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• Den kommende erhvervspolitik v/ Miki Dam Larsen

• Kommunes arbejde med FN´s verdensmål v/ Niels Erik von Freiesleben
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Allerød Kommune 49 år



Allerød – en kommune i udvikling
Vi ser ind i de største forandringer siden 80’erne

• Generationsudskiftning og boligudbygning - Allerød er en 
attraktiv tilflytterkommune

• Fortætning i bymidten

• Mange kommunale bygninger er fra 60’erne og 70’erne

• Stigende antal ældre

• Ændring i erhvervsstrukturen og arbejdsmarkedet

• Organisatorisk udvikling af kommunen - hvor skal pengene 
komme fra?



Den politiske tilgang
• Samarbejdende byråd

• Ny vision ”Tæt på hinanden – Tæt på naturen” med fokus på

– Fællesskaber

– Grøn bæredygtig udvikling

– Nysgerrighed & læring
• Planstrategi og Helhedsplan for bymidten

• Fokus på grøn omstilling med bl.a. 17.4 udvalg,  DK2020, 
Carbon20, Rådet for bæredygtig udvikling etc.

• Ansvarlige budgetter



Befolkningskurve for Allerød
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Erhvervspolitik

Fem erhvervspolitiske indsatsområder sætter retning for 
bæredygtig udvikling og vækst:

• Styrket erhvervsfremmeindsats og tættere lokale relationer

• Konkurrencedygtige rammevilkår

• Et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked

• Medansvar for regional og global udvikling

• En stærk fortælling



FN’s verdensmål        



Indhold

17 verdensmål og 169 delmål

Relevante for alle lande, kommuner, 
virksomheder og personer, men fokus vil være 
forskellig afhængigt af udgangspunkt og 
handlemuligheder.



Green Cities inspiration til Mogens Lykketoft:
August 2015 – Allerøds formandskab for GC videregiver erfaringer fra 

ambitiøse danske kommuner



Miljømæssig bæredygtighed: 
Mål 6: Vand og sanitet (rent drikkevand)
Mål 7: Bæredygtig energi 
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 
Mål 13: Klimaindsats 
Mål 14: Livet i havet
Mål 15: Livet på land (biodiversitet)
Mål 17: Partnerskab for handling

Social  bæredygtighed: 
Mål 1: Afskaf fattigdom
Mål 2: Stop sult
Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 16: Fred retfærdighed og stærke 
institutioner 
Mål 17: Partnerskab for handling

Økonomisk bæredygtighed: 
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk 
vækst
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Mål 17: Partnerskab for handling



Hvad er vigtigt i verden ?





Opgaveudvalg om FN’s verdensmål        B  Af konstitueringsaftalen fremgår:

”… Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål skal der 
udarbejdes en miljø- energi- naturstrategi 2030 for 
Allerød Kommune. Der nedsættes derfor er §17 stk. 
4 udvalg til udarbejdelse af strategien”.



Udvalgets sammensætning

Byrådet
Merete Them Kjølholm, Bettina Hauge, Lisbeth Skov, Miki Dam Larsen, Axel Nielsen

Lokale interessenter
Lars Johnson (RBU og Nordsjællands Landbrugsforening), Marianne Thorsøe (Foreningen Grøn Guide), 
Alberte Nissen (Allerød Gymnasium), Camilla Damgaard (Niras), Finn Yde-Andersen (DN)

Eksperter
Philip Hartmann (Gate 21), Charlotte Mølgaard (Naturstyrelsen), Bent Aaby (professor i biologi, tidligere 
Vismand), Christian Ibsen (Concito), Søren Gram (Teknologirådet)



Udvalgets leverancer

Leverance 1:

Anbefalinger til Planstrategiens indhold om 
bæredygtighed og FN’s verdensmål. Godkendt af 
TEPMU på mødet d. 2. april 2019. 

Leverance 2:

Anbefalinger til strategi for natur, miljø og klima.

Forår 2020



Leverance 1

”Tag udgangspunkt i FNs verdensmål, bevar blikket for 
helheden, og start med følgende 7 udvalgte mål:

• Mål 3: Sundhed og trivsel

• Mål 4: Kvalitetsuddannelse

• Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

• Mål 12: Produktion og forbrug 

• Mål 13: Klima 

• Mål 15: Livet på land (natur)

• Mål 17: Partnerskaber for handling ”



Eksempler på Allerød Kommunes arbejde med 
bæredygtig udvikling – samskabelse og partnerskaber

• Udviklingsråd med virksomheder, 5 år
• Carbon20 samarbejde og partnerskaber, 8 år
• Råd for bæredygtig udvikling m. byrådspolitikere, foreninger og 

arbejdsmarkedsparter, 20 år
• Grøn Guide samarbejde med grønne foreninger, 21 år
• Naturskole, 23 år
• Bæredygtighed i planlægningen, 20 år
• Energirenovering og bygningskomprimering, 8 år
• Klimatilpasning og naturpleje, årtier
• Lang række kommunale kerneopgaver (skoler, sundhed, velfærd), 

årtier
• DK2020 – Internationalt samarbejde om ambitiøse klimaplaner, 

2019-2020.



Pause og gruppefoto



Resultater og status
Virksomheder …

53 netværksmedlemmer  

Mobilvenlige nyhedsbreve 

samt hjemmeside

Netværksmøder siden sidst…

• Varmepumper og solceller hos Niras

• 3D-print hos Tandrup

• Grøn Vækst hos Norrecco

• Bæredygtig Business på rådhuset



Bæredygtig Bundlinje 
1. oktober 2015 – 30. april 2019

• Lokal afslutningskonference i Allerød d. 10. april

• 100 virksomhedscases samles i katalog 

• Heraf 16 AK virksomheder

• Primært fokus på energi og materialebesparelser

• Herudover har vi i AK kigget på:
• Kør grønt kursus - VBB

• Grøn vognparksanalyse – Tier1Asset og Brogaarden

• Emballage optimering – Tier1Asset

• Forretningsmodel omkring mulighed for tilbagetagning af produkter – Tandrup

• Omkostningsvurdering af storkøkken - NOKC

• Link til film http://carbon20alleroed.dk/b%C3%A6redygtig%20bundlinie.html

http://carbon20alleroed.dk/b%C3%A6redygtig bundlinie.html


Kommende aktiviteter

Kommende aktiviteter på erhvervsområdet - orientering

• Samarbejde med DTU

• Samarbejde med Cph. Business Academy

• Samarbejde med Niras

• Netværksmøde om FN´s verdensmål i efteråret 

• Iværksættertræf d. 12. juni

• Håndværker temadag med fokus på bæredygtighed i efteråret

Kommende møder i udviklingsrådet – drøftelse

• 1 eller 2 gange årligt?

• Næste møde?

• Fysisk afholdelse af rådsmøder



Forslag til kommende 
aktiviteter i Carbon20


