
Kerneopgaven: Bæredygtig vækst. Årsplan 2022 
 

Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

Tema Energi    

1.  Strategisk plan for varme- 
og energiforsyningen i 
Lejre Kommune 
(Klimaplan). 
 

Samlet analyse af og strategisk plan for, 
hvordan varme- og energiforsyningen 
kan omstilles inden 2030. Den 
strategiske plan skal særligt klarlægge 
mulighederne og fastlægge retningen 
for kollektiv fossilfri varmeforsyning i 
byer og landsbyer, samt Lejre 
Kommunes bidrag til mere vedvarende 
energiproduktion frem mod 2030. 
 

Politisk: UEKL 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftale 2022-25. 

2.  Bæredygtig omstilling 
af den private 
varmeforsyning 
(Klimaplan) 
 

Indkøb af det digitale kampagneværktøj 
Boliganalysen, der primært har to 
funktioner: Dels giver det 
administrationen overblik over, hvilke 
varmeforsyningsanlæg, der er 
installeret i Lejre Kommune, og dels kan 
værktøjet bruges til målrettet 
kommunikation, der kan motivere 
borgere til at udskifte deres 
oliefyr/gasfyr/pillefyr til varmepumper. 
 

Politisk: UEKL 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

3.  Energibesparelser i 
offentlige bygninger 
(Klimaplan)  

Indsats for energibesparelser i form af 
løbende energirenovering af de 
kommunale ejendomme fortsættes i 
2022 
bl.a. med konvertering af nogle af de 
sidste oliefyr til varmepumper og nye 

Politisk: UEKL 
Administrativt: CSE 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 



Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

ventilationsanlæg. 
Ved nybyggeri anvendes i videst muligt 
omfang energibesparende løsninger 
som f.eks. varmepumper og solceller. 

4.  Behov og løsninger i 
forhold til bæredygtig 
omstilling af procesenergi. 
(Klimaplan)  

Erhvervsservice og dialog med lokale 
industrivirksomheder for at tilvejebringe 
relevant viden og erfaringer. Dialog 
gennemføres på basis af opsøgende 
kontakt til de mest procesenergitunge 
brancher, hvorefter virksomhederne 
matches med indsats i 
erhvervsfremmesystemet.  

Politisk: UEKL 
Administrativt: Erhverv 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

5.  Udvikling af vedvarende 
energiproduktion 
(klimaplan) 

Undersøgelse af lovgivning omkring og 
modeller for, om og hvordan Lejre 
Kommune kan investere i eksterne 
vindmølleparker o.lign. Private 
initiativer til opstilling af 
husstandsvindmøller, hvor det 
planmæssigt giver mening, 
understøttes. Afklare modeller for, 
hvordan solcelleanlæg både på 
virksomhedstage og marker kan 
etableres 
 

Politisk: UEKL 
Administrativt: CTM, CØH. 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

Tema Affald som ressourcer    

6.  Affaldsplan 2022 - 2027 Udkast til Lejre Kommunes Affaldsplan 
2022 – 2027 forventes forelagt til 
politisk behandling i februar 2022. 
Planen skal derefter i 8 ugers høring og 
endelig vedtages med eventuelle 
justeringer inden udgangen af 2022.  
Miljøstyrelsen har bestemt, at 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen fastlagt efter Den 
nationale affaldsplan 



Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

kommunernes affaldsplaner senest skal 
være færdige senest den 31. december 
2022.  

7.  Udsortering i flere 
fraktioner 

I den nationale affaldsplan er der krav 
om, at kommunerne sikrer udsortering 
af flere affaldsfraktioner allerede fra 31. 
juli 2021. Lejre Kommune har som 
mange andre kommuner søgt og fået 
dispensation til først at påbegynde 
udsorteringen i 2022. De nye 
tømningsordninger er udbudt ultimo 
2021 og kildesortering i 10 fraktioner 
indføres løbende i løbet af 2022 og 
2023.  

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen fastlagt efter Den 
nationale affaldsplan 

8.  Affaldssortering 
kommunale institutioner 

Pr. 1. januar 2022 skal alle institutioner 
og rådhusene affaldssortere - 
aftalepartierne afsætter derfor 3,0 mio. 
kr. til affaldsgårde /-brønde ved skoler, 
børnehaver, plejecentre m.v. 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM, CSE 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25 
 

Tema Mobilitet    

9.  Omlægge egen bil- og 
maskinpark til el og 
alternative drivmidler 
(klimaplan) 

Udbud af biler og indkøb af 
ladestandere er gennemført i 
august 2021. Størstedelen af bilerne 
leveres 1-2 kvt. 2022 

Politisk: UEKL 
Administrativt: CØH 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25, samt 
årsplanen 2021  
 

10.  Opstille ladestandere 
strategiske steder i Lejre 
Kommune (klimaplan) 

Ladestandere er en nødvendig 
infrastruktur i forhold til at udbrede el-
biler og dermed reducere CO2-
udledning fra transport. 
Der skal i 2022 opsættes én 
hurtigladestander i hver af byerne Kirke 
Hyllinge, Lejre og Hvalsø 

Politisk: UEKL 
Administrativ: CTM 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 



Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

11.  Borgere tester 
klimavenlige 
transportformer f.eks. 
elcykler, elbiler mv. 
(klimaplan) 
 

Kisserup, Gate 21 og Lejre Kommune 
samarbejder i projektet ’Mobilitet på 
tværs’ om at få flere borgere til at 
anvende klimavenlige transportformer. 
Konkret gennem ’markedsdage’, hvor 
borgere får mulighed for at afprøve 
elcykler og elbiler i praksis og dele 
erfaringer.  

Politisk: UEKL 
Administrativt: CSI 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

12.  40 km/t i landsbyerne Nedsættelse af fartgrænsen til 40 km i 
landsbyer, som på baggrund af dialog 
ønsker det, og hvor det ud fra en 
trafiksikkerhedsmæssig vurdering er 
relevant og lovligt. 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25 

13.  Attraktive og cykelvenlige 
stationer: Hvalsø Station, 
Lejre Station og Kirke 
Hyllinge Busstation. 
(Klimaplan)  

Indsatsen med at etablere cykelvenlige 
stationer, der skaber bedre forhold for 
almindelige cykler, elcykler og ladcykler 
fortsættes i 2022 med særligt fokus på 
Kirke Hyllinge Busstation. Indsatsen vil 
fremme omstilling til cyklisme og 
kollektiv trafik. 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

14.  Forsøg med 
adfærdsændringer i Lejre 
by og omkring Lejre 
Station 

På baggrund af initiativ fra en lokal 
borgergruppe blev det årsplan 2021 
beskrevet, at der skulle arbejdes med 
nye bæredygtige mobilitetsformer med 
udgangspunkt i Lejre Station og de 
lokale behov. fx lokal ”gåbus” til skolen 
mv. Initiativet har ligget stille under 
Corona, og den borgergruppe der 
oprindeligt stod bag initiativet, er ikke 
længere aktiv. 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

Tema  Fysisk planlægning    



Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

15.  Forbedring af metoder i 
lokalplanlægning 

Efterspørgslen efter lokalplaner, som 
muliggør nye aktiviteter, er fortsat stor 
både for boliger og erhverv. Arbejdet 
med at systematisere lokalplanarbejdet 
med den nye lokalplanportal 
fortsættes. Der udarbejdes pjece m.m. 
til udviklere med beskrivelse af og 
forventninger til lokalplanprocessen. 
 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

16.  Klimatilpasningsplan 
(klimaplan) 

Der udarbejdes en klimatilpasningsplan, 
der lever op til kravene i DK2020 
projektet og som beskrevet i 
Klimaplanen.   
 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25, samt 
videreført fra årsplanen 2021  
 

17.  Kommuneplan 2021 På baggrund af drøftelse i 
Økonomiudvalget primo 2022 
fastlægges en proces for færdiggørelse 
af Kommuneplanen.  
 

Politisk: UEKL 
Administrativt: CTM 

Indsatsen fastlagt efter KB-
beslutning december 2021. 

Tema  
 

Natur og biodiversitet    

18.  Vild med vilje Drift af kommunens arealer på en 
måde, der fremmer biodiversiteten.  
 
UTM har ønsket temamøde i KB i 2022. 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25, samt 
videreført fra årsplanen 2021  
 

19. 3
0
. 

Løgfrø Overvågning af bestanden, oprensning 
af mulige ynglelokaliteter, opdræt og 
udsætning 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Tildelt midler til udmøntning i 
2022  

20. 3
1
. 

Lerbjerg skov Samarbejde med Nationalparken og 
Naturfonden om naturvenlig drift af 
Lerbjerg skov. 
 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er fastsat i 
Samarbejdsaftale underskrevet 
2021 



Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

21.  Indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse 

Arbejdet med indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse har været i gang 
i flere år. Det har ligget stille i 2021 pga. 
opgavepres og vakancer i Natur & Miljø. 
Arbejdet skal genoptages med henblik 
på udarbejdelse og offentliggørelse af 
nye planforslag. 

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Lovgivning og budgetaftaler 

22.  BNBO-indsats Grundvandsbeskyttelse i de borings-
nære områder: I 2021 er der blevet 
arbejdet på kortlægning og 
risikovurdering af BNBO. I 2022 
foreligger resultaterne og der skal 
igangsættes en proces der støtter 
vandværker i at indgå frivillige aftaler 
med lodsejere om beskyttelse af 
grundvandet. Denne proces omfatter 
formidling til vandværkerne, samt 
vejledning og støtte til gennemførelse 
af aftaler.  

Politisk: UTMB 
Administrativt: CTM 

Lovgivning 

23. 2
8
. 

Skovrejsning (klimaplan) Der skal i 2022 udarbejdes plan for at 
realisere mål om skovrejsning.  

Politisk: UEKL 
Administrativt: CTM 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

Tema  
 

Erhverv    

24.  Nyt erhvervsområde i 
Kirke Såby 

Det er med budgetaftalen for 2021-24 
aftalt, at der skal byggemodnes et 
erhvervsområde ved Kirke Såby. Der er i 
2. halvår 2021 udarbejdet skitseprojekt 
og anlægsoverslag som der skal tages 
politisk stilling til primo 2022.  

Politisk: ØU  
Administrativt: CTM,  
Erhvervschef 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25 



Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

25.  Erhvervspolitik og 
udmøntning af denne 

I 2022 og frem skal erhvervspolitikken 
omsættes i handling og branding af 
erhvervslivets særlige kvaliteter. 
 
Erhvervsservicen til herboende 
virksomheder skal videreudvikles, der 
skal sikres vækstmuligheder gennem 
erhvervsgrunde, og Lejre Kommune vil 
være opsøgende i forhold til at 
tiltrække interessante, nye 
virksomheder og dermed 
arbejdspladser.  
 
Udmøntning sker med udgangspunkt i 
handleplan vedtaget af Udvalget for 
Erhverv & Turisme den 30. november 
2021. 
 

Politisk: UEKL 
Administrativt: Erhverv i 
samarbejde med relevante 
fagcentre 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25 

26.  Styrket erhvervsservice 
og fast-track 

Med budgetaftalen for 2022-2025 
besluttede Kommunalbestyrelsen at 
give et varigt løft af erhvervsindsatsen. 
Indsatsen er centreret omkring en 
endnu stærkere erhvervsservice og 
styrkelse af ”fast-track” i 
myndighedsbehandlingen. 
 
På baggrund af drøftelse i relevante 
fagudvalg i første halvår af 2022 
udmøntes indsatsen i sammenhæng 
med udmøntningen af 
erhvervspolitikken.    

Politisk: UEKL 
Administrativt: 
Erhvervschef, CJS, CTM 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25 



Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

27. T
t 
Studieboliger/Grønt 
campus 

   

28.  Etablering 
af studieboliger og 
grønne unge fællesskaber 

I 2022 fortsætter et partnerskab  
bestående af RUC, Region Sjælland, 
Gate 21 og Lejre Kommune, som 
samarbejder om forprojektet Grønt 
Campus i Lejre Kommune. Forprojektet 
har opnået støtte på kr. 850.000 fra 
Landdistriktspuljen til at arbejde med at 
afdække muligheder for at etablere et 
grønt campus med både studieboliger 
og uddannelsesaktiviteter i Lejre 
Kommune.  

Politisk: UEKL 
Administrativt: CSI og CTM 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25, samt 
videreført fra årsplanen 2021  
 

Tema  Mobil og bredhånd    

29.  Fremtidens digitale 
infrastruktur i Lejre 
Kommune 

Formålet er at nå den politisk 
besluttede målsætning om, at alle 
husstande og virksomheder skal have 
adgang til 100/30 Mbit 
download/upload. Derudover at Lejre 
Kommune bliver et velfærdsteknologisk 
fremtidssikret gigabit samfund til gavn 
for borgere og virksomheder. 

Politisk: UEKL 
Administrativt: CSI 

Indsatsen er besluttet i årsplan 
2021 

Tema  
 

Kommunale boliger    

30.  Istandsættelse af 
akutboligmasse  

Istandsættelse af en række akutboliger, 
i forhold til klimaskærm, tage, vinduer, 
døre m.v.  
 
Anvendelse af miljøvenlige løsninger 
ved istandsættelse. 

Politisk: ØU.  
 
Administrativt: CSE  

Indsatsen er fastlagt efter ØU 
beslutning 2021   

Tema Digitalisering    



Nr. Indsats 
 
 

Kort beskrivelse 
  

Politisk og administrativ 
forankring 
 

Baggrund for indsatsen  
 

31.  Implementering af den 
nye Digitaliseringspolitik 
som skal sætte retningen 
for investeringer og 
gevinster de kommende 
år og tydeliggøre de nye 
krav, som digitaliseringen 
stiller til ledelse og 
kompetenceudvikling. 
 

Implementering af 
Digitaliseringspolitikkens mål og 
indsatsområder.  
 
Der forelægges status og 
implementeringsplaner pr. 
fagcenter (fagudvalg) og 
tværgående (ØU) i 2. kvartal 2022.  
  

Politisk: ØU er tovholder 
men indsatserne vil blive 
forankret i de fagudvalg, 
som har ansvar for de 
respektive kerneopgaver.  
 
Administrativt: 
Tværgående indsats er 
forankret i CBD. Alle 
fagcentre, som har ansvar 
for de respektive 
kerneopgaver er 
implementeringsansvarlige.  

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25 

Tema Indtægter, skat og 
strukturelle udfordringer 

   

32.  Analyse af Lejre 
Kommunes drift 

En grundig gennemgang og analyse af 
hvad vi kan gøre anderledes for at gøre 
tingene på en smartere - og billigere 
måde 

Politisk: ØU er tovholder 
men de konkrete analyser 
vil blive forankret i de 
fagudvalg, som har ansvar 
for de respektive 
kerneopgaver. 
Administrativt: De 
involverede fagcentre har 
ansvar for de igangsatte 
analyser. Direktionen 
koordinerer på tværs. 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25 

33.  Analyse af baggrunden 
for Lejre Kommunes 
resultat i 
udligningssystemet 

en tilbundsgående analyse af hvad det 
er for strukturelle forhold i udlignings- 
og tilskudssystemet som gør, at vi 
mister indtægter og ikke har råd til 
samme service som andre kommuner 

Politisk: ØU 
Administrativt: CØH 

Indsatsen er fastlagt i 
budgetaftalen for 2022-25 
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og med henblik på viden om hvad vi kan 
gøre for at ændre det. 

     

     

 
  
 
 

  Ordliste 
 

Fagcentre i Lejre Kommune  Politiske udvalg i Lejre Kommune 
 

CBD = Center for Borgerservice & Digitalisering 
CBL = Center for Børn & Læring 
CJS = Center for Job & Social 
CKF = Center for Kultur & Fritid 
CSE = Center for Service & Ejendomme  
CSI = Center for Sekretariat & Implementering 
CTM = Center for Teknik & Miljø 
CVO = Center for Velfærd & Omsorg 
CØH = Center for Økonomi & HR 
 

KB = Kommunalbestyrelsen 
ØU = Økonomiudvalget 
UBU = Udvalget for Børn & Ungdom 
UEKL = Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling 
UJAI = Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration 
UKTF = Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme 
USSÆ = Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 
UTMB = Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri 

 


