklædt med mos-sedum, som holder på en del 
af nedbøren og dermed aflaster kloakken.

De skrappe energistandarder har blandt andet medført 
en reduktion på over 50 % i bygningens samlede varme-

forbrug. Solcellerne dækker omkring 10 procent af byg-
ningens energiforbrug. Og sedumtage bidrager i øvrigt 
positivt til biodiversiteten.

Hele Skanderborg Fælled, med sine mange kvadratme-
ter, er i det hele taget forsøgt udnyttet klogest muligt. 
Bygningen er designet, så alle rum har mindst tre funk-
tioner. Om dagen huser den 700 af kommunens ad-
ministrative medarbejdere, borgerservice og en del af 
Sydøstjyllands Politi. Om aftenen bliver den 5.000 m2 
store multihal og parkeringsplads brugt til alt fra hånd-
boldtræning til messer eller koncerter. 

Den effektive udnyttelse af arealet har medført en re-
duktion af byggematerialer på omkring 50 %. Derudover 
er der i materialevalget lagt vægt på holdbarhed og mu-
lighed for genanvendelse.

Skanderborg Fælled scorer højt på både social, økonomisk og miljømæssig bære-
dygtighed. Derfor er Fælleden, som den første offentlige bygning i hele Skandinavi-
en, blevet tildelt den højeste certificering inden for DGNB-certificeringssystemet.

”Med Fælleden har vi fået 
et hus som både er mil-
jømæssigt og økonomisk 
bæredygtigt.”

Mikkel Bendixen, Driftschef. 

   Overvej, om I skal vælge en 
certificeret ordning, eller om I 
selv kan styre processen

    Engager en rådgiver, som 
hjælper dig med ambitions-
niveau og dokumentation til 
præcertificering

Fælleden reducerer 
energibehovet til lys 
og varme ved blandt 
andet at være forsynet 
med energibesparende 
LED-lys, timerfunktion 
og koldt vand i de fleste 
haner.

I materialevalget er der 
lagt vægt på mulighed 
for genanvendelse, 
og byggeriet bidrager 
derfor til at reducere 
affaldsmængden.

Skanderborg Fælled er 
et førende byggeri når 
det kommer til bæredyg-
tighed. På den måde er 
Skanderborg Kommune 
med til at vise vejen for 
fremtidige både offentli-
ge og private byggerier.

Ved blandt andet at 
være udstyret med 
sedumtage er bygningen 
designet til at håndtere 
alt regnvand på egen 
matrikel – selv under 
skybrud.

Sådan gør du, hvis du også vil 
bygge bæredygtigt:  

Fælleden er et bæredygtigt 
byggeri på mange måder

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Knap 11 millioner kroner. Så 
stor en driftsbesparelser giver  
byggeriet af Fælleden årligt. 

11 mio
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Virksomheden HP Industrial, der ligger i Galten, produce-
rer plastprodukter til rengørings- og malerindustrien. De 
har i mange år brugt genanvendt plast i deres produktion, 
fordi det er billigere end ny plast. De seneste år har de 
arbejdet målrettet på at dygtiggøre sig inden for genan-
vendt plastproduktion, og det fokus bærer nu frugt.

Med tidens stigende fokus på klima og miljø, har HP In-
dustrial mærket en stigende efterspørgsel på deres pro-
dukter. For nyligt har forhandleren G. Funder, der blandt 
andet sælger rengøringsudstyr til byggemarkeder og 
supermarkedskæder, bestilt en stor mængde genbrugs-
artikler. I første omgang lyder ordren på en halv million 
opvaskebørster, men med tiden bliver det til endnu flere 
og flere forskellige produkter.

En af grundene til, at valget faldt på netop HP Industrial, 
er, at de kan producere produkterne af genbrugsplast 

fra danske husholdninger. Tidligere er plasten primært 
kommet fra andre virksomheder, men ny teknologi fra 
leverandørnetværket gør det nu muligt at genanvende 
husholdningsplast.

Det, at plasten potentielt kommer fra ens eget hjem, gør 
det mere håndgribeligt for forbrugeren. Det er simpelt-
hen en god historie, at en tom Kærgårdenpakke bliver 
forvandlet til en ny opvaskebørste.

Men det er langt mere end blot en god historie. Det spa-
rer både på ressourcerne og på udledningen af CO2. Me-
get plast er lavet af råolie. Så når man genanvender plast 
igen og igen og igen, indgår olien i et cirkulært kredsløb, 
og på den måde får man langt mere ud af hver enkelt 
dråbe. Derudover spares den CO2, der normalt udledes, 
når råolien omdannes til plast.

HP Industrial er dygtige til at bruge genanvendt plast, når de producerer nye plast-
produkter. De kan for eksempel lave din gamle Kærgårdenpakke om til en ny op-
vaskebørste. Og efterspørgslen på netop den type produkter er støt stigende hos 
forbrugerne.

”Selvom HP Industrial er 
en mindre virksomhed, 
så drives vi af at gøre en 
forskel. Vi opererer med 
en dobbelt bundlinje – vi 
skal tjene penge, men 
vi vil også gerne ændre 
noget i verden.” 

Martin Boalth Petersen, ejer af HP 
Industrial

   Kom i gang, selvom det ikke 
giver øget salg fra dag et

   Vent ikke på efterspørgslen, 
den skal nok være der

   Brug det i din markedsføring 
– det kan være værdifuldt for 
både dig og dine kunder

HP Industrial har 
udskiftet alt lys til mere 
energieffektivt LED-lys. 
Derudover ønsker de 
løbende at udskifte 
produktionsmaskiner til 
nogle mere energieffek-
tive af slagsen.

Som produktionsvirk-
somhed, der producerer 
produkter i genbrugs-
plast, er HP Industrial 
med til at forbedre 
ressourceudnyttelsen 
både inden for forbrug 
og produktion.

Ved at efterspørge 
genanvendt plast er HP 
Industrial med til at gøre 
det mere attraktivt at 
sortere plast og efterføl-
gende genanvende det. 
Det bidrager til en mere 
effektiv udnyttelse af 
vores naturressourcer.

Ved at sænke CO2-ud-
slippet for produktionen 
af plastprodukter er 
HP Industrial med til at 
modvirke de klimafor-
andringer, der følger 
med, når verden gradvist 
bliver varmere.

Sådan gør du, hvis du gerne vil 
arbejde mere med genbrug og 
genanvendelse i din virksomhed:

HP Industrial genbruger plast 
og vinder markedsandele

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så meget plast regner HP 
Industrial med at genbruge fra 
danske husholdninger i 2021.

100 tons
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I Skanderborg og Ry står små, hvide biler parkeret med 
AURA Energis logo tværs over begge fordøre. Det er de-
lebiler, og alle og enhver kan leje dem i alt fra en halv 
time til en hel dag. 

Bilerne kører på el. Så udover at det er enormt ressour-
cebesparende, når flere mennesker deles om færre bi-
ler, så udleder de også væsentligt mindre CO2 per kørt 
kilometer, end en almindelig benzin- eller dieselbil. Og 
så kan man oveni købet spare penge. AURAs delebiler 
kan lejes for helt ned til en halv krone per kilometer, og 
strømmen følger med ganske gratis. 

Man tilmelder sig online, og bilerne låses op med en app, 
som man kan hente til sin telefon. Herefter betaler man 
en fast pris per påbegyndt halve time, man kører i bilen. 

Hvis man regner med at bruge bilerne meget, kan man 
også tegne et abonnement, og dermed få en endnu bil-
ligere timepris.

En delebilsordning kan være et oplagt alternativ til bil 
nummer to. Nogle vil endda helt kunne undvære at have 
sin egen bil, og blot bruge delebilen til for eksempel læn-
gere ture og store indkøb. Til gengæld slipper man for 
udgifterne og usikkerheden ved at eje sin egen bil. Og 
så pynter det gevaldigt på CO2-regnskabet.

AURA Energi har stillet i alt fire el-delebiler til rådighed 
i Skanderborg Kommune. Der står tre i Skanderborg og 
en i Ry, og forhåbentlig bliver de med tiden så popu-
lære, at der kan komme endnu flere til andre steder i 
kommunen.

AURA Energi stiller el-delebiler til rådighed i både Skanderborg og Ry. Bilerne kan 
bruges af alle, og de kan både være med til at spare ressourcer og CO2. 

”Vi vil gerne give folk mu-
ligheden for at transpor-
tere sig på en bæredygtig 
måde. Derudover vil vi 
også gerne være med til 
at skabe muligheder for 
mennesker og fællesska-
ber, og der passer delebi-
lerne som fod i hose.”

Louise Frøstrup Christensen,  
Forretningschef for E-mobility i 
AURA Energi

   Download appen ’AURA 
Delebiler’

   Registrer dig som bruger

   Find en bil, lås den op med 
appen, og følg instruktionerne

Delebilsordninger med 
elbiler bidrager til en 
større andel vedvarende 
energi i det samlede 
energiforbrug. 

AURA Energis el-dele-
biler bidrager til et mere 
bæredygtigt transport-
system i Skanderborg 
Kommune.

Delebilsordninger mulig-
gør at flere mennesker 
kan deles om færre biler, 
og bidrager dermed 
til en mere effektiv 
udnyttelse af naturres-
sourcerne.

Ved at erstatte 5-10 
biler med én bil, som 
kører på strøm, er AURA 
Energis el-delebiler med 
til at nedbringe CO2-ud-
ledningen væsentligt

Sådan gør du, hvis du vil bruge 
en af AURAs el-delebiler:

Du kan køre på strøm med
delebiler fra AURA

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så mange privatbiler kan en 
delebil erstatte. Det viser  
erfaring fra København og 
andre storbyer i Europa.

5-10
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Virksomheden Toprent, der blandt andet sælger rengø-
rings- og hygiejneartikler til andre virksomheder, ønsker 
at tage del i klimaansvaret. Og for Toprent betyder det, 
at de forsøger at påvirke det de, kan i en grønnere ret-
ning.

Medarbejderne gør en indsats for at minimere virk-
somhedens eget aftryk ved at optimere el-, vand-, var-
me- og brændstofforbruget. Det har de forpligtet sig til 
igennem en ISO 14001-certificering. Men da det stod 
klart for ledelsen, at Toprent som en del af en større le-
veringskæde kunne påvirke langt mere end blot deres 
eget forbrug, begyndte de for alvor at integrere et øget 
klimafokus som en eksplicit del af forretningsstrategien. 

Løbende undersøger de, hvordan deres leverandører 
forholder sig til deres produkters klima- og miljøbelast-
ning, og de efterspørger generelt produkter, der er pro-

duceret på en bæredygtig måde og ikke er fragtet unød-
vendigt langt. Derudover bruger Toprent deres platform 
på de sociale medier til aktivt at promoverer de leveran-
dører, der har et grønt fokus. 

Også deres egne kunder forsøger Toprent at påvirke i en 
mere klimavenlig retning. Ikke ved at presse de grønne 
løsninger ned over hovedet på dem, men ved åbent og 
ærligt at fremlægge plusser og eventuelle minusser ved 
brug af bæredygtige produkter. Ofte vil der være mindre 
spild forbundet med det grønne, og en stor virksomhed 
kan spare meget alene på dosering af rengøringsmidler. 

Og så kan brandingværdien naturligvis også betyde en 
hel del, fordi flere og flere prioriterer den grønne dags-
orden. Ved at fortælle om det har Toprent fået flere kun-
der til at hoppe med på vognen.

Et øget klimafokus er en eksplicit del af Toprents forretningsstrategi. Det betyder 
blandt andet, at virksomheden i dag forsøger at påvirke hele den leveringskæde, 
de er en del af, og ikke kun fokuserer på eget forbrug.

”Det gik op for os, at vi 
også er en del af et lokal-
samfund og en leverings-
kæde. Hvis vi prøver at 
påvirke hele leveringskæ-
den, så udretter vi meget 
mere, end hvis vi bare 
kigger på os selv.”

Tommy Nielsen,  
salgsdirektør i Toprent

   Sørg for, at bestyrelsen og 
den administrerende direktør 
er med på idéen

   Tag dialogen med leverandø-
rer og kunder, og giv udtryk 
for jeres ønsker

    Overvej, om du kan belønne 
kunder eller leverandører, der 
har fokus på bæredygtige til-
tag, for eksempel med omtale

Ved at efterspørge 
produkter uden miljø-
skadelige kemikalier er 
Toprent med til at mini-
mere kemikalieudslip og 
reducere forurening. 

Toprent går foran og 
viser, at en virksomhed 
kan have økonomisk 
vækst og samtidig 
skubbe klima- og miljø-
påvirkningen i en positiv 
retning.

Ved kraftigt at opfordre 
leverandører og produ-
center til at have fokus 
på deres produkters 
klima- og miljøbelast-
ning bidrager Toprent 
til en mere forsvarlig 
håndtering af kemikalier 
og affald.

Udover selv at være en 
stor virksomhed, der 
arbejder bæredygtigt, 
arbejder Toprent også 
for, at andre store virk-
somheder tager ansvar 
for deres klima- og mil-
jøbelastning og dermed 
bliver mere bæredygtige.

Sådan gør du, hvis du ønsker at
påvirke din virksomheds leverings-
kæde i en mere bæredygtig retning

Toprent vil have mest  
mulig grøn indflydelse

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så stor en del af brændstof-
forbruget sparrede Toprents 
sælgere, da ledelsen igangsatte 
en konkurrence om, hvem der 
kunne køre længst på literen. 

15 %
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Cirka 20% af en gennemsnitlig danskers CO2-aftryk 
kommer fra fødevarer og op mod en femtedel af den 
mad, vi køber, ender i skraldespanden. Madspild bela-
ster klimaet unødigt, og det er derfor et oplagt sted at 
begynde, hvis man gerne vil leve mere klimavenligt. 

Hver dag tilbereder Vores Køkken i Skanderborg Kommu-
ne næsten tusinde middagsportioner i deres fem indu-
strikøkkener. Maden bliver leveret til blandt andet pleje-
hjem og botilbuddet Sølund, og på grund af omfanget er 
Vores Køkken et sted, hvor man med stort udbytte både 
for økonomien og klimaet forsøger at reducere spild.

I 2015 voksede et ønske om mere økologi frem blandt 
medarbejderne i Vores Køkken. For at få råd til at købe 
flere økologiske råvarer begyndte køkkenerne helt lav-
praktisk at kigge på alt det, der endte i skraldespanden 

og tage stilling til, om det kunne bruges til noget i stedet 
for at ende som affald Det var ofte tilfældet, og nu har de 
altså mindsket madspild – og købt mere økologi – i fem år.

Sammenhængen mellem overgangen til økologi og min-
dre madspild er økonomisk, fordi personalet bliver nødt 
til at få mere ud af råvarerne, hvis de vil blive ved at købe 
økologisk i samme grad. Men den er også praktisk, fordi 
man ofte kan bruge mere af de økologiske grøntsager 
end af de ikke-økologiske. For eksempel behøver gule-
rødderne og sellerien ikke skrælles i samme grad, fordi 
der ikke er brugt kunstige sprøjtemidler i dyrkningen.

I dag er 50-55% af varerne i Vores Køkkens køkkener 
i gennemsnit økologiske. Målet er at nå op på mindst 
60% i alle køkkenerne og dermed få det økologiske sølv-
mærke.

Vores Køkken, der leverer mad til blandt andet plejehjem i Skanderborg Kommu-
ne, arbejder aktivt for at minimere deres spild af mad. Det kræver kreativitet og 
tilvænning, men det medfører samtidig et overskud i budgettet, så en stigende del 
af råvarerne kan blive økologiske.

”Hver gang vi står med 
noget, vi vil smide i skral-
despanden, spørger vi os 
selv, om vi kan bruge det 
til noget andet. Hvis man 
kigger efter muligheder 
og tænker lidt kreativt, vil 
svaret ofte være ja.”

Conny Thorhauge Rønnov, mad- 
og måltidschef for ældreområdet i 
Skanderborg Kommune

   Forsøg ikke at producere for 
mange rester til at starte med

   Forhold dig kritisk til en vares 
sidste anvendelses- eller 
salgs-dato. Dufter, smager og 
ser det normalt ud, kan det 
meste sagtens spises. Vær dog 
særligt opmærksom på kød

   Udnyt rester til madpakken, 
som forret, på pizza, eller frys 
dem til en anden gang.

Verdens madspild kunne 
have brødfødt dem, der 
sulter, over 3 gange. 
Mindre spild i Vores 
Køkkens køkkener giver 
mere mad til andre.

Mindre madspild og 
økologisk mad fremmer 
mængden af sikkert 
drikkevand i verden.

Vores Køkkens redukti-
on af madspild bidrager 
til, at madspildet per 
indbygger ligeledes 
reduceres.

Mindre madspild og 
økologisk mad fremmer 
biodiversiteten.

Sådan gør du, hvis du gerne vil 
mindske dit eget madspild:

Vores Køkken  
mindsker madspild

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så mange tons mad smider 
danskerne ud hvert år. Det er 
mad, som kunne have været 
spist. Maden har dermed kostet 
unødigt arbejde, energi, vand, 
areal og næringsstoffer at 
producere.

700.000
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Eleverne i 8. X på Bakkeskolen i Hørning er blevet en 
form for madspilds-ambassadører efter at have arbejdet 
med emnet de første seks uger af skoleåret. Undervis-
ningen har både givet dem en større viden om omfanget 
af madspild og viden om, hvor i fødevarekæden proble-
met er størst. Derudover har undervisningen rustet ele-
verne til selv at tage hånd om problemet. Som afslutning 
på forløbet har de nemlig udviklet deres egne idéer til, 
hvordan man kan minimere madspild i fremtiden. 

Ideerne strakte sig fra mere undervisning om madspild i 
folkeskolen til at sælge kasser med ”grim” frugt og grønt 
til børnefamilier, så børn vokser op med en naturlig idé 
om, at frugt og grøntsager ikke kun er perfekt runde, 
lige og symmetriske. Flere af ideerne endte med at blive 
fremlagt for relevante aktører i erhvervslivet og fik posi-

tive tilbagemeldinger. Blandt andet var Aarstiderne, der 
sælger frugt- og grøntsagskasser, særligt glade for idéen 
om en ”grim frugt og grønt-kasse”.

En tredjedel af al mad i hele verden bliver smidt ud, og 
det var noget af en øjenåbner for mange af eleverne. 
Flere af dem opfordrer nu deres forældre til at have et 
større fokus på madspild, når de køber ind. Det kan for 
eksempel være ved at købe datovarer, vælge de grim-
me grøntsager eller købe overskudsmad via appen ”Too 
Good To Go”. På den måde kan inspirationen fra under-
visningsforløbet forgrene sig og forhåbentlig nå endnu 
flere. 

På Bakkeskolen i Hørning ved 8. X alt om at undgå madspild. Et undervisningsforløb 
på seks uger har lært eleverne at udvikle konkrete idéer til, hvordan man kan fore-
bygge madspild. Og det har også påvirket deres egne holdninger til, hvad der bliver 
købt ind derhjemme. 

”Bare fordi det bliver 
solgt billigere og ser an-
derledes ud, ændrer det 
jo ikke smagen.” 

Elev fra 8.X på Bakkeskolen

   Brug din egen interesse i em-
net til at vække dine elevers 
interesse

  Arbejd med emnet på tværs 
af flere forskellige fag

  Madspild kan være et emne 
i forskellige fag, som sam-
fundsfag, historie, matematik, 
biologi, kemi og geografi

Eleverne har med for-
løbet tilegnet sig viden 
og færdigheder, som 
er nødvendige for at 
fremme en bæredygtig 
udvikling. 

Eleverne har både fået 
indsigt og konkrete 
værktøjer til at mindske 
madspildet i Danmark, 
hvor vi hvert år spilder 
ca. 700.000 tons mad.

Med deres viden om 
at bruge al maden fra 
køleskabet, før det bliver 
for gammelt, er eleverne 
med til at begrænse 
overproduktion af mad, 
reducere CO2-udled-
ningen og modvirke 
klimaændringer.

Sådan gør du, hvis du selv vil 
arbejde med madspild i din 
undervisning:

8. X får mor og far til at købe 
grimme grøntsager

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så mange penge kan en gen-
nemsnitsfamilie cirka spare om 
året ved at undgå madspild.

7.000 kr.
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Hver eneste åbningsdag er Værdicentralen med til at 
øge mængden af affald, der bliver genbrugt i Skander-
borg Kommune. Alt i butikken kommer fra kommunens 
fem genbrugsstationer, hvor de er udsorteret til gen-
brug af borgerne eller af Renosyds medarbejdere. Siden 
åbningen i 2015 er mange hundreder tons affald blevet 
løftet ud af affaldsstrømmen og har fået ny værdi i nye 
hænder.

I Skanderborg Kommune og Odder blev der i 2019 ind-
samlet 5,6 kilo affald til genbrug per borger. Målet for 
Renosyd er, at det tal skal stige til 10 kilo per borger i 
2022.

Åbningen af Værdicentralen har, som en del af en stør-
re, målrettet indsats fra Renosyd, medført, at både gen-
brugsprocenten og mængden af indsamlet affald til gen-
brug er stigende. I 2019 indsamlede Renosyd 479 tons 
affald til genbrug – der var 108 tons mere end året før.

Værdicentralen vil gerne inspirere kunderne til også 
selv at genbruge mere. Derfor er indretningen på Vær-
dicentralen baseret på genbrug, de udstiller upcyclede 
produkter lavet af lokale virksomheder, og de afholder 
forskellige workshops med fokus på genbrug og genan-
vendelse.

I genbrugsbutikken Værdicentralen bliver 1,7 tons genbrug fra Renosyds gen-
brugspladser hver dag solgt videre til glade kunder. Møbler, cykler, tøj, elektronik 
og køkkengrej, der ellers var endt på forbrændingen, får nyt liv. Det bidrager po-
sitivt til den cirkulære økonomi og sparer CO2. 

”Det er en stor del af 
vores DNA, at vi vil 
inspirere folk til at gå 
i genbrugsbutikker og 
finde deres ting fremfor 
at købe nyt. Vi vil gerne 
vise, hvordan man kan 
leve med genbrug på en 
smart måde.”

Jeppe S. Vestergård, 
Leder af Værdicentralen

   Overvej, om andre kan få glæde 
af en ting, inden du smider den 
ud

   Kig i Værdicentralen eller andre 
genbrugsbutikker, før du køber 
nyt

   �Hvis en ting er i stykker, så over-
vej, om du kan reparere den

Værdicentralen har 
medarbejdere ansat på 
flexordning med nedsat 
arbejdstid og forskellige 
skånehensyn. På den 
måde bidrager de til 
et mere anstændigt og 
rummeligt arbejdsmar-
ked.

Ved at fokusere på øget 
genbrug, og dermed 
mindre affaldsforbræn-
ding, er Værdicentralen 
med til at nedsætte 
miljøbelastningen og 
luftforringelsen per 
borger. 

Ved at øge mængden 
af affald, der bliver 
genbrugt, løfter Værdi-
centralen affald ud af 
affaldsstrømmen og op i 
affaldshierarkiet. Det er 
med til at reducere den 
samlede affaldsmæng-
de. Det bidrager også til 
mindre CO2-udledning, 
pga. sparet udvinding af 
råstoffer, forarbejdning 
og transport.

Værdicentralen bidrager 
med relevant informa-
tion og viden om en 
bæredygtig livsstil via 
workshops og vejled-
ning fra personalet.

Sådan gør du, hvis du gerne vil 
bidrage til øget genbrug:

Hos Værdicentralen  
får affaldet ny værdi 

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Fra 2018-2019 steg gen-
brugsprocenten i Skanderborg 
Kommune fra 67 % til 80 %. 
Genbrugsprocenten er den 
del af varer, der er sorteret 
fra til genbrug, som får nyt liv 
gennem Værdicentralen eller en 
af de andre genbrugsbutikker i 
kommunen.

80 %
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VI SKAL OVER PÅ EL 
El fra vedvarende energikilder bliver en af de væsentligste drivere 
i omstillingen mod et fossilfrit samfund. Vi står over for en histo-
risk stor transformation, når vores energisystemer, der leverer el, 
varme, gas, vand og drivmidler til transporten, skal integreres i ét 
samlet energisystem.
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Trafik og transport står for en stor del af CO2-belastnin-
gen i Skanderborg Kommune. Mange pendler. Og man-
ge har to biler i husstanden for at få ugen til at hænge 
sammen. Men måske behøver det ikke være sådan.

Siden tidlig sommer 2020 har Skanderborg Kommune 
udlånt gratis elcykler til borgerne. Og flere lånere for-
tæller, at låne-elcyklen erstatter deres bil i det daglige.

Elcyklerne bliver brugt til alt fra hverdagsgøremål, som 
at hente og bringe børn, til fornøjelses-ture i den dan-
ske natur. Et kærestepar lånte for eksempel et sæt cyk-
ler i sommerferien og fravalgte dermed både fly, bil og 
det tilhørende CO2-aftryk. Blandt lånerne er også flere 
pendlere, der gerne vil prøve en elcykel på de 35-40 
km., de kører hver vej hver dag for at komme på arbejde 
i Horsens eller Skejby. 

Der er 17 elcykler til låns. To af dem er ladcykler, og 
Skanderborg Kommune har indkøbt alle cyklerne med 
midler fra Klimapuljen. Ambitionen er at mindske bilis-
mens pres på klimaet ved at flytte flere over på cyklen.

Lån-en-elcykel-ordningen er populær i Skanderborg 
Kommune. Cyklerne er booket op til halvandet år ud i 
fremtiden, og der er lige nu flere end 130 lånere på ven-
teliste.

Lån-en-elcykel-ordningen fortsætter ind til udgangen af 
2022.

Kan man flytte en bilist over på en elcykel? Det tester Skanderborg Kommune ved 
at låne de miljøvenlige tohjulede ud til borgerne – helt gratis.

”Allerede blandt de 10 
første lånere så vi to, der 
købte egne elcykler efter 
låneperioden og seks, 
der overvejede at købe. 
Det sendte armene godt i 
vejret her på kontoret.”

Troels Tofte Hansen,  
trafikplanlægger i Skanderborg 
Kommune

   Kig på, hvor mange kilometer, 
du kører i bil om ugen (til job, 
hente børn, købe ind osv.)

   Regn ud, om noget af eller 
hele distancen er egnet til 
elcykel

    Kør en prøvetur – spørg for 
eksempel din lokale cykel-
handler 

Ved at erstatte stilles-
idende bil-kørsel med 
aktiv cykel-transport er 
el-cykler med til at øge 
sundhed og trivsel.

Når pendlere investerer 
i en elcykel frem for 
en bil, der kræver flere 
ressourcer at producere, 
er de med til at reducere 
deres materielle fod-
aftryk

Ved at erstatte eller 
supplere traditionelle 
transportmidler, der 
udleder store mængder 
CO2, er elcykler med til 
at reducere den nega-
tive klimabelastning pr. 
indbygger.

Sådan gør du, hvis du overvejer 
at købe en elcykel:  

Skanderborg Kommune  
låner elcykler ud

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så meget mere CO2 udleder det 
at køre en kilometer i en
almindelig bil i forhold til at
køre en kilometer på en elcykel.

90 %



22

Når man køber sine havregryn i Genfyld i Skanderborg, 
er det en god idé selv at tage en pose eller et glas med. 
I Genfyld sælges varerne nemlig uden emballage for at 
minimere de store mængder fødevareemballage, som 
ofte hverken bliver genbrugt eller genanvendt.

Selvom det kun er op til 5 % af en vares samlede CO2-af-
tryk, der kommer fra indpakningen, er der stadig et stort 
forbedringspotentiale. Meget fødevareemballage består 
nemlig af plasttyper, der er svære at genanvende eller 
slet ikke kan genanvendes.

I nogle tilfælde, for eksempel med frisk frugt og grønt, 
kan emballage være med til at holde varerne friske og 
dermed mindske spild. Heldigvis er der stigende inte-
resse for at forbedre disse emballagetyper, så de bliver 
nemmere at genanvende.

I Genfyld er det kolonialvarerne, der er i centrum, og når 
kunderne fylder varer over i egne medbragte beholdere, 
undgår man helt, at unødvendig emballage bliver produ-
ceret. Har man glemt en beholder, kan man købe et glas 
eller i en flaske i butikken eller bruge de gratis papirpo-
ser, som altid ligger fremme.

Varerne i butikken bliver opbevaret i store dispensere, 
hvorfra man kan købe så meget eller så lidt, man skal 
bruge. Alt sælges per gram, og Karin Agerskov Thomsen, 
der ejer købmandsbutikken, håber, at det også kan være 
med til at øge kundernes bevidsthed om eget forbrug og 
i sidste ende mindske madspild.

Genfyld er en købmandsbutik. Men en købmandsbutik helt uden engangsembal-
lage. Her fylder man sine kolonialvarer i genbrugelige opbevaringsglas, og køb-
mand Karin håber, at hun kan være med til at inspirere til mere ansvarligt forbrug.

”Vi har ikke brug for en 
lille hær, der kan det hele 
og slet ikke har noget 
spild. Vi har brug for 
mange, der har mod på at 
gøre lidt og skrue på små 
ting i deres hverdag.” 

Karin Agerskov Thomsen,  
ejer af Genfyld

   Prøv at lægge alt emballage til 
side i en uge. På den måde får 
du et overblik over, hvad og 
hvor meget du smider ud  

   Genbrug så meget, du kan. For 
eksempel kan gamle brødposer 
bruges i stedet for fryseposer

   Forsøg ikke at gøre det hele 
på en gang. Det tager tid at 
integrere nye vaner

Genfyld er en butik, der 
kombinerer økonomisk 
bæredygtighed med 
klima- og miljømæssig 
bæredygtighed og er på 
den måde med til at af-
koble økonomisk vækst 
fra miljøforringelse.

Ved at sælge tørvarer i 
løsvægt bidrager Gen-
fyld til mindre madspild 
hos forbrugerne.

Genfyld fokuserer på 
forebyggelse, reduktion 
og genbrug af emballa-
ge og bidrager på den 
måde til en reduktion af 
affaldsmængden

Sådan gør du, hvis du gerne vil 
minimere dit forbrug af unødvendig 
emballage 

Skanderborg har fået sin første 
emballagefri købmand

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så meget af plastemballagen 
fra danske husholdninger bliver 
genanvendt. Resten ender på 
forbrændingen eller i naturen.

15 %
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Når rute 21 snor sig igennem Skanderborgs bybillede, er 
det i dag på 100 % biologisk dieselolie. HVO-biodiesel, 
eller Hydrotreated Vegetable Oil, består blandt andet af 
brugt madolie, restprodukter fra majs og affaldsfedt fra 
fisk og andre animalske fødevarer.

At bussen lidt populært sagt kører på ”døde dyr” bety-
der, at CO2-udledningen er reduceret med ca. 85 % år-
ligt i forhold til, da den kørte på almindelig diesel. Og så 
betyder det sådan set ikke mere end det. 

I hvert tilfælde ikke, hvis du spørger de unge storforbru-
gere af bybussen – eleverne på byens ungdomsuddan-
nelser. Trods store, grønne reklamer på deres bybus, er 
det endnu ikke lykkedes at finde en gymnasieelev, der 
har bemærket forandringen.

Men biodiesel stiller heller ingen særlige krav til bussens 
motor og maskineri, så bussen er helt den samme, som 
den var før. Den spiser bare noget andet, og det er ikke 
nemt at se.

Ikke desto mindre bliver bybussen ved med at køre for-
an i Skanderborg Kommunes mission ”Grøn Omstilling”. 
I 2022 tager bussen skridtet videre fra biodiesel til el, 
der er en endnu mindre miljøbelastende måde at fragte 
flere mennesker rundt på.

Så når rute 21 snor sig igennem Skanderborgs bybillede 
i fremtiden, bliver det med nyt look og næsten lydløst. 
Og måske vil passagererne bemærke forandringen da.

I Skanderborg kører bussen på en type brændstof, der mindsker CO2-udledningen 
med 85 %. Det betyder ikke meget for passagererne – men det betyder noget for 
miljøet.

”Nå, det er da meget 
fedt.”

Gymnasieelev i bybussen,  
september 2020

   Gå eller tag cyklen (noget af 
vejen) og få motion samtidig 

   Ta’ bussen eller toget i stedet 
for bilen

   Brug samkørsel i stedet for at 
køre alene

   Køb en (el)cykel i stedet for 
bil nummer to

Trafikken har større 
CO2-udledning end 
forbruget af strøm og 
varme tilsammen i Skan-
derborg Kommune. Skift 
til biodiesel og strøm 
nedbringer CO2-udled-
ningen.

Biodiesel mindsker 
bybussens CO2-ud-
ledning væsentligt og 
er dermed med til at 
reducere den samlede 
miljøbelastningen pr. 
indbygger. Samtidig er 
kollektiv trafik generelt 
mindre miljøbelastende 
end individuel person-
transport.

Biodiesel består blandt 
andet af affaldspro-
dukter fra fødevarein-
dustrien, og bybussen 
bidrager dermed til 
miljømæssig forsvarlig 
håndtering af affald.

Biodiesel består blandt 
andet af affaldsproduk-
ter fra fødevareindustri-
en, og bybussen bidra-
ger dermed til reduktion 
af affaldsmængden.

Sådan gør du, hvis du gerne vil 
køre lidt grønnere: 

Bybussen kører forrest  
mod grøn omstilling

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så meget af CO2-udledningen 
fra energiforbrug i Skander-
borg Kommune kommer fra 
transporten. Det er mere end 
udledningen fra strøm og varme 
tilsammen.

55 %
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Tandlægebygningen på Virring Skole er nedslidt og skal 
rives ned. Men i stedet for at smide alle byggemateria-
lerne ud, skal murstene opbevares og bruges igen på et 
senere tidspunkt.

Målet er at genbruge 3.800 mursten. Det kræver, at 
nedrivningen er nænsom, og at stenene bliver renset for 
skidt og mørtel. Herefter bliver de opbevaret, indtil der 
dukker et kommunalt byggeprojekt op, hvor de kan blive 
genbrugt. 

Projektet er et pilotprojekt, og på den lange bane er tan-
ken, at der skal etableres en bank af genbrugsmaterialer 
på tværs af flere østjyske kommuner. Det er smart, fordi 
man på den måde kan indsamle så store mængder gen-
brugsbyggematerialer, at der kan blive bygget nye byg-
ninger, som hovedsageligt består af genbrugsmaterialer.

En genbrugt mursten sparer atmosfæren for cirka 0,62 
kilo CO2 sammenholdt med en nyproduceret gul mur-
sten. Det betyder, at pilotprojektet potentielt kan redu-
cere et fremtidigt byggeprojekt med op til 2,3 tons CO2. 
Det svarer til cirka 8.500 kørte kilometer i en almindelig 
personbil.

Ikke alle byggematerialer egner sig til at blive genbrugt. 
Nogle har naturligt udtjent deres værnepligt, mens 
andre kan være sundhedsskadelige at genbruge. Der-
for kræver genbrug af byggematerialer en omhyggelig 
screening. 

Når den nedslidte tandlægebygning på Virring Skole skal rives ned, bliver murste-
ne renset og opbevaret, indtil de kan bruges i et kommende kommunalt byggeri.  
Det er et skridt på vejen mod en bank af genbrugsmaterialer på tværs af østjyske 
kommuner.

”Den store udfordring 
ved genbrug af bygge-
materialer i en kommune 
er mængderne. Derfor 
er vi sammen med andre 
kommuner og Renosyd 
ved at se på, om vi med 
tiden kan lave en bank af 
genbrugsmaterialer.”

Lars Bak, leder af Kommunale Ejen-
domme i Skanderborg Kommune

    Sælg eller køb brugte byg-
gematerialer på nettet, for 
eksempel via bolius.dk eller 
dba.dk

    Brug kalkmørtel i stedet for 
cementmørtel, så dine mur-
sten kan genbruges

    Hold øje med større nedriv-
ninger i dit lokalområde – 
måske kan du finde materialer 
til dit eget projekt her 

Ved at reducere 
CO2-udledningen ved 
kommende kommu-
nale byggeprojekter 
medvirker projektet til 
at reducere den samlede 
miljøbelastning per 
indbygger i Skanderborg 
Kommune.

Ved at genbruge bygge-
materialer sørger projek-
tet for, at ressourcerne 
bliver i kredsløb så lang 
tid som muligt, hvilket 
reducerer affaldsmæng-
den fra byggeriet 
markant.

Ved at prioritere gen-
brug af byggematerialer 
frem for nye bygge-
materialer i fremtidige 
projekter fremmer 
Skanderborg Kommune 
en bæredygtig offentlig 
indkøbspraksis.

Ved at genbruge 
mursten fremfor at pro-
ducere nye, nedbringes 
CO2-udledningen ved et 
byggeri betydelig.

Sådan gør du, hvis du gerne 
vil genbruge dine  
byggematerialer:

3.800 mursten fra  
tandlægeklinik bliver genbrugt

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så mange mursten i Danmark 
kan potentielt blive genbrugt 
om året, hvis vi river ligeså 
mange bygninger ned som 
tidligere. Det svarer til 12 % af 
den årlige produktion af nye 
mursten.

47,3 mio
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Der kommer flere og flere biler på vejene. 600.000 fle-
re siden 2009, faktisk. Og selvom samkørsel har været 
på dagsordenen mindst lige så længe, så sidder langt de 
fleste af os stadig bag rattet og skråler med på eftermid-
dagsradioen helt alene.

I et forsøg på at genindsætte samkørsel på dagsorde-
nen har Skanderborg Kommune placeret 12 såkaldte 
”Kør-med-stoppesteder” langs vejene i kommunen. Her 
kan man stille sig, hvis man gerne vil have et lift. Men 
stoppestederne har også en anden funktion.

På en almindelig hverdag kører flere end 8.000 biler på 
strækningen mellem Skanderborg og Ry. Her står tre af 
Kør-med-stoppestederne, og selvom man ikke bruger 
dem, så står skiltene lige dér ved siden af vejen hver dag 
og siger: ”Hej med dig, husk at du også kan køre sammen 
med andre”. 

Transportadfærd er en svær størrelse at pille ved. Men 
måske kan en øget bevidsthed om samkørsel være med 
til at flytte flere solo-bilister ind på hinandens tomme 
sæder – og dermed flytte nogle af de mange biler på 
vejene helt væk.

I Skanderborg Kommune er det i øvrigt helt almindeligt 
for for eksempel højskoleelever at ”blaffe” sig til et lift 
med andre. Med Kør-med-stoppestederne har de nu 
fået et trafiksikkert og synligt sted at gøre det.

Med skilte i vejkanten prøver Skanderborg Kommune at skubbe til vores trans-
portvaner. Målet er øget bevidsthed om samkørsel – og ultimativt færre biler på 
vejene.

”Jeg synes, det er helt 
fantastisk. Jeg kører jo 
vejen alligevel, og hvis jeg 
har plads, så stopper jeg 
gerne.” 

Lene Ejsing, bilist på Skanderborgvej

    Brug et Kør-med-stoppested 
og stik tomlen ud

   Hent appen ”Ta’Med” og se 
mulige lift nær dig

    Spørg din arbejdsplads, om I 
kan lave en samkørselsordning

Samkørsel udnytter den 
eksisterende bil-kapaci-
tet bedre og begrænser 
dermed mængden af 
biler på vejene.

Samkørsel forbed-
rer luftkvaliteten og 
reducerer den negative 
miljøbelastning pr. 
indbygger.

Samkørsel udnytter 
bilerne bedre, så der 
skal produceres færre 
biler og bruges mindre 
brændstof.

Kør-med-stoppesteder 
er visuelt med til at 
udbrede kendskabet til 
og anerkendelsen af 
samkørsel som en 
bæredygtig transport-
form, der kan modvirke 
klimaændringer. 

Sådan gør du, hvis du vil gerne 
vil i gang med samkørsel:

Stoppesteder sætter samkørsel 
på dagsordenen – igen

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så få personer er der i hver bil 
på vejene i Skanderborg

1,1 pr. bil
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Butik Værdig er et butiksfællesskab. Her kan lokale 
kunsthåndværkere og andre leje sig ind i butikken og på 
den måde få direkte adgang til Rys borgere og de mange 
turister, der hvert år stikker snuden forbi.

I butikken bliver der solgt alt fra kunsthåndværk og kaf-
fe til bivokspapir og bomuldskugler, og når produkterne 
bliver udvalgt, er det en prioritet, at håndværket er unikt 
og har en god kvalitet. Desuden skal det gerne være 
produceret lokalt.

Butik Værdig samler mange forskellige butikker under 
samme tag, og på den måde bidrager konceptet til en 
god udnyttelse af plads og energi. Derudover er ressour-
cerne ikke noget man rutter med i butikken – kan man 
bygge et tøjstativ af en stak gamle stole, så gør man det.

Udover at skabe en attraktiv udstillingsplads for lokale 
kunstnere, har Værdig også en købmandsafdeling med 
bæredygtige alternativer til forskellige husholdnings-
produkter; Bivokspapir som et alternativ til madpapir, 
sæbenødder til at vaske tøj med eller bomuldskugler, 
som forkorter tørretiden i tørretumbleren. På den måde 
er Værdig med til at gøre en række produkter, som kan 
gøre hverdagen grønnere for privatpersoner, mere til-
gængelige.

I butikkens kaffebar, Byens Bønner, kan du nyde en kop 
økologisk kaffe, et glas bæredygtig vin eller en lokal-
brygget øl. Efterfølgende kan du tage et kig i Klædeska-
bet, som er et afsnit af butikken med tøj i kommission. 
I Klædeskabet kan du som privatperson både sælge og 
købe genbrugstøj i høj kvalitet.

I Butik Værdig kan du både finde købmandsvarer, unikt kunsthåndværk, en kaffe-
bar og genbrugstøj i god kvalitet. Her er bæredygtighed en af grundstenene, og 
butiksfællesskabet er bygget op med fokus på bæredygtighed i bred forstand. 

”Bæredygtighed er en del 
af vores DNA. Hvis vi skal 
kunne stå inde for det, så 
skal det have et bæredyg-
tigt aspekt – på den ene 
eller anden måde.”

Per Bille, indehaver af Butik Værdig

   Fokuser på det lokale

   Køb kvalitet, der holder, kan 
repareres og er uden uønsket 
kemi

   Køb genbrug eller produkter, 
hvor dele er genanvendt

Ved at fokusere på 
genbrug og samarbejde 
kan flere mindre produ-
center overleve og få et 
godt fællesskab.

Ved at samarbejde 
og skiftes til at stå i 
butikken kan flere små 
producenter have en bu-
tik i et mindre samfund.

Ved at prioritere pro-
dukter fremstillet på 
bæredygtig vis bidrager 
Butik Værdig til en mere 
effektiv udnyttelse af 
naturressourcer.

Butik Værdig er et ek-
sempel på et civilsam-
fundspartnerskab, som 
styrker bæredygtig 
udvikling.

Sådan gør du, hvis du gerne vil 
fokusere mere på bæredygtighed  
i dine indkøb:

Butiksfællesskab i Ry  
prioriterer bæredygtighed

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Det er afsættet for Butik  
Værdig, at 2 + 2 skal give fem.

Fem 
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Håndsprit er sandsynligvis kommet for at blive, og det 
samme er forhåbentlig omtanke for klima og miljø. SE-
RUMONY forsøger efter bedste evne at forene de to 
ting i deres produktionslokaler i Skanderborg, hvor de 
producerer spritdispensere på den mest bæredygtige 
måde, de kan. 

I SERUMONY betyder bæredygtighed både, at et pro-
dukt kan holde længe, og at materialerne, som pro-
duktet er lavet af, helst skal være genanvendt og kunne 
genanvendes igen. Derudover forsøger de at vælge le-
verandører, der ligger så tæt som muligt på Skanderborg 
for at undgå det CO2-aftryk, der følger med en meget 
lang transport.

SERUMONYs spritdispensere består af dele, der alle er 
produceret med mest mulig omtanke for klima og miljø. 
For eksempel er al plasten i dispenseren genbrugsplast, 

og overvægten af komponenterne i maskinen er leveret 
af samarbejdspartnere i lokalområdet.

Måske ser dispenseren anderledes ud om et år. Det er 
nemlig en del af SERUMONYs strategi løbende at gen-
nemgå produktet for at undersøge, om det kan gøres 
endnu mere bæredygtigt. Lige nu er der for eksempel 
nogle miljøproblemer forbundet med produktionen af 
det batteri, som sidder i dispenseren. Men lige så snart, 
der findes en bedre løsning, som også er til at betale, 
bliver batteriet skiftet ud.

SERUMONY efterspørger aktivt klima- og miljøvenlige 
løsninger, når de vælger leverandører, og dermed påvir-
ker de også andre virksomheder til at tænke i bæredyg-
tige baner. På den måde skaber de ringe i vandet og øget 
grøn innovation.

Virksomheden SERUMONY i Skanderborg er begyndt at producere og sælge de-
res egne spritdispensere i Danmark. Bæredygtighed har været – og er fortsat – en 
helt afgørende faktor i produktudviklingen.

”Bæredygtighed skaber 
både innovation, sammen-
hold og engagement. Jeg 
plejede at synes, det var en 
udefinerbar og irriterende 
størrelse, men nu ser jeg 
virkelig mulighederne i 
bæredygtighed.”

Klaus Bolwig Huusmann, ejer af 
SERUMONY

   Kig på din emballage og over-
vej, om du skal skifte den ud 
med noget, der for eksempel er 
FSC-mærket eller svanemærket

   Overvej, om dine råvarer kan 
bestå af genanvendte materialer, 
og om dit produkt kan sendes til 
genanvendelse, når det kasseres

   Tag stilling til en ting ad gangen 
og husk, at lidt er bedre end 
ingenting

SERUMONY efterspør-
ger aktivt mere bære-
dygtige løsninger fra 
deres underleverandø-
rer. Det bidrager til mere 
innovation og teknolo-
gisk opgradering med et 
bæredygtigt fokus. 

Ved at genanvende rå-
varer og sikre genanven-
delse af egne produkter 
har SERUMONY øget 
deres vækst uden samti-
dig at forringe miljøet.

Ved at have genan-
vendte materialer som 
en tydelig prioritet i 
produktudviklingen 
bidrager SERUMONY til 
en mere effektiv udnyt-
telse af naturressourcer. 
Desuden bidrager de til 
mere efterspørgsel og 
dermed højere incita-
ment til genanvendelse.

SERUMONY bidrager 
til en forebyggelse af 
affaldsmængden både 
ved selv at genanvende 
materialer til sprit-
dispenserne og ved, at 
alle materialer samt ind-
pakningen kan anvendes 
igen.

Sådan gør du, hvis du vil begynde 
at arbejde med bæredygtighed i din 
virksomhed:

Håndsprit og bæredygtighed  
i smuk forening

FN’s Verdensmål for  
bæredygtig udvikling

Så mange af SERUMONYs 
leverandører er fra lokalområ-
det, nærmere bestemt Hylke, 
Hammel, Skanderborg, Hørning, 
Hovedgård og Horsens.

6 ud af 9
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BÆREDYGTIGHED  
I FÆLLESSKAB

Grøn Skanderborg er den samlende paraply for grønne og bæredygtige tiltag og projekter 
i Skanderborg Kommune. Tiltag, der fremmer den grønne omstilling og giver svar på de 
klima- og ressourceudfordringer, vi står overfor. 

Grøn Skanderborg er baseret på partnerskaber. Partnerskaber mellem kommunen og bor-
gere, lokalsamfund, foreninger, virksomheder, forsyningsselskaber. 

Partnerskaber, hvor vi skal lære af hinanden, inspirere hinanden og sammen søsætte eller 
videreudvikle initiativer, der skal trække Skanderborg i en endnu grønnere retning.

Læs mere om, hvordan du kan være med på www.skanderborg.dk/grønskanderborg
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