KLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2010

- HANDLEPLAN FOR REDUKTION AF CO2-UDLEDNING I ODSHERRED KOMMUNE

Klimakommune Odsherred 2010
Odsherred Kommune har indgået en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening den 12.
august 2010. 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.
Regnskabet over CO2-udledningen for 2009 forventes færdigt i januar 2011. Opgørelsen over udledningen
kommer til at dække bidraget fra de kommunale bygninger, samt bidraget fra transport i kommunen.

Handleplan for reduktion af CO2-udledning i
Odsherred Kommune
Det forventes, at størstedelen af bidraget til CO2-udledningen fra
kommunen kommer fra driften af de kommunale bygninger. Det
primære fokus i kommunen har derfor været rettet mod at få
sænket udledningen af CO2-udledningen i forbindelse med
opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger.
Der er udvalgt fire hovedindsatsområder i denne forbindelse:
konvertering til alternative energiformer, forbedring af
klimaskærm, energirigtig belysning og el-apparater og trim af
ventilations- og varmeanlæg.

Alternativ energi
•

•

•

•

Vedvarende energi
Der er i 2010 indviet et jordvarmeanlæg på Egebjerg skole til
erstatning for det gamle oliefyr. Odden skole, Rørvig hallen,
sognegården og Rørvig friskole er desuden i gang med at få
etableret jordvarmeanlæg til erstatning for opvarmning med
oliefyr. Derudover installeres et luft- og vandbåret
varmepumpeanlæg i Røffen i Rørvig og Egebjerg Børnehave samt
Odden Børnehave. Et lidt mindre luft-varmepumpeanlæg til
erstatning for el-opvarmning skal opsættes i træningsområdet i
kælderen på Sundhedscentret i Nykøbing, i Bobjergskolens SFO
samt på Vig og Odden skoler.

•

•

•

•

2 stk. luft-luft varmepumper
til erstatning for elvarme i
Sundhedscentret.
1 stk. luft-luft varmepumpe til
erstatning for elvarme på
Odden Skole.
3 stk. luft-luft varmepumper
til erstatning for elvarme i Vig
Skole.
1 stk. luft-luft varmepumpe til
erstatning for elvarme i
Sundhedscentret.
Luft-vand varmepumpeanlæg
til erstatning for oliefyr ved
Egebjerg Børnehave.
Luft-vand varmepumpeanlæg
til erstatning for oliefyr ved
Røffen (fritidsordning i
Rørvig).
Luft-vand varmepumpeanlæg
til erstatning for oliefyr ved
Odden Børnehave (udføres i
november 2010).
Jordvarmeanlæg ved Egebjerg
Skole til erstatning for oliefyr.

”EnergyTrim”
Alternativ energi
•

•

•

Jordvarmeanlæg ved
Rørvighallen, Rørvig
Friskole og Sognegården til
erstatning for oliefyr.
Jordvarmeanlæg ved
Odden Skole med til
erstatning for oliefyr og
elvarme (udføres i
december 2010).
Opsætning af
solcelleanlæg på Odden
Havn ved lystbådehavnen,
hvor det producerer strøm
til bade- og
toiletbygningen, som laver
varmt vand med elvarme.
Årsproduktion forventes at
være 5-6.000 kWh. Inden
jul kommer der et display
op som viser effekt netop
nu, produktion siden start
og besparelse på CO2.

Energirigtig
belysning/el-apparater
•
•
•

•
•
•

Belysningsprojekt i
børnehaven Lilleborg
Belysningsprojekt i
børnehaven Dragen
Belysningsprojekt i
administrationscenter
Fårevejle
Belysningsprojekt i aula og
bibliotek på Vig Skole.
Udskiftning af køleskab på
Odden Skole.
Udskiftning af stationære
pc’er til bærbare.

Odsherred Kommune har d. 16. juni 2009 underskrevet en
aftale med Danfoss. Aftalen hedder ”EnergyTrim” og består
i, at serviceteknikere fra Danfoss mindst fire gange om året
besøger hver enkelt børnehave og skole for at gennemgå
varmeinstallationerne med henblik på at få det mest
økonomiske og optimale forhold mellem forbrug og udgift.
Driftsoptimering af varmeanlæggene gennemføres i alle
kommunens ejendomme, ved udskiftning af forældede
komponenter, ved at trimme automatikken som styrer efter
udetemperaturen, samt ved at sørge for natsænkning. Der
sørges desuden for en optimering af frem- og
tilbageløbstemperaturen og for at aflæse og overvåge
forbruget af varme og el i de enkelte ejendomme.
Besparelser i CO2-udledningen fra allerede igangsatte
projekter i de kommunale ejendomme forventes, at kunne
dække det første års besparelser på 2 % reduktion i forhold
til klimakommune-aftalen.

Klimastrategi
Der er i efteråret 2010 udarbejdet en klimastrategi for
Odsherred Kommune, som ligger færdig inden januar 2011.
Klimastrategien er ikke endeligt vedtaget, men forventes at
blive godkendt i Byrådet i december 2010. Herefter bliver
der nedsat en arbejdsgruppe, som skal stå for udarbejdelsen
af en videre handleplan for reduktion af CO2-udledningen i
kommunen. Odsherred Kommune vil desuden igangsætte
energisparekampagner for medarbejderne i kommunen efter
nytår, for på denne måde at opnå yderligere besparelser i
CO2-udledningen fra de kommunale bygninger.

