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Klimahandlingsplan
Der udarbejdes ikke en selvstændig klimahandlingsplan i Odense Kommune. De klimarelaterede
handlinger beskrives i stedet i de politikker og planer der udarbejdes af kommunen og af de selskaber som
kommunen ejer en del af.
Ud over de strategier og planer som er udarbejdet af kommunen og selskaberne, deltager Odense
Kommune også i flere både nationale og internationale projekter, hvor der er fokus på grønne tiltag.
I planen er nogle af initiativerne beskrevet og der er link til yderligere information. Der kan findes yderligere
oplysninger om det der sker på miljøområdet i Odense Kommune på www.odense.dk.

Gade og stibelysning
Gade og stibelysningen i Odense er for første gang med i årets CO2 regnskab. Forbruget har ligget
rimeligt konstant på godt 12.000.000 kWh om året.
Men området vil få større fokus i årene fremover og der er i samarbejde med EnergiFyn udarbejdet en
renoveringsplan for årene 2014-2021.
Planen tager udgangspunkt i både
energibesparelser og i belysningskvaliteten
og der er en forventning til at man samlet
vil kunne opnå en akkumuleret
energibesparelse på 30 % 2021.
Dette tal kunne være højere ved en én til
én udskiftning, men man benytter
lejligheden til at opgradere
belysningskvaliteten på steder hvor den nu
er lidt utilstrækkelig.

BedreBolig
BedreBolig er en ordning under Energistyrelsen, der skal gøre det enkelt for boligejere at energiforbedre
boligen. Odense Kommune er med som en af 9 pilotkommuner, der har arbejdet lokalt med ordningen
inden den sættes i gang på nationalt plan i efteråret 2014. Det er vi fordi vi ønsker at sætte skub i
udviklingen på området, så vi får sparet på energiforbruget og vækst hos håndværkerne.
De fleste parcelhuse og rækkehuse i Danmark er
bygget i en tid, hvor der var meget begrænsede
krav til, hvor godt en bygning skulle udnytte
energien. I dag har
vi langt højere krav til både energistandard og til
den komfort, der følger med. Vi har også fået
bedre materialer og løsninger og mere fokus på at
bruge energien fornuftigt for både økonomien og
klimaets skyld. Mange danske boliger kunne blive
meget bedre at bo i, end de er nu, ved at blive
renoveret energirigtigt. Ud over fordelen ved et
mindre energiforbrug bliver boligen som regel et
meget rarere sted at opholde sig, når der bliver tætnet og efterisoleret.
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Men der er mange spørgsmål: Hvordan griber du chancen for at gøre det energirigtigt,
når du står over for et renoveringsprojekt?
Og hvordan vurderer du, hvilke forbedringer der vil have størst effekt?
BedreBolig er en ny ordning, som skal gøre det lettere for de danske boligejere at få
svar på spørgsmål som disse og renovere deres boliger på en
energirigtig måde.
Målet er at opnå betydeligt mere energieffektive boliger, der
samtidig på alle mulige måder bliver bedre at bo i.

Fordelene for boligejerne kan være:
 Mindre energiforbrug og lavere
varmeregning
 Øger boligens værdi
 Klimarigtig og med på
klimabølgen
 Bedre indeklima
 Mindre påvirket af fremtidige
prisstigninger på energi
 Forbedringer kan delvist
finansieres ved sparet energi

Du kan læse meget mere på: BedreBolig
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Bæredygtige Sammen - Sådan
Visionen i Odense Kommunes Miljøpolitik fra 2012 er, at vi i Odense skaber bæredygtig udvikling sammen
og gør det til en del af byens vækst. Med Miljøpolitikken sker der en kobling mellem den miljømæssige, den
sociale og den økonomiske dimension af bæredygtighed. De seks mål fra miljøpolitikken:
1. Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar
2. Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer
3. Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense
4. Odense er en ambitiøs klimakommune
5. Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer
6. Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense
udmøntes via strategien
"Bæredygtige Sammen - Sådan"
der dækker perioden fra 2012-2017.
Strategien kan læses på:
BÆREDYGTIGE SAMMEN - SÅDAN

I Miljøpolitikken BÆREDYGTIGE SAMMEN kan du læse en
uddybning af de seks miljøpolitiske mål og blandt andet
læse, hvad Odense Kommune kan gøre, hvad andre aktører
kan gøre og hvad vi kan gøre sammen i kommunen.
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Strategisk energiplan

Planen er digitalt webbaseret og kan ikke
downloades i sin fulde længde, men der kan
læses mere her: ENERGIPLAN

Mange af handlingerne i planen har lange perspektiver, så handlingsplanens mange punkter vil løbende
blive taget op og der vil komme flere til. Men flere er allerede i gang.

Klimatilpasningsplan
For Odense handler klima ikke kun om at gøre noget ved energiforbruget og produktionen. Det handler lige
så meget om at tage hånd om alle de forandringer som klimaforandringerne medfører. Derfor har vi i år
vedtaget en klimatilpasningsplan.

Du kan læse mere om klimatilpasnings her: Klimaklar, der er lavet i samarbejde med VandCenter Syd.
Her kan du blandt andet se risiko og oversvømmelseskort, samt læse en masse om hvad du selv kan gøre
for at blive klimaklar.
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Energy Lean
Odense Kommunes bygninger skal
være mere energieffektive, derfor
kører det ambitiøse projekt Energy
Lean nu på andet år. Det blev skudt i
gang i 2013, hvor 11 bygninger blev
gennemgået. I 2014 er der yderligere
53 bygninger på programmet.
Projektet kører fra 2013 til 2017 og i
alt 250 af vores egne bygninger skal
gennemgås og renoveres.

Projektet handler selvfølgelig om at få nogle
bygninger hvis energieffektivitet er i top, men
når vi nu er i gang, så kan vi jo lige så godt
kigge på helheden.
Derfor er alle inddraget i processen, for hvis
der er noget der alligevel snart skal skiftes,
noget der ikke fungerer for brugerne eller
andre ting, hvorfor så ikke få det med i
samme ombæring?

Imagine
Imagine projektet nærmer sig nu sin afslutning og ud over en masse gode ideer og inspiration, kommer der
også en fælles ”Handbook” og en ”Roadmap” fra alle 8 deltagende byer.
Handbook’en indholder værktøjer og inspiration til at arbejde med langsigtede planer for at
skabe en energieffektiv by – med en høj livskvalitet. De forskellige
Roadmaps, vil være de 8 byers bud på hvordan det er at de
planlægger at nå i mål i 2050.
Læs mere om Imagine initiativet på:
http://www.energy-cities.eu/-IMAGINE-initiative,573- og
http://www.imaginelowenergycities.eu/
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Effektiv Energi
Effektiv energi er et tiltag der foregår i regi af MiljøForum Fyn, som skal gøre det lettere for små og
mellemstore virksomheder, at få foretaget et energitjek og lavet en prioriteret vurdering af hvilke tiltag som
det bedst kan betale sig at få udført. Der kan læses meget
Mere om Effektiv Energi på: http://www.udviklingfyn.dk/effektivenergi

På Effektiv Energi/besparelsesbarometret kan man se besparelsespotentialet,
realiserede besparelser og meget andet.

Energiplan Fyn
Det som tidligere gik under arbejdstitlen Fælles fynsk strategisk energiplan er nu kommet til at hedde
Energiplan Fyn.
Den grundlæggende kortlægning, der blev lavet
i regi af Energiplan Fyn samarbejdet, af energiforbrug og
tilgængelige ressourcer er færdig og der skal udvælges
fokusområder for det fælles fynske samarbejde på
energiområdet i fremtiden.
Nogle af de områder der skal kigges på er blandt andet vores værker der benytter fossile brændsler til at
fyre med, produktion af vedvarende energi på sol, vind, biogas m.m. Der skal kigges på transportsektoren,
både på land og til vands. Energibesparelser og affald, der fremover ikke skal være affald men en
ressource, er heller ikke glemt.
Samarbejdet sker mellem ni fynske kommuner, Syddansk Universitet samt flere forskellige private partnere
på energimarkedet.
Du kan læse mere om Energiplan Fyn på: http://www.energiplanfyn.dk/

Selskaberne
Odense Kommune ejer helt eller delvist flere selskaber, der på forskellig vis arbejder med at nedbringe
deres miljøbelastning i overensstemmelse med kommunens overordnede målsætninger. Selskabernes drift
medfører naturligvis også at de udleder CO2 og udledninger er medtaget i vores CO2 opgørelse.
Da det er selvstændige selskaber fastsætter de selv deres ambitionsniveau og de handlinger, der er
nødvendige for at nå dem. Deres resultater og indsatser fremgår deres planer og af deres årlige
opgørelser.
På de følgende sider kan du se forsider fra forskellige rapporter og finde links til disse og andre relevante
dokumenter.
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FynBus
Du kan se FynBus årsberetning og strategi på:
http://www.fynbus.dk/strategi-og-rsberetning

Man kan på: http://kørmed.nu/Bussen-er-miljoevenlig
læse mere om busdriftens miljøpåvirkninger og blive
klogere på hvorfor at bussen er et miljøvenligt alternativ
til bilen.
Det er første år at busdriften i Odense Kommune er med
i CO2 opgørelsen.

Fjernvarme Fyn A/S
Fjernvarme Fyn A/S' Årsrapport, CSR og miljøforhold 2013 kan ses herunder. Den indeholder oplysninger
om deres miljøpåvirkninger, men også om deres resultater og planer på miljøområdet. Blandt andet kan
man læse om et skovrejsningsprojekt, der både skal sikre grundvandet og give biomasse til miljøvenlig
energiproduktion.

http://www.fjernvarmefyn.dk/Om-os/Aarsrapport.aspx

Årsrapporten indeholder og en CSR-redegørelse der lever op til CSR-krav inden for:
• Miljø og klimamæssige forhold
• Arbejdsmiljø
• Sociale forhold og menneskerettigheder
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Odense Renovation A/S
Odense Renovation har delt deres opgørelser i to. En EMAS-miljøredegørelse 2013 og en CSR-status
2013.

På forsiden af CSR-status 2013, står der:
”Ved en virksomheds
samfundsansvar forstås et
frivilligt integreret hensyn
til blandt andet menneskerettigheder,
sociale forhold
samt miljø- og klimamæssige
forhold”
Og dette ansvar redegør Odense Renovation
for i deres status.

EMAS-miljøredegørelsen indeholder oplysninger om
Odense Renovations miljø- og arbejdsmiljøpolitik,
væsentlige miljøpåvirkninger, miljø-mål og resultater
og meget andet.

Ovenstående redegørelser, affaldsplanen og mange flere, kan findes på:
http://www.odenserenovation.dk/Kontakt-og-bestil/Bestille-og-aendre/Bestil-brochurer-mm.aspx
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VandCenter Syd as
VandCenter Syd udarbejder årligt en ansvarlighedsrapport, derudover er der to strategier ”Strategi 20102014” og ”Odense 2030” Alle rapporter kan findes på:
http://www.vandcenter.dk/om-os/ansvarlighed

Ansvarlighedsrapporten indeholder oplysninger og mål og
målopfyldelse, deres fodaftryk, CO2 regnskab, målsætninger for
fremtiden, deres deltagelse i skovrejsningsprojektet Elmelund skov
og meget andet.

I de to strategier, der er vist til
venstre, kan du blandt andet læse om
VandCenter Syd’s kvalitets- og miljøprofil,
den fremtidige håndtering og rensning af
spildevand og regnvand i Odense og den
bæredygtige forsyning.
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