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HVORFOR EN HANDLEPLAN?
Odsherred Kommune har i 2010 indgået en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening. 
Som følge af aftalen har Odsherred Kommune forpligtet sig til at reducere CO₂-udledningen fra egen drift 
med 2 % om året frem til år 2025 i forhold til CO₂-udledningen for 2009.

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE HANDLEPLAN
I handleplanen fra 2010, blev der beskrevet en række projekter. Disse projekter er opdelt ud 5 områder. 
Energieffektivisering af varme og ventilation, Isoleringsprojekter, Alternativ energi, belysning samt fællesud-
gifter

Siden 2010, er der fx opført 16 solcelle anlæg med en effekt på samlet 378.809 Kwh., en række jordvarme-
anlæg, belysningsprojekter, luft-vand varmepumpeanlæg, udfasning af oliefyr, nedlæggelse af et dyrt mini 
kraftvarmeværk samt en række efterisoleringsprojekter.

Ved arbejdet med udmøntning af de tre energipuljer i perioden 2010 til 2014 på i alt 46,5 mio.kr., har fokus 
været i særdeleshed på de ”lavt hængende frugter”. Dette betyder at der har været igangsat en række pro-
jekter, som har en hurtig tilbagebetalingstid, som ofte har været helt nede på 2-3 år.  Dette betyder også, 
at de nye energiprojekter har en længere tilbagebetalingstid.

Som hjælp til udvælgelse af energitiltag, og særligt med hensyn til lånebekendtgørelsens krav nr. 1, fik Ods-
herred Kommune i 2012-2014 udarbejdet energimærker på alle ejendomme. I forlængelse af dette, blev der 
indkøbt et system til at kunne arbejde med den række energitiltag som ligger i disse energimærker. Forde-
len ved dette er, at der er mulighed for at pulje energitiltagene og udbyde dem samlet.

I energipuljen for 2015 og 2016 er der afsat ca. 10 mio.kr. hvert år, så samlet ca. 20 mio.kr. til energiprojek-
ter. Her er der primært fokuseret følgende projekter: Belysningsprojekter, opfølgning på klimaskærm og en 
større gennemgang af de tekniske anlæg. Dertil kommer en afsat pulje på ca. 2,45 mio.kr. til fjernaflæsning 
af målere, samt små udskiftninger af diverse tekniske udstyr til mere energieffektive modeller.

Ydermere er det i 2016 politisk besluttet at kigge på rentabiliteten i energiprojekter i stedet for som tidli-
gere at regne med en tilbagebetalingstid på 20 år, ligegyldigt hvilket projekt der var tale om.

En væsentlig faktor i en rentabilitetsberegning er levetiden for den bygningsdel der udskiftes. Da der ikke er 
en egentlig standard for bygningsdeles levetid i Danmark, har Odsherred Kommune på baggrund af forsk-
ningsmateriale fra SBi samt egne estimater, udfærdiget en tabel for faktiske levetider. Tabellen kan ses på 
Økonomiudvalgets referat den 19. april 2016 punkt. 101.

På baggrund af beslutningen om at kigge på rentabiliteten bliver energiprojekterne mere helhedsoriente-
rede idet tiltag med god rentabilitet kan være med til at finansiere nogle tiltag med dårlig rentabilitet

Rentabiliteten findes således:

Rentabilitet = (Levetid x Besparelse) / Investering > 1,33

Mindst ét af følgende krav skal overholdes, jf. lånebekendtgørelsens krav til lån til energibesparende foran-
staltninger:

1. Projektet er nævnt af energimærket som et forbedringstiltag 
2. Vedrører udskiftning af lyskilder, el-armaturer, el apparater, automatik eller styring af el 
3. Tiltag som følge energikrav til eksisterende bygninger 
4. Installation af elektricitet eller varmeproducerende anlæg 

I alt er der i perioden 2010 til 2017 investeret 76 mio.kr. til lånefinansierede energiprojekter.



På grund af et anlægsstop i 2019, er energipuljen blevet fjernet, og der er således ikke afsat særskilte 
midler til at udføre energibesparende foranstaltninger. De nuværende projekter færdiggøres, hvorefter det 
strategiske fokus for reduktion af CO₂ i Odsherred Kommune skifter. Derfor er det stadig relevant at kigge 
på forbruget på de enkelte institutioner, for at afdække hvilke udleder mest CO₂ i kommunen.

HANDLEPLAN FOR REDUKTION AF CO₂-UDLEDNING 2019
For at kunne fortsætte med at arbejde med nedbringelse af CO₂-udledningen i Odsherred Kommune, er det 
nødvendigt at kunne udpege de områder, som har et forbrug der ligger over normalen. Her arbejdes der 
med at skabe et overblik over de data som kan sammenlignes. Overblikket skaber mulighed for at reflektere 
over Odsherred Kommunes benyttelse 
af bygninger, nedbringelse af driftsud-
gifter, optimere udnyttelse af m2 og 
derved også sænke CO₂-udledningen.

Der kan på baggrund af anlægsstop-
pet ikke opsættes flere automatiske 
målere, hvilket betyder at serviceper-
sonalet selv skal aflæse, og indtaste i 
energisystemet, for at der kan ske en 
løbende opfølgning på energiforbruget 
og dermed udledning af CO₂. Dette er 
et fokusområde i 2019 og frem.

Byrådet vedtog den 26. marts 2019 en 
ny ejendomsstrategi for 2019 til 2022, 
hvor et af indsatsområderne er ”Ef-
fektiv og bæredygtig drift, renovering 
og byggeri”. Dette uddybes med, at vi 
arbejder med en professionel drift ved:

• Et serviceniveau, der er fastlagt ud 
fra kendskab til bygningsstandarden og dermed behovet for vedligehold og service. Det med henblik på 
at konvertere akut vedligehold til planlagt vedligehold samt sikre et mere ensartet vedligeholdelsesni-
veau af de kommunale ejendomme.

•  At der på tværs af de faglige områder samarbejdes om personaleressourcerne, der beskæftiger sig med 
servicering og vedligehold af kommunens bygninger således, at man i fællesskab øger den værdi der 
skabes.

Både i den løbende drift, ved renoveringer og nybyg er der fokus på bæredygtighed for at belaste miljøet 
mindst muligt.

Særligt i forbindelse med projekt ”Dagtilbud i balance”, hvor administrationen analysere på, hvordan de 
enkelte institutioner er indrettet i forhold til antal børn, samt hvordan forbruget er på hver enkelt ejendom, 
vil de aflæste forbrugstal, indgå som datamateriale til indstilling for, hvordan ejendomsområdet kan udvikle 
sig i fremtiden.

Administrationen vil ligeledes foreslå en række anlægsforslag i budgetprocessen, omhandlende konkrete 
energiprojekter som er delvist eller helt lånefinansieret, samt energi-overvågningssystemer som hjælper 
kommunen med at udpege de største energiforbrugere, samt eventuelle brud på vandrør m.v.
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