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1.0 Indledning
Formålet med denne Klimaplan er at skabe rammen for Gentofte Kommunes klimaarbejde i 2010-2020. Klimaplanen er en dynamisk rammeplan,
som udstikker målene for klimaarbejdet. Den samler op på det klimaarbejde, der er beskrevet i 6 tilhørende delplaner, og skal skabe overblik og
retning for kommunens samlede klimaindsats.
Det betyder, at Klimaplanen beskriver Gentofte Kommunes mål og overordnede indsatser på klimaområdet, mens de enkelte klimainitiativer står
beskrevet i delplanerne:
Delplan 1: Kortlægning af CO²-udledning i Gentofte Kommune
Delplan 2: Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016
Delplan 3: Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune
Delplan 4: Handleplan for Agenda 21
Delplan 5: Klimatilpasningsstrategien
Delplan 6: Katalog over supplerende klimainitiativer
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Vekslerstation til fjernvarme

2.0 Formål med Klimaplanen
Klimaplanens primære formål er at:
<< udstikke mål og rammer for kommunens arbejde med at nedsætte udledningen af CO² og imødegå klimaforandringerne.
<< udpege en række konkrete indsatser, som sikrer, at udledningen af CO²
nedbringes til de fastsatte mål både for kommunens egen drift og for
kommunen som geografisk område
<< sikre iværksættelse af borgerrettede initiativer, som skal få den enkelte
til at tage et større ansvar for egen CO²-udledning
<< fastlægge nødvendige tilpasningsstrategier

Samtidig er det Klimaplanens formål at sikre, at hensynet til klima bliver
forankret i alle opgaveområder. Dette sker i dag dels igennem den nuværende Gentofte Plan og dels gennem Direktionens Strategiplan, hvor klima
er et tema. Klimaplanen samler altså op på Gentofte Kommunes klimaindsats og skaber sammenhæng med kommunes sektorplaner. Samtidig sikrer
Klimaplanen koordinering af de delplaner, der har størst indflydelse på klimaindsatsen, herunder Energihandlingsplanen for kommunens bygninger,
Udbygningsplan for fjernvarme, Handleplan for Agenda 21 og Klimatilpasningsstrategien. Et af formålene med Klimaplanen er derfor også at fremme
effektiviteten i klimaindsatsen, dvs. mest mulig klimaindsats for pengene.
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3.0 Mål og vision
EU har indgået en aftale om at reducere CO²-udledningen med 20 % og øge
andelen af vedvarende energi til 20 % inden år 2020. Danmark har allerede
en stor produktion af vedvarende energi og har derfor forpligtiget sig til at
øge andelen af vedvarende energi til 30 % inden år 2020. Samtidig er det et
EU-mål at øge energieffektiviteten med 20 %.
Gentofte Kommune vil bidrage til, at Danmark kan leve op til målsætningerne inden for de fysiske og geografiske rammer, der er til stede i en bykommune som Gentofte. Derfor har Gentofte Kommune følgende vision
Vision
Gentofte Kommune vil være en miljø- og klimavenlig kommune og
vil tage sin del af ansvaret for, at Danmark lever op til de internationale forpligtigelser.

Det forventes samtidig, at statslige – og andre organisationers - initiativer
også vil give væsentlige bidrag til, at Danmark lever op til de internationale
forpligtelser.
Mål
Gentofte Kommune forpligtiger sig til:

1. At reducere CO²-udledningen fra Gentofte Kommune som
geografisk enhed med 10 % i år 2020 i forhold til år 2007 som
følge af Gentofte Kommunes klimaindsats
2. At nedsætte CO²-udledningen fra Gentofte Kommunes
egen drift med 2 % om året fra 2009 til 2025
3. At øge anvendelsen af vedvarende energi i kommunen.
4. At fremme tilpasningen til klimaforandringerne via en
strategi for klimatilpasning.
5. At øge bevidstheden om klima og klimaforandringer hos
borgere, erhverv og ansatte i Gentofte Kommune
6. At fremme bæredygtig transport både internt i kommunens
drift og hos borgere og erhverv i kommunen.
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Gentoftes borgmester Hans Toft og præsident i Dansk Naturfredningsforening, Ella
Maria Bisschop-Larsen, underskriver Klimakommuneaftalen i maj 2009.

4.0 Klimaplanens fokus
Klimaplanen fokuserer på de indsatser, der giver de største reduktioner i
klimabelastningen set i forhold til størrelsen af den ydede indsats efter et
princip om, hvad der populært sagt kan kaldes ”mest miljø for pengene.”
Dette princip betyder, at Gentofte Kommunes mål om at reducere CO²udledningen fra kommunens egen drift bygger videre på kommunens
flerårige arbejde med energibesparelser i egne bygninger, som Energihandlingsplanen beskriver. Derudover søges målet om at reducere CO²udledningen fra Gentofte Kommunes geografiske område primært opfyldt
ved at udbygge fjernvarmevarmeforsyningen og ved at omlægge til en
mere klimavenlig produktion af fjernvarme.
Gentofte Kommunes Agenda 21-aktiviteter vil både understøtte de målbare mål om CO²-reduktioner, men vil også øge bevidstheden om klima
og klimaforandringer samt fremme en bæredygtig transport både i kommunens drift og hos borgere og virksomheder.
I det følgende præsenteres en opsummering af de 6 delplaner, hvor den
første er kortlægning af CO²-udledningen fra Gentofte Kommunes egen
drift og fra Gentofte Kommune som geografisk enhed. Herefter følger en
overordnet beskrivelse af de 5 øvrige delplaners initiativer.
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5.0 Kortlægning af Gentofte
Kommunes CO²-udledning
Kortlægningen (jvf. delplan 1) bidrager både til at skabe overblik over
relevante indsatsområder og til at sikre, at de indsatser som skaber størst
effekt i kommunens egen drift bliver prioriteret.
CO²-udledningen fra Gentofte Kommunes egen drift
I 2008 blev CO²-udledningen fra kommunens egen drift opgjort til
ca. 19.500 tons CO² pr. år. Dette svarer til ca. 4 % af den samlede CO²udledning fra Gentofte Kommune som geografisk område.

Figur 1
Fordeling af CO -udledningen
²
fra Gentofte Kommunes drift.
Idrætsanlæg, 17 %
Tekniske anlæg 8 %
Kørsel mv 3 %
Vejbelysning 1 %
Bygninger 71 %

Som figur 1 viser, står el- og varmeforbruget i kommunens bygninger og
idrætsanlæg for 88% af CO²-udledningen. Derfor vil den primære indsats
for at nedbringe CO²-udledningen i kommunens egen drift være rettet mod
kommunens bygninger og idrætsanlæg. Disse tiltag er beskrevet i Energihandlingsplan for kommunens bygninger (delplan 2).
CO²-udledningen fra tekniske anlæg bidrager med 8 %, hvoraf hovedparten
(7 %) stammer fra Nordvand A/S’ tekniske anlæg. Der er i driftsaftalen med
Nordvand for 2010 indføjet krav om reduktion af elforbruget med 2 % pr. år.
CO²-udledningen i Gentofte Kommune som geografisk enhed
Den samlede CO²-udledning i Gentofte Kommune var i 2007 på ca. 517.000
tons CO² og svarer til en gennemsnitlig CO²-udledning på ca. 7,5 tons per
borger. (Se delplan 1 for nærmere detaljer).

Som figur 2 viser, tegner el-forbrug og individuel opvarmning og procesvarme sig hver især for 35 % af CO²-udledningen, mens fjernvarme kun
tegner sig for 7 % af den samlede CO²-udledning.
Fjernvarme dækker i dag ca. 40 % af varmegrundlaget i Gentofte Kommune, men tegner sig kun for 7 % af den samlede CO²-udledning. Dette
skyldes, at fjernvarme er en af de opvarmningsformer, der udleder mindst
CO². Det betyder, at en udbygning af fjernvarmenettet både vil give væsentlige CO²-reduktioner i kommunens egen drift og blandt Gentoftes borgere og virksomheder. Her har kommunen således en direkte mulighed for
at påvirke borgernes og virksomhedernes CO²-udledning.

|

Figur 2
De samlede CO -udledninger
²
fra Gentofte Kommune som
geografisk enhed i 2007.
El 35 %
Fjernvarme 7 %
Individuel opvarmning
og processvarme 35 %
Transport og øvrige
mobile kilder 22 %
Øvrige 1 %
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6.0 Fremadrettede handlinger
6.1 Baggrund
Gentofte Kommune har gennem de sidste fem år arbejdet med en Energihandlingsplan for kommunens bygninger, der har ført til store energibesparelser, CO²-reduktioner og besparelser på driftsudgifterne.

Ligeledes har kommunen i de sidste fem år renoveret og kabellagt vejbelysningen, der også har medført både el-besparelser og CO²-reduktioner.
Sidste del af renoveringen bliver gennemført i de kommende par år og vil
også bidrage til en reduktion af CO²-udledningen.
Samtidig har Gentofte Kommune et højt ambitionsniveau i sit Agenda 21
arbejde. Det er denne tradition og de hidtidige erfaringer, der bygges videre
på i de fremadrettede planer for klimaarbejdet, der bliver beskrevet i det
følgende.
6.2 Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016
Gentofte Kommune har siden 2005 haft en energihandlingsplan, der til og
med 2010 effektuerer investeringer på 42 mio. kr. i energibesparende tiltag
i kommunens egne bygninger. Tiltagene har medført en årlig besparelse
på 44 mio. kr. på driften. Tiltagene har medført en årlig besparelse på 10,3
mio. kr. på driften i forhold til budget 2005.

Den kommende Energihandlingsplan for kommunens bygninger, der gælder fra 2011 til 2016, har tre primære indsatsområder: El-besparelser, incitamentsordning og varmeforsyning. Indsatsområdet varmeforsyning vil
både bestå af anlæg, der udnytter den kommende udbredelse af fjernvarme
og fokuserer på vedvarende energi der, hvor fjernvarmen ikke kommer.
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For at opnå en CO²-reduktion på 2 % om året for kommunen som virksomhed kræves en investering i bygningsmassen på 84 mio. kr. over 6 år – det
vil sige 14 mio. kr. om året. Investeringen forventes at medføre en samlet
driftsbesparelse på 7 mio. kr. om året efter 6 år i forhold til budget 2010.
Planen sigter også på, at der skal være fokus på energibesparende tiltag
ved ombygninger og løbende vedligehold. Samtidig skal den igangværende
energistyring fortsættes og udvides med en opgradering af automatikken.
Derudover sætter Energihandlingsplanen rammerne for demonstrationsprojekter i kommunens egne bygninger bl.a. inden for vedvarende energi,
energirenovering af bevaringsværdige bygninger og renovering til lavenergibyggeri. (Jvf. delplan 2)
Gennemførelsen af Energihandlingsplan for kommunens bygninger forventes at føre til en besparelse på 2 % om året i CO²-udledningen fra kommunens egen drift frem til udgangen af 2016.
6.3 Udbygningsplan for fjernvarme og Varmeplan Hovedstaden
Gentofte Kommune Kraftvarme leverer i dag kun fjernvarme til en begrænset del af kommunen. Derfor kan der opnås store CO²-gevinster både
i kommunens egen drift og hos borgere og virksomheder ved at udbygge
fjernvarmenettet. Fjernvarmeudbygningen består af 3 faser med forventet
løbetid fra 2010 til 2030. Udbygningen fra 2010 til 2020 forventes at reducere CO²-udledningen med ca. 6 % i Gentofte Kommune som geografisk
enhed. Den planlagte udbygning er nærmere beskrevet i Udbygningsplan
for fjernvarme i Gentofte Kommune (jvf. delplan 3).

Udover at udbygge fjernvarmenettet vil der på sigt kunne opnås betydelige
CO²-gevinster ved ændringer i fjernvarmeproduktionen. Dette er beskrevet i Varmeplan Hovedstaden, der er en analyse udarbejdet i 2009 af CTR
(som Gentofte Kommune er medejer af), VEKS og Københavns Energi¹.
De tre parter vil arbejde videre med planen, der blandt andet anbefaler en
stigning i andelen af biobrændsel i varmeproduktionen og investeringer i
nye geotermiske anlæg.
Samlet forventes fjernvarmetiltagene at nå målet om at reducere udledningen af CO² i Gentofte Kommune som geografisk enhed med 10 % i 2020
sammenlignet med udledningen i 2007.
6.4 Agenda 21 Strategi og handleplan
Kommunen vedtager hvert 4. år en strategi for en bæredygtig udvikling –
en Agenda 21-strategi. Strategien udmøntes i årlige handleplaner, der især
har fokus på at påvirke adfærd og livsstil med borger- og institutionsrettede
aktiviteter. Det er f.eks. i form af energisparekampagner, cykelkampagner
og Grønt Regnskab.

Gentofte Kommunes agenda 21 aktiviteter koordineres på tværs af kommunens opgaveområder i en Agenda 21 gruppe, der i fællesskab udarbejder
den årlige Handleplan for Agenda 21, med udgangspunkt i kommunens
overordnede Agenda 21 strategi.

¹ CTR er en forkortelse for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, der indkøber og leverer fjernvarme for fem interessentkommuner. VEKS står for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.
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Handleplan for Agenda 21 2010 indeholder en lang række klimainitiativer, der
både er målrettet kommunens egen drift og borgere og virksomheder i kommunen. Planen sigter på konkrete CO²-besparelser og understøtter kommunens andre initiativer på klimaområdet gennem information og formidling om
klima (Jvf. delplan 4). Samtidig beskriver Handleplan for Agenda 21 også initiativer, der skal fremme bæredygtig transport og være med til gøre adfærden
hos kommunens ansatte, borgere og virksomheder mere klimavenlig.
6.5 Klimatilpasning
Klimaændringerne vil få stigende betydning for kommunen i årene fremover. Ændringerne består i kraftigere regnskyl, stigende havvandstand og
stigende temperatur. Konsekvenserne vil især være risiko for oversvømmelser fra regn- og spildevandssystemet.

Der er derfor behov for en indsats, så kommunen kan tilpasse sig disse
klimaændringer, så værdier og vitale samfundsfunktioner beskyttes. Gentofte Kommune har derfor udarbejdet et forslag til en klimatilpasningsstrategi (Jvf. delplan 5).
Klimatilpasningsstrategien giver bud på, hvordan bygninger, veje, afløbssystemer mv. kan indrettes fremover, så konsekvenserne af klimaændringerne mindskes. Det drejer sig f.eks. om en udbygning af spildevandssystemet og øget nedsivning af overfladevand.
Klimatilpasningsstrategien implementeres på det generelle og overordnede
niveau gennem Gentofte Planen. Herfra indarbejdes strategien i de konkrete sektor- og handleplaner som f.eks. spildevandsplan og handleplaner
til gennemførelse af Grøn Strukturplan.
6.6 Supplerende initiativer
Som led i udarbejdelsen af Klimaplanen blev der foretaget en kortlægning
af alle igangværende klimainitiativer og ideer på alle niveauer i kommunens organisation. På den baggrund er der efterfølgende gennemført en
række workshops, hvor repræsentanter fra alle opgaveområder har haft lejlighed til at drøfte og prioritere ideer og forslag til nye klimaaktiviteter.
Hovedkriterierne for prioriteringen har dels været initiativer, der passer
til Gentofte Kommune, og dels de initiativer der har størst potentiale for at
give CO²-reduktioner i forhold til ressourceforbruget.

På den måde er der fremkommet en række forslag til supplerende klimatiltag, der kan medvirke til at fastholde og styrke Gentofte Kommunes position som en grøn, miljø- og klimavenlig kommune. Initiativerne omfatter
både tiltag, der vil resultere i væsentlige CO²-reduktioner i kommunens
egen drift, fx på transportområdet, men også i CO²-reduktioner i Gentofte
Kommune som geografisk enhed, fx gennem etablering af et klimanetværk med virksomheder, fjernkøling i bygninger og bæredygtig transport.
Samtidig rummer delplan 6 initiativer, der kan få borgere, medarbejdere og
virksomheder til at ændre vaner fx gennem adfærdskampagner med klimaambassadører på alle kommunens institutioner, etablering af et klimaråd
og en generel styrkelse af Agenda 21 aktiviteterne. Derudover kan initiativerne være med til at bane vejen for nogle af de klimatilpasningstiltag og
CO²-reduktionstiltag, der skal implementeres.
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7.0 Forankring og opfølgning på
Gentofte Kommunes Klimaplan
Det er naturligvis vigtigt, at Gentofte Kommune kan indfri Klimaplanens
mål. Derfor skal der ske en årlig opfølgning i et statusdokument. Derudover vil der blive lavet en plan for det kommende år.
Gennem koordinering med andre af kommunens nuværende planer og ved
implementering af klima i Gentofte Kommunes kommende planer bliver
klima og Klimaplanen forankret i alle kommunens opgaveområder. Forankringen sikres gennem alle opgaveområdernes interne kontrakter, hvor
klima bliver et at de punkter, der skal tages stilling til.
Klimaplanen er en dynamisk rammeplan, der udstikker rammerne for de
næste års arbejde. Derfor skal initiativerne i Klimaplanen ses som opgaveområdernes bud på de bedste og mest rentable klimainitiativer på nuværende
tidspunkt. Da klima- og CO²-reduktionsområdet kan ændre sig med tiden,
vil der ske en revision om 5 år.
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8.0 Økonomi og ressourcer
Delplanerne i Klimaplanen bliver alle fremlagt til politisk behandling. Der
skal tages selvstændig stilling til økonomien for Energihandlingsplan for
kommunens bygninger (delplan 2) og Udbygningsplan for fjernvarme (delplan 3) mens initiativerne i Handleplan for Agenda 21 (delplan 4) afholdes
indenfor det nuværende driftsbudget. Klimatilpasningsstrategien (delplan
5) har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser, mens dette kan
være tilfældet i konkrete planer og initiativer.
De supplerende klimainitiativer, der er beskrevet i delplan 6, skal ses som
et idékatalog. Der er ikke afsat finansiering til disse forslag.
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