
Handleplan for natur, miljø og klimapolitik 

I handleplanen udmøntes målene fra Natur, Miljø og klimapolitikken. I politikken er der i forbindelse med målene besluttet en række indsatser over 

de fire år som politikken løber. I denne handleplan tydeliggøres det hvilke konkrete handlinger der er opstartet allerede, eller som opstartes i 2021 for 

at udmønte indsatserne.  

På baggrund af drøftelser med Byrådet fremlægges i løbet af 2021 en ny handleplan med initiativer for 2022 og fremefter.  

 Vi vil -politikken År Indsats 
Grøn omstilling 
 
Klimavenlig 
kommune 

Udarbejde en plan for grøn 
omstilling, hvor borgere og 
virksomheder kan orientere sig 
om, hvordan de kan bidrage til 
den grønne  omstilling. 

2021 Administrationen udarbejder et samlet overblik over 
igangværende klimaindsatser i kommunen som input til 
temamøde med Byrådet. 
 
Administrationen udarbejder et klimaregnskab for hele 
kommunen som geografisk område i henhold til målene i 
Borgmesterpagten. 
 
I forhold til borgere og virksomheder følges op på de statslige 
udmøntninger af klimaloven. 
 

Udarbejde en plan for 
kommunens initiativer og 
indsatser for grøn omstilling 

2021→ Byrådet deltager i et temamøde med henblik på at afklare 
hvordan Ringsted kommune skal arbejde for at bidrage til 70 
procent reduktion i 2030.  
 
Det skal politisk besluttes i 3. kvartal 2021, om Ringsted 
Kommune skal indgå i DK2020 som rammen for det videre 
arbejde med en plan for grøn omstilling.  
 
Byrådet har i budget 2021 bestilt et oplæg til mere bæredygtigt 
byggeri når kommunen selv er bygherre. Oplæg til drøftelse 
fremlægges i 1. halvår 2021.  I den kommende daginstitution 
”Ny Kastaniehave” indgår bæredygtighed som et parameter i 
valg af rådgiver.  
 



I forbindelse med udarbejdelse af en politik for almen 
boligbyggeri, skal det politisk drøftes om Ringsted Kommune 
ønsker at stille krav om mere bæredygtigt byggeri. 
 
Kommunen indkøber primært el-biler og hybridbiler ved nye 
udbud.    
 
Byrådet har bestilt en strategi for etablering af ladestandere, 
som fremlægges i 2. halvår 2021. Kommunen skal fra efteråret 
2020 stille krav om opladningsmuligheder ved nye større 
boligbyggerier, nye institutioner o.l. Det indgår i nye lokalplaner.   
 

Foretage systematisk og 
målrettet energirenovering af 
kommunens bygninger 

2021→ I forbindelse med ESCO-aktiviteter energirenoveres kommunens 
institutioner, ligesom der etableres energistyring på en række 
institutioner og de sidste skoler. 
 
Administrationen fortsætter arbejdet med at synliggøre og 
adfærdsregulere energiforbruget. 

Gennemføre klimatilpasning i 
udpegede risikoområder. Heri 
indgå løsninger som byggeri 
med grønne tage og vægge 

2021→ Der arbejdes med klimatilpasning på henholdsvis Roskildevej, 
som også omfatter trafiksanering, forskønnelse og 
kloakseparering. Formålet med projektet er en flot og funktionel 
Roskildevej, som i fremtiden kan modstå massive vandmasser 
fra oven.  
Sjællandsgade og Fynsgade hælder ned mod stationsområdet 
som skal klimasikres. Herudover omfatter projektet også 
renovering af kloakker, fjernvarme og vandledninger. I 2021 
arbejdes der på den sidste del af projekteringsfaserne herunder 
et forestående entreprenørudbud for henholdsvis Roskildevej og 
Stationsområdet. 
 

Sikre naturindholdet i 
lavbundsarealer, fx ved at 
forsinke overfladevand og 
tilbageholde næringsstoffer 
 

2021→ Ifølge vandområdeplanen for Smålandsfarvandet, skal der ske en 
reduktion af fosfortilførslen til flere 
søer i Ringsted Kommune.  
 



Fosforvådområde Gørlev Mose: Forundersøgelse færdiggøres i 
2021. Afhængig af om målene kan opnås, arbejdes der videre 
med projektet. 
- Fosforvådområde langs Haraldsted Å: Forundersøgelse 
færdiggøres i 2021. Afhængig af om målene kan opnås, arbejdes 
der videre med projektet. 
 

Verdensmål Nr. 7, 12, 13,15 og 17 

En mangfoldig natur Styrke biodiversitet og 
naturkvalitet bla. ved at skabe 
større og mere 
sammenhængende 
naturområder og ændre 
plejemetoder på kommunale 
områder 

2021→ Administrationen beskriver mulighederne for at omlægge 
plejemetoderne i den kommunale drift, der præsenteres i en 
politisk sag som oplæg til drøftelse. 
-Driftspersonalet uddannes til mere biodiversitetsvenlig drift  
-Samarbejdet med DN og lokalrådene udbygges i forhold til 
omlægning af kommunale arealer i lokal-områderne.  
- Forbedre information og /formidling til borgerne omkring 
ændret drift og mere biodiversitet.  

Informere og motivere private 
lodsejere til at pleje og oprette 
natur 

  

Fremme læring og oplevelser i 
naturen ved naturvejledning 
og guidede ture 

2021→ Den grønne Guide vil undervise lærere og pædagoger, så de kan 
bidrage til at varetage undervisning om natur og friluftsliv. Dette 
er også med til at sikre, at der er et stort udbud af natur- og 
friluftslæringsture for institutioner og skoler.  
Der vil blive planlagt borgerarrangementer, som skal bidrage til 
at vise borgerne Ringsted kommunes natur og friluftsmuligheder 
frem. Her vil der være særlig opmærksomhed på adfærd og 
færdsel samt benyttelse og beskyttelse af naturen. Mange af 
arrangementerne vil have udgangspunkt fra Ringsted Kommunes 
nye undervisningslokale ved Søsportshjørnet. 
 
Udlån af frilufts- og naturundersøgelsesgrej. 
 

Informere om regler for 
færdsel i naturen 

2021 God færdsel i naturen prioriteres højt i arbejdet med 
pilotnaturparken og der laves blandt andet en ny side om dette 
på hjemmesiden. 



Skabe gode muligheder for 
rekreation og motion i naturen 
ved at etablere fx vandrestier 
og fugletårne 

  

Skabe mere bynær natur, 
herunder skov, ved at tænke 
det ind i byudviklingen 

 Kommuneplan 2021-33 kommer jf. Planstrategi 2019-31 til at 
indeholde retningslinjer, der skal sikre naturindhold i nye 
boligområder. De vil gælde for både planlægning af bar mark og i 
forbindelse med byomdannelse. 
 
I planlægningen vil vi bl.a. have fokus på, at nye 
byudviklingsområder er naturskønt placeret – bl.a. tæt på skov –  
og der vil i videst muligt omfang skabes adgang til den nære 
natur via eksisterende og nye stier. Derudover vil der være fokus 
på, at nye boligområder og særlig byranden får et naturligt og 
varieret indhold og udtryk inden for den enkelte plan. Det 
arbejdes der bl.a. med for Hulemarken. 

Arbejde for at få en naturpark i 
Ringsted Kommune med de 
store skove og søer i centrum 

2021→ Der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg bestående af politikere, 

lodsejere og ildsjæle. Udvalget skal sikre inddragelse og bred 

opbakning til projektet.  

Der er udarbejdet en hjemmeside med information om 

pilotnaturparken samt om natur-, kultur- og friluftsmuligheder i 

og omkring Ringsted kommune.  

Fokus i arbejdet i 2021 er at skabe opbakning fra lodsejerne og 

komme tættere på naturparkens geografiske afgrænsning.  

Verdensmål Nr. 3, 11, 15 og 17   

Et rent vandmiljø Udarbejde en indsatsplan for 
grundvandsbeskyttelse i 
Ringsted Kommune 

2021 Administrationen udarbejder en plan for hvordan vi beskytter 
grundvandet i Ringsted Kommune. Dette sker i samarbejde med 
vandværkerne. 

Gennemgå de boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO) 
med henblik på at reducere 
risikoen for pesticider fra 

2021→ Administrationen opstarter arbejdet med at vurdere behovet, 
for at beskytte de enkelte boringsnære områder, og indgår 
efterfølgende frivillige aftaler med vandværker og lodsejere om, 
at stoppe med at bruge pesticider på arealerne.  



erhvervsmæssig anvendelse i 
BNBO 
Opfylde miljømålene i vandløb 
og søer i henhold til de 
statslige vandplaner 

2021→ Forundersøgelser og realisering af projekter i henhold til 

vandplan 1 og 2:  

- Genslyngning af del af Vigersdal Å: Realisering herunder 
myndighedsbehandling sættes i gang i 2021. Ringsted Kommune 
har fået tilsagn til midler fra Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen til 
gennemførelse. 
- Fjernelse af stemmeværk ved Englerup Mølle; Realisering 
herunder myndighedsbehandling sættes i gang i 2021. Ringsted 
Kommune har fået tilsagn til midler fra Miljøstyrelsen og 
Fiskeristyrelsen til gennemførelse. 
- Høm Mølle: Realisering sættes i gang i 2021. Ringsted 
Kommune har fået tilsagn til midler fra Fiskeristyrelsen til 
gennemførelsen. 
- Vandløbsrestaurering i Sneslev Lilleå: Realisering herunder 
myndighedsbehandling sættes i gang i 2021. Ringsted Kommune 
har fået tilsagn til midler fra Fiskeristyrelsen til detailprojektering 
og gennemførelse. 
- Tilløb til Valsølille Sø, Vognsbækken, Frøsmose Å, Haraldsted Å, 
samt tilløb til Haraldsted Sø:  i 2021 arbejdes med 
forundersøgelser og detailprojektering forud for at søge Staten 
om midler til gennemførelse. 
-Sørestaurering af Skjoldenæsholm Gårdsø; I 2021 følges op på 
de indsatser, der blev iværksat i 2019-2020. 
 

Forny vandløbsregulativer  2021 For at forberede vandløbenes tilstand er kommunens 
vandløbsregulativer ved at bliver revideret. Dette arbejde 
forventes afsluttet i 2021. 
 
Regulativerne vil fremover være tilgængelige digitalt via kort på 
en selvstændig hjemmeside. 

Sikre naturindholdet i ådale og 
vandløb, fx ved at forsinke 

2021→ Der arbejdes med separering af kloaksystemer, hermed 
reduceres spildevandsoverløb til vandløbene. I 2021 bliver der 
igangsat separering af Skolegade og Bøllingsvej, Sct. Bendtsgade, 



overfladevand og tilbageholde 
næringsstoffer 

Klostervænget og Amtstuealle. Dette har betydning for færre 
overløb med næringsstoffer til vandløbene. Herudover skal der 
arbejdes med projektering af regnvandsbassiner til 
tilbageholdelse af overfladevand og næringsstoffer i forbindelse 
med klimasikring af stationsområdet. 

Verdensmål Nr. 3, 6, 12, 14, 15 og 17 

Miljø og 
erhvervsservice 

Prioritere tilsynsindsatsen og 
sætte ind hvor risikoen for 
forurening er størst. 
 

2021 For at minimerer risiko for forurening af jord- og grundvand fra 
utætte gyllebeholdere, samt minimere risikoen for øget 
ammoniakfordampning, vil kommunen i 2021 køre kampagen 
for registrering af gyllebeholdere. 
Kommunen vil i 2021 desuden lave en tilsynskampagne, for at 
reducere og håndtere affald hos udvalgte brancher i Ringsted. 

Sætte fokus på renere 
teknologi og resurseforbrug 
ved miljøtilsyn. 
 

  

Forebygge konflikter mellem 
boliger og virksomheder ved 
en hensigtsmæssig lokalisering 
af særligt miljøbelastende 
virksomheder. 
 

2021→ Der skal arbejdes proaktivt med at lokalisere nye virksomheder i 
de erhvervsområder, hvor det er mest optimalt, herunder at de 
tungeste virksomheder lokaliseres i Business Park Ringsted. 
 
I forlængelse af kommuneplanen påbegyndes arbejdet med en 
udviklingsplan for Odinsvejkvarteret. 

Verdensmål Nr. 3, 12, 15 og 17 

Affald er vigtige 
resurser 

Udarbejde en ny affaldsplan 
med nye mål for 
genanvendelse 

2021 Borgerne skal fremadrettet sortere affald i 10 fraktioner. I 2021 
udarbejdes der i samarbejde med de andre AffaldPlus 
kommuner en affaldsplan der muliggør dette. 

Tilrettelægge kommunens 
affaldsordninger, så de er 
nemme at bruge for borgerne 

  

Samarbejde med 
boligselskaber og andre 
aktører om mere og bedre 
sortering 

  



Have fokus på renovering og 
nedrivning af bygninger, for at 
forebygge at farlige stoffer 
spredes 

2021→ 
 
 
 
 
 
 

Fra 2021 vil Ringsted Kommune indføre en ny måde at håndtere 
anmeldelser af byggeaffald på. Anmeldere af byggeaffald vil få 
tildelt et unikt løbenummer, som skal følge affaldet til 
slutmodtager. Slutmodtager skal melde tilbage til Ringsted 
Kommune, når affaldet er modtaget og mængden er opgjort. 
Det skal være med til at kommunen fremover modtager flere 
anmeldelser, og sikre en korrekt håndtering af byggeaffaldet 
og de problematiske stoffer, som affaldet indeholder. 
 

Forebygge affald og reducere 
miljøbelastningen fra 
kommunens egen drift 
gennem grønne indkøb 

2021 I forbindelse med indgåelse af nye indkøbsaftaler er affald og 
miljøbelastninger i fokus. Der tages udgangspunkt i 
bæredygtighed og genanvendelse. I 2021 er skal der indgås 
aftaler om indkøb af kontorartikler og møbler. Fx forventes det 
at have et mindre sortiment af miljøvenlige møbler samt 
mulighed for tage hensyn til cirkulær økonomi på møbler. Der 
kan bl.a. købes brugte møbler med 2 års garanti.    

Verdensmål Nr. 11, 12 og 17 
 


