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Klimaændringer og den danske natur
I løbet af de kommende 100 år vil de globale klimaændringer, vi står overfor, give os et varmere
klima, end jorden har oplevet i flere millioner år. Klimaforandringerne betyder, at vores jord er
under ekstremt pres og de livsbetingelser, som alt levende på vores jord er underlagt, ændres. Hvis
vi formår at få styr på klimagasudledningerne nu, vil vi om 100 år i Danmark få et klima, der ligner
det, vi i dag kender i lande som Holland, Belgien, Nordfrankrig og Balkan. Men får vi ikke får styr på
klimagasudledningerne nu, vil vi derimod få et klima, der minder om det, vi i dag kender i
Nordspanien, Italien, Grækenland og Tyrkiet1.
Den menneskeskabte drivhuseffekt vil således forårsage klimaforandringer inden for dette
århundrede, uanset hvilken indsats, der iværksættes nu. I Danmark vil ændringerne blandt andet
betyde2

Øget nedbør. Stigning mellem 8-9 procent
Mildere vintre. Vintertemperaturen stiger 2-3 °C
Varmere somre. Sommertemperaturen stiger 1–3 °C
Højere vandstand. Gennemsnitlig vandstigning på minimum 0,2–1,3 meter
Mere vind. Flere orkaner og stærkere middelvindshastighed
Mere ekstremvejr med hedebølger, ekstreme regnskyl og periodevise ekstreme
vandstandsstigninger
Generelt større uforudsigelighed

Ovenstående bygger på FN’s klimapanels seneste validerede rapporter. Nye undersøgelser viser, at
klimaændringerne kan blive endnu mere omfattende.
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Klimaændringerne og Stevns Kommune
2009 blev året hvor Stevns Kommune for alvor gik ind på klima- og energiområdet. Den 7. oktober
2009 satte borgmester Poul Arne Nielsen sin underskrift på to forpligtende aftaler: Én med
Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune og én med Elsparefonden om at
knække elkurven. I den forbindelse udtalte borgmester Poul Arne Nielsen:

”Det langsigtede mål her i Stevns er at blive en CO2-neutral kommune. Første skridt på vejen er to
aftaler med Elsparefonden og Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi forpligter os til at reducere
både elforbruget og CO2-udledningen med i alt fire procent inden udgangen af 2011. Herefter skal
kommunen opstille et mere langsigtet og ambitiøst mål for reduktionen”

Kommunen råder over 137 ejendomme, der skal opvarmes, oplyses og ventileres. Disse bygninger
skal jævnligt vedligeholdes og renoveres, hvilket åbner mulighed for indpasning af flere
energirigtige løsninger som eksempelvis øget isolering. Det samme gælder ved nybyggeri. Det er
muligt, at spare energi ved at tænke i energieffektivitet. Det er godt for økonomien men også for
indeklima, arbejdsmiljø og miljø generelt. Som led i den igangværende energimærkning af de
kommunale bygninger og det udarbejdede baseline regnskab for energiforbruget i 2008, er det
muligt, at få et overblik over Kommunens energiforbrug samt udarbejde forslag der kan reducere
energiforbruget.
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Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi
Energiforbruget i den offentlige sektor er stort og stiger stadig. I de seneste år er elforbruget i
kommunerne steget med ca. 1% om året. Den offentlige sektors bygninger har et højt
energiforbrug, og en jævnlig energimærkning kan skabe overblik over de indsatsområder der først
bør fokuseres på.

Ifølge den aftale, som KL har indgået om realisering af energibesparelser i kommunerne, skal
kommunerne

gennemføre

de

rentable

energibesparelsesprojekter,

der

er

anbefalet

ved

energimærkning af kommunens bygninger, og som har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år.

Ifølge aftalen forpligter kommunerne sig til at implementere
•

Energieffektiv adfærd

•

Energieffektive bygninger

•

Energieffektive indkøb

Læs aftalen: www.kl.dk/energi

Den 26. februar 2009 godkendte kommunalbestyrelsen projekt - " et (økonomisk) bæredygtigt
Stevns". Projekt er et af initiativerne, der skal sikre besparelser eller merindtægter til kommunen,
såvel som det er målet at opnå energi-effektiviseringer og spare energi og penge og samtidig
mindske CO2 udslippet. Forbrugstyper der er omfattet af klimastrategien: varme-, vand-, og
elforbruget på kommunens ejendomme.
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Handleplanens mål
Nærværende handleplan er gældende for perioden 2010-2011 og tager afsæt i det arbejder det blev
gjort i 2009 samt den klimastrategi der blev udarbejdet. Klimahandleplanen har til formål, at
styrke, koordinere og prioritere kommunes klimaindsats. Klima og energi skal integreres i
organisationen, såvel i den kommunale drift som i den fremadrettede planlægning. Handleplanen
skal sikre, at klimatilpasninger sker på den bedste og mest omkostningseffektive måde.
Langsigtede investeringer og god planlægning skal sikre, at udgifterne til klimasikring i det lange
løb bliver betydeligt reduceret.
Nærværende handleplanen er berammet til 2 år og afsluttes i 2011. Det forventes, at projektet
efter en statusevaluering følges op af en ny energihandlingsplan for de efterfølgende år. Med afsæt i
energi-baselinetallene for 2008 forventes det at der ved udgangen af 2011 er sket en:

Reduktion af Varmeforbruget:
Reduktion af Varmeforbruget med 5% til 114 kW/h pr. m2. Dette sammenlignet med de nuværende
120 kW/h pr. m2 (oplyst i CO2 regnskabet).

Reduktion af EL:
Reduktion af elforbruget med 4 % vil resultere i et kW/h forbrug på 62 kW/h pr. m2 (Dette er incl.
proces-El og Vejbelysning)

Udtages proces-El og Vejbelysning, da de aktuelle tiltag for reduktion ligger i/ på bygninger, vil
reduktionen betyde, at resultatet forøges og der fremkommer et resultat på 48 kW/h pr. m2. Dette
sammenlignet med de nuværende 50 kW/h pr. m2 (oplyst i CO2 regnskabet).

Reduktion af Vandforbruget:
Reduktion af Vandforbruget med 3% til 0,256 m3 pr. m2. Dette sammenlignet med de nuværende
0,264 m3 pr. m2.

Forbrug for CO2-emmissionen:
Med ovenstående reduktions mål på varme, el og vand vil CO2 emissionen reduceres med 7% til 53
kg CO2 pr. m2. Dette sammenlignet med de nuværende 57 kg CO2 pr. m2.

Til orientering var klima kommune målet på 4 % over perioden 2010-2011.
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Ansvarsfordeling & praktikaliteter
Det klima- og energibesparende arbejde i Stevns Kommune er organiseret med tre elementer:
Energistyregruppe – Energiarbejdsgruppe - Energikoordinatorer

Energistyregruppe
Energistyregruppen er en permanent gruppe med ledende personer fra Stevns Kommunes
forskellige afdelinger. Gruppens opgaver er at prioritere de energibesparende foranstaltninger,
udarbejde og iværksætte energihandlingsplaner, udarbejde redegørelser m.m. Gruppen består af:

Teknik & Miljøchef, Susanne Hartmann Rasmussen
Skole & Institutionschef, Anton Svendsen
Økonomichef, Anette Porslund
Direktion, Bjørn Voltzmann
Projektkoordinator: Birgitte Møller-Nielsen

Energiarbejdsgruppe
Arbejdsgruppen forestår det daglige energistyringsarbejde. Derudover har de bl.a. til opgave at
udarbejde oplæg til energihandlingsplaner og stå for den praktiske gennemførelse af planerne. En
anden vigtig opgave for gruppen er den løbende kontakt til de energiansvarlige, udarbejdelse af
redegørelser, sikre fastholdelse af opnåede besparelser m.m. Gruppen består af:

Birgitte Møller-Nielsen, projektkoordinator / kommunikation
Morten Kristoffersen, energiansvarlig
Ekstern energikonsulent

Efter

behov

udvides

arbejdsgruppen

med servicemedhjælpere,

institutionsledere

og LA-21

koordinator etc.

Energikoordinatorer
Energikoordinatorerne i Stevns Kommune er blevet udpeget, således at hver kommunalt ejet
ejendom har sin energikoordinator. Energikoordinatoerne har bl.a. til opgave at forestå en månedlig
indlæsning og indberetning af ejendommens energi- og vandforbrug. Formidle energiinformationen
til kollegaer, medvirke til fastholdelse af opnåede resultater, medvirke til gennemførelse af
energihandleplaner m.m.
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Den elektroniske indberetning
Som en fundamental vigtig del af kommunens energiprojekt er der i 2009 blevet etableret et
internetbaseret registreringssystem, så hver eneste skole, administration og institution i Stevns
Kommune kender deres respektive energiforbrug, og nu direkte har fået mulighed for at se
besparelserne. Det er blevet muligt at kunne foretage reelle sammenligninger imellem de enkelte
institutioners energiforbrug.
Den eksterne energikonsulent, har i samarbejde med drift og vedligeholdelsesteamet og
kommunens

GIS

medarbejder

udviklet

et

elektronisk,

web-baseret

program,

der

giver

energikoordinatorerne adgang for indtastninger og forbrugsgrafer på skærmen. Registreringen
foregår manuelt, idet den energikoordinerende medarbejder/leder en gang månedligt indtaster
målerdata for el, vand og varme på en hjemmeside. Energikoordinatoren har efterfølgende
mulighed for, at se en grafisk fremstilling af sine data.
En energimedarbejder i Teknik & Miljø følger løbende op på at alle data indtastes. Samtidig følges

institutionernes

forbrug

centralt,

så

der

reageres,

hvis

forbruget

stiger

drastisk.

Mange

undersøgelser viser, at der opnås mellem 5 og 10% besparelse alene ved at registrere sit forbrug.
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Registreringen sikrer, at brugerne er opmærksomme på deres forbrug, hvorfor de også bliver
opmærksomme på unødigt forbrug.
Det elektronisk, web-baserede program giver mulighed for, at trække mange forskellige
informationer, rapporter og andet ud af systemet og følge udviklingen både ude i ejendommene og i
Drift- og vedligeholdelsesafdelingen. Der kan søges på overforbrug, energityper, emissioner m.m.
Programmet udvikles løbende og kan tilpasses skiftende behov eller ønsker.

De ovenfor viste grafer angiver Hårlevhallens energiforbrug i 2009 & 2010. Som det fremgår af det
midterste højre søjlediagram, så har Hårlevhallen sparet 23.434 kW/h (graddage korrigeret) i årets
første to måneder, primært som følge af ny styring installeret i 2009.

CO2-udledninger fra Stevns Kommune som virksomhed
CO2-regnskabet er et vigtigt og nødvendigt værktøj for arbejdet med reduktion af energiforbrug og
udledning ad drivhusgasser, og dermed begrænsning af klimaændringerne og mindskning af
afhængigheden af fossile brændstoffer. CO2regnskabet dækker udelukkende kommunen
som virksomhed og ikke kommunen som
helhed med borgere, private virksomheder
m.v.
CO2-regnskabet

omfatter

forbrug

der

er

betinget af kommunens driftsaktiviteter (dog
med visse undtagelser), og der er således
ikke medtaget CO2 -udledning for produktion
af de ressourcer, varer og
tjenesteydelser

(f.eks.

taxakørsel,

bortskaffelse af affald fra genbrugsstation
m.v.), som kommunen
indkøber. Undtagelser som ikke er medtaget:
•

Kørsel og slutbehandling af Slam fra
renseanlægget.

•

Behandling af husholdningsaffald

•

Spildevandets

indehold

af

organisk

stof, som resultere i udledning af CO2
ved iltning
•

Skolebusser,

offentlig

og

privat

transport, samt specialtransporter og
lign.
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Stevns kommune har kun medtaget drivhusgassen CO2 og ikke andre drivhusgasser som f.eks.
SO2 NOx. Der er endvidere ikke medtaget de kommunale arealers optagelse af CO2 i planter og
udledning af CO2 og metan fra jordlag, vådområder m.v. Nøgletal for emissioner som er brugt i
CO2-regnskabet (fra Key 2Green):

Olie – 2,650 kg CO2 pr. liter.
Naturgas - 2,284 kg CO2 pr. m³
El øst Sjælland – 0,452 kg CO2 pr. kW/h

Da dette er Stevns kommunes første CO2-rapport er der ikke noget sammenligningsgrundlag fra
tidligere år, dog ser det ud til at kommunen i gennemsnit ud fra de valgte betragtninger og skøn
har en CO2-udledning der ligger i toppen i forhold til CO2-”rigtige”/ CO2-lavudlednings kommuner,
og set i et breder perspektiv når Stevns kommune ser på sammenlignelige kommuner, ligger
Stevns kommune stadig for højt i forhold til den gennemsnitlige CO2-udledning.
Resultat:

CO2-belastning:

Bygninger

5.754 tons

Andet (Indehold se Klimastrategi)

1.440 tons

I alt:

7.194 tons
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Energitiltag i de kommunalt ejende ejendomme - 2010

Ovenfor er en oplistning af de energitiltag, der med den nuværende viden vurderes at være mest
økonomiske at investerer i indenfor følgende emner: belysning, ventilation, pumper & motorer samt
”adfærdsregulering”
Vedr. tilbagebetalingstiden for Ellehallen, der er på 7,6 år, sker der en væsentlig forbedring af
indeklimaet som i dag ikke lever op til dagens standart, hvilket understøttes i forskellige AT
cirkulærer omkring indeklima og ventilation. Endvidere sker der en markant reduktion af CO2
udledningen på lige knapt 16 tons CO2, hvilket er en anselig størrelse i sammenligning de konkrete
tiltaget som ønskes udført.
Derudover er det i år (kun i år jf. lovgivning) muligt at sælge energibesparelsen til HNM (Tidligere
HNG), hvilket vil ligge i en størrelsesorden på kr. 40.000. Hvis denne indtægt bliver medregnet i
tilbagebetalingstiden vil denne komme under 7 år.
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Nedenfor er en oplistning af projekter, der allerede er sat i gang og udført:

Disse tiltag er udført i forbindelse med drifts & vedligeholdelse når installationer/ teknik er gået i
stykker. Der har været tænkt længere end bare til en 1 til 1 reparation, her har været indtænkt
fremadrettet energiproblematikker/ tiltag, som ville være i stand til at reducere energiforbruget,
CO2-udledningen og driftsudgifterne.

I

ovenstående

anlægsopgaver

er

her

indregnet

anlægsinvesteringer vil resultere i efter udførelse.
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de

driftsbesparelser

som

nævnte

Salg af energibesparelser
Stevns Kommune har indgået en aftale med HMN for 2010 vedrørende salg af energibesparelser (HMN er
etableret ved en fusion pr 1. januar 2010 mellem de to distributionsselskaber HNG I/S og Naturgas
Midt-Nord I/S). HMN yder tilskud på op til 42 øre pr. realiseret dokumenterede sparet Kwh.

Energitiltag i de kommunalt ejende ejendomme - 2011
Først ved udgangen af 2010 vil det være muligt at fremlægge en liste med energibesparende tiltag
for 2011.

Økonomiske estimater
I klimastrategien blev der lagt en besparelsesramme ind på 5% af driftsmidlerne svarende til
kr. 750.000 i 2010, idet der var forventet en 1-2% besparelse på adfærdsregulerende tiltag,
og de sidste 3% fra energitiltag. Hertil blev afsat en anlægssum svarende til 1.5 mio. Den
fulde effekt at tiltagne i 2010 kan først forventes, at slå fuldt igennem i 2011, da varmeåret
defineres fra 1. juli til 30. juni.

Som det fremgår af forrige side, vil der med de listede tiltag kunne forventes en årlig
besparelse i kroner på 836.810.

Den samlede besparelse i 2011 er afhængig af de midler som bevilges til energibesparende
formål.
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Klimatilpasningstiltag i Stevns Kommune
Kommuneplanen er i praksis det sted hvor de overordnede retningslinjer for kommunen beskrives,
og således kan det her sikres, at der tages hensyn til dels forebyggelse af og dels tilpasning til
klimaændringerne. Via lokalplanerne kan de rette rammer og strukturer understøtte den samlede
indsats for klimaet på Stevns. Derfor skal klima tænkes ind i al byudvikling. Hver gang der bliver
truffet beslutninger centralt eller lokalt om nye veje, bygninger eller transportmuligheder i et
bestemt område, skal der sættes fokus på klimaet og stilles krav om miljøhensyn. Vi kan komme
langt med god planlægning. Hvis det Stevnsboerne skal bruge – butikker, skoler og grønne områder
– ligger lige i nærheden, så går de. Det energirigtige valg bliver først rigtig attraktivt, når det også
er det mest praktiske og letteste. Det er væsentligt at vurdere hvert enkelt projekt i forhold til dets
betydning for CO2-udslippet, samt klimasikre planer og projekter, dvs. sørge for at planer og
projekter kan holde levetiden ud, selvom der skulle komme nogle voldsomme klimaforandringer.
Som nævnt i indledningen drejer det sig om at mindske forbruget af de fossile brændstoffer bl.a.
ved at nedbringe energiforbruget i kommunens ejendomme men også ved at arbejde for, at der
alternativt kan produceres mere vedvarende energi i kraft af eksempelvis solvarme, vindmøller,
jordvarme og biogasanlæg.

Kommune- og Lokalplanen
Grønne kiler, som kan sikre mere sammenhængende natur. Det vil fungere som biologiske
korridorer, som kan sikre biodiversiteten og sikre muligheden for flora og fauna kan flytte sig, hvis
levebetingelser

skulle

ændre

sig

placere

bygninger,

virksomheder,

fritidsfaciliteter,

så

transportbehovet bliver minimeret, og så man som minimum kan nå frem uden at bruge bil. Ved
lokalplanlægning fremme lavenergistandarder. At bygge efter lavenergiklasse I der vil medfører
store

energibesparelser,

som

betyder

reduceret
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CO2-udslip

kombineret

med

økonomiske

besparelser. Klimasikring, der sikre at der ikke planlægges nye bygninger etc. i umiddelbar nærhed
af kyststrækninger, åer og søer. Vandstandsstigning er en af de meget tydelige konsekvenser af
klimaforandringerne og ved at bygge for tæt på vand, øger man også risikoen for ødelæggelser i
forbindelse med oversvømmelse. Nedbringelse af fossile brændstoffer ved anvendelse af ”renere”
energi – bl.a. ved i den kommende planperiode at undersøge mulighederne for at udpege nye
vindmølleområder samt udpege områder egnet til store husdyrbrug og biogasanlæg.

Håndtering af regnvand, havvand & grundvand

Igennem de sidste 100 år, er mange moser, små søer forsvundet i det Stevnske landskab. Disse
ændringer kombineret med en øget dræning, øget arealer med asfaltering, stenlægning og lign.
samt de generelle klimaændringerne har medført en forsat øget risiko for oversvømmelser af
landbrugsarealer, veje og bygninger. Kraftige regnvandshændelser samt en stigende vandstand ved
kysten medfører desuden, en række store udfordringer til den kommende håndtering af
overfladevandet. Stevns Kommune har sat fokus på disse udforinger, hvilke bl.a. sker gennem en
koordineret

indsats

mellem

kloakforsyningen,

planlægningen

samt

kommunens

vandløbsmedarbejdere. Løsningerne af problemet omfatter bl.a. en kommende etablering af søer og
våde områder, der kan være med til at opbevare store nedbørsmængder.
I Kommuneplan 09 er der rette fokus på at genskabe nogle af disse lavbundsarealer, for
derigennem at mindske risikoen for oversvømmelser. Som en ekstra gevinst ved etablering af
sådanne områder, vil der kunne etableres nye rekreative områder samt skabes mere lokal natur.
Her følger tre eksempler på tiltag:

Havnelev
I 2010 er der bl.a. fokus på Havnelevrendens anden etape. Efter gentagne problemer med
opstuvning og omfattende oversvømmelser i Havnelev, specielt for de ejendomme der er
beliggende nær ved gadekæret, bl.a. som følgende af for lille rørføring, for dårlig stand samt, at
tilløbet fra Boestofte medfører opstuvning, tog Stevns kommune i slutningen af 2008 initiativ til et
projekt, der ikke alene løser oversvømmelsesproblemet, men også skaber et natur- og
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kvalitetsmæssigt løft i området. 2009 blev den øvre del af Havnelevrenden, fra Havnelev gadekær
og ca. 1, 5 km nedstrøms, den såkaldte etape 1, åbnet. I juli måned 2009 faldt der på 2 døgn 72
mm nedbør. Der skete i den forbindelse ikke nogen oversvømmelser. I 2010 påbegyndes etape 2
der består af, en projektering i forbindelse med åbning af dige til Østersøen kombineret med sikring
af sommerhuse og etablering af sø på den øvre del af den oprindelige fjord. Indenfor en kort
årrække, vil den åbne del være et naturligt vandløb, der igen skaber nogle spændende rammer for
iagttagelse af flere dyr og planter.

Klippinge
Kloakforsyningen gik i 2009 i gang med, at gennemføre en separatkloakering af dele af Klippinge. I
den forbindelse har kloakforsyningen og miljøafdelingen undersøgt mulighederne for, at etablere en
løsning, der samtidig tager højde for de kommende krav omkring vandplanerne, hvilke bl.a.
omfatter etablering af regnvandsbassiner eller lign., samtidig med at der gives mulighed for
etablering af et nærrekreativt område. På baggrund af denne ide, blev der afholdt et borgermøde i
Klippinge og nedsat en borgergruppe, der sammen med kommunen og en landskabsarkitekt
udarbejdede et endeligt udkast for området. Dette endelige udkast bruges til fundraising, der finder
sted fra efterår 2009 til forår 2010 hvorefter de indkomne fondsmidler vil være afgørende for
udformningen af den endelige plan for det rekreative område. Den endelige plan forventes færdig
sommeren 2010 og området forventes færdigt med udgangen af 2010.

Fejltilslutninger
For store mængder regnvand i spildevandssystemet giver negative følgevirkninger i form af
hyppigere overløb, kapacitetsproblemer i systemet og opstuvninger. Desuden nedsætter det
renseeffektivitet på renseanlægget. Forsyningsselskabet udfører egne undersøgelser af deres
ledningssystems kvalitet og tilstand og søger at identificere uvedkommende vand. Kommunen
understøtter forsyningsselskabets indsats særligt hvor årsagen til uvedkommende vand findes på
privat ejendom og derfor kræver myndighedsindsats. Der kan fx være fejltilsluttet regnvand, eller
fejltilsluttet spildevand med følgende direkte konsekvenser for vandmiljøet.

Opfølgning på handleplanen
Nærværende handleplan forventes godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i april 2010.
Der afholdes med 14 dages mellemrum statusmøder i arbejdsgruppen samt halvårsmøde i
styregruppen.
Der skal ved udgangen af 2010 afholdes et evalueringsmøde hvor de energitiltag der har fundet
sted i 2010 gennemgås samt fremlægges en prioriteret liste for kommende energiopgaver i 2011.
Med udgangen af 2011 skal der foreligge en ny Energihandleplan for Stevns Kommune.
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