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Klima Kommune 2019
Indberetning til Danmarks Naturfredningsforening
Syddjurs Kommune vil som klimakommune gå foran på klima- og miljø udfordringer
Af denne opgørelse fremgår kommunens CO2-udledning for 2019 for kommunens egne
bygninger (strøm og varme). Endvidere er der udarbejdet en ny basisopgørelse for
kommunens egen kørsel, der skal danne baggrund for yderligere reduktion i CO2 udledning i årene fremover.
Syddjurs Kommune tager yderligere tiltag i 2020 i form af revision af kommunens klimahandlingsplan, der forventes at tage udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings
initiativ Klimakommune+.
Udarbejdelsen af en klimahandlingsplan og et løbende CO2-regnskab for blandt andet
kommunens egen kørsel er en del af Syddjurs Kommunes strategiske arbejde med FNs
verdensmål under overskriften ”Vi gør det sammen” - Link.

Reduktion på Ejendomme
Der er i løbet af 2019 iværksat en del projekter der sammenlagt reducerer CO2 udledningen fra de kommunale bygninger og institutioner.
For 2019 er der opgjort en CO2-udledning for de kommunale bygninger og institutioners
forbrug af strøm og varme på 996 tons CO2. Sammenlagt resulterer dette i en reduktion for
2019 på 0,2 % sammenlignet med 2018.
Status:
Siden aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af CO2 – udledningen
med 2 % om året fra 2010 og frem til 2025 har udviklingen været som følger:
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

CO2 reduktion
(%)
-2,4
+2,2
-5,2
-1,0
-10,9
+4,9
-1,4
-3,0
-19,1
-0,2

Side 1

Den samlede reduktion har været på 36,1 % over 10 år, svarende til en reduktion af CO2udledningen på ca. 3,6 % pr. år.
Detailoversigt over præstationen på ejendomsområdet 2019:

Der er i 2019 iværksat følgende projekter, der tilsammen reducerer CO2 – udledningen

Reduktion på kørselsområdet
Fra 2019 er det muligt at lave en meget detaljeret kørselsopgørelse for intern kørsel i
Syddjurs Kommune.
Opgørelsen omfatter et kilometerregnskab for dels kørsel i tjenestebiler og kørsel i
privatbiler med godtgørelse. Det registrerede antal km er omregnet til ton CO2 udledningen
og vil danne grundlag for beregning af reduktion fremover fra 2019.
Grøn omstilling af kommunens bilflåde
Byrådets netop vedtagne strategiske beslutning om en grøn omstilling af bilflåden både i
forhold til antal og drivmidler. Af registeringsgrundlaget for 2019 fremgår fordelingen af de
anvendte drivmidler i kommunens egne 220 tjenestekøretøjer. Det vil således fremover
være muligt at følge den grønne omstilling nøje.
Bæredygtig og rationel kørsel i Syddjurs Kommune
Fra 2020 ændres organisation og administration i forhold til tjenestekørslen. Der tages
følgende tiltag for at nedbringe mængden af kørsel og dermed CO2 udledningen:
- Kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil reduceres.
- Smartere bookingsystemer og overvågning af brugsmønstre indføres.
- Tjenestebilernes placering omstruktureres.
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-

Bilflåden reduceres og udskiftes løbende til mere bæredygtige biler som f.eks.
elbiler og hybrid.
Der oprettes en central styringsenhed for alle køretøjer.
Der indarbejdes en mødekultur med afholdelse af møder over Skype o.l.

Kørselsopgørelse 2019
I nedenstående oversigt er vist det samlede CO2 regnskab for kommunens egen kørsel.
Regnskabet vil danne grundlag for de kommende års indsats for at reducere CO2
udledningen fra egne tjenestebiler og kørsel i medarbejdernes egne biler.
Det fremgår af oversigten, at basisregnskabet for 2019 for kommunens kørsel er opgjort til
1.559 tons CO2. Der henvises til vedlagte regneark med det detaljerede regnskab.
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