Oplæg til drøftelse - KDK og BRN Direktion

Hvordan kan vi i fællesskab løfte
klimaindsatsen?

Præsentation til møde i KDK/BRN Direktion 6. april 2020

Udgangspunkt for drøftelsen
▪

Aktuelt politisk fokus på klimaudfordringer, bæredygtighed og grøn omstilling

▪

Aftale om klimalov indgået, men afventer behandling i FT. Forhandlinger om
klimahandlingsplan udskydes grundet COVID-19.

▪

KL’s to klimaudspil, herunder beslutning i KKR

▪

Forslag om udvidelse af DK2020 til alle kommuner, herunder beslutning i BRN
og national dialog mellem Realdania, KL og Danske Regioner.

▪

Skitsemæssigt overblik med muligt indhold samt nuværende og kommende
samarbejder, organiseringer og indsatser.
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Formål med drøftelsen
Foreløbig drøftelse og afklaring som grundlag for beslutning om:
• Hvad?
• Hvem?
• Hvordan?
OBS: Fokus på tværgående kommunale og regionale samarbejder, der kan løfte indsatsen

To overordnede spor:
• På kort sigt: Indhold, afgrænsning, sammenhænge, organisering og
forankring. Nedsæt arbejdsgruppe og sæt rammerne for deres opgave.
• På længere sigt: Udarbejde en strategi for tværgående samarbejde i
Nordjylland på klimaområdet
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Udfordringen
Energistyrelsens
basisfremskrivning (2019)
viser, at de samlede
drivhusgasudledninger i
2030 under fravær af nye
tiltag vil være reduceret
med 46 pct.

70 pct. reduktion

Energistyrelsens basisfremskrivning forventer en udledning i 2030 på 41,5 mio. ton CO2-ækv.
Hvis Danmark skal nå målet om 70 pct. i 2030, skal udledningerne i 2030 ned på 22,7 mio. ton

Udvalgte mål:
EU mål - Klimaneutralt EU I 2050 + 40% reduktion af drivhusgasemissioner i 2030
Nationale mål - 70 % reduktion af drivhusgasser inden 2030 + Klimaneutral i 2050
+ Uafhængighed af fossile brændsler i 2050
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Eksempel

253 vindmøller
á 3,5 MW (886 MW)

45.000 boliger
(uden for fjernvarmeområder og boliger forsynet med biobrændsel)

Ca. 830 ha.
(1 TWh)

SEP NORD energicirkel

9000 boliger mangler

Optimering af alt ledningsnet

15 nye anlæg
(heraf 12 store over 500 tons/døgn

Udnyttelse af ca. 80% af
gyllen

Til opgradering af biogas med brint fra vind-elektrolyse +
forgasning af tør biomasse (0,9 TWh metan og 3 TWh
syntetisk gas/metan)

Levering til 80.000 boliger

Metaniserings- og
forgasningsanlæg

100%
Vedvarende energi i
2050

Energibesparelser

50 % på el og varme i bygninger

Til transport, metanisering af biogas og
produktion af syntestisk gas

Kun til gasproduktion til transport, procesenergi og
kondens-el (ca. 3,5 TWh/år)

Alle VE teknologier skal i brug for at nå målet
+ energiadfærd hos brugere, producenter og leverandører
Ca. 200.000 stk. til at erstatte benzin- og dieselbiler

Brint-,
gas- og
biobrændsto
f

Ca. 55.000 køretøjer i den tunge
transport + til færger , tog og fly

Lagring af varme og gas

El, varme, gas og energilagring i et sammenhængende
energisystem

Muligt indhold i kommunernes og regionens klimaindsats
Ressourceanvendelse

Teknologi- og
erhvervsudvikling

Energi og
bygninger

Transport og
mobilitet

Arealanvendelse

Klimatilpasning

Eksempler på indsatser:

Eksempler på indsatser:

Eksempler på indsatser:

Eksempler på indsatser:

Eksempler på indsatser:

Eksempler på indsatser:

• Fremme øget
genanvendelse af
affald hos borgere og
virksomheder

• Understøtte
forretningsudvikling
indenfor klima og grøn
omstilling gennem
kontakten med
virksomheder i regi af
miljøtilsyn eller
erhvervsfremme.

• Fremme etablering af
vedvarende
energianlæg såsom
vindmøller,
solcelleparker og
biogasanlæg gennem
planlægning.

• Fremme omstillingen
af transportinfrastrukturen, herunder
tankningsmuligheder
for el- og brintbiler.

• Gennem planlægning,
bidrage til etablering
af parker, skove, søer
eller vådområder. Ud
over at reducere CO2
er skove og
vådområder med til at
mindske udvaskningen
af næringsstoffer.

• Forbyggende
investeringer gennem
forsyningsselskaber
ift. øget vankapacitet.

• Fremme industrielle
symbioser gennem
tilsynsindsatsen hos
virksomheder.
• Fremme grøn
omstilling af
fælleskommunale
affaldsselskaber
• Mindske C02- aftryk
og klimabelastning
ved offentlige indkøb
• Fremme bæredygtig
adfærd blandt
medarbejdere gennem
arbejdsgiverpolitik
• Effektivisering af
forsyningsområdet.
• …

• Indgå i udviklingsprojekter som
markedsmodner
cirkulære og
klimarelaterede
løsninger
• Storskalaprojekter for
test af nye teknologier,
herunder i samarbejde
med forskning og –
uddannelsesinst. og
private virksomheder.
• …

• Stille krav om lavt
CO2-aftryk i nye
offentlige byggerier
og anlæg.
• Arbejde med
energieffektivisering
af eksisterende
bygninger og anlæg.
• Inspirere til energieffektivisering i virksomheder gennem
myndighedskontakt .
• Iværksætte indsatser
med fokus på
borgeradfærd.
• …

• Fremme en grøn
omstilling af den
kollektive trafik i
regionen gennem
ejerskab af NT.
• Fremme omstilling af
egen kørsel og
transport, eksempelvis
udskiftning af
køretøjer fra fossile
brændsler til
klimaneutrale
drivmidler.
• Iværksætte indsatser
som fremmer
klimavenlige
transportformer,
herunder samkørsel og
delebilsordninger samt
cyklisme og gang.

• Etablere skove og
vådområder på egne
arealer, herunder de
arealer der aktuelt
anvendes til
landbrugsdrift
• Understøtte
multifunktionel
jordfordeling, gennem
facilitering af at jord
byttes, købe og sælges
ud fra en
helhedsorienteret
tilgang.
• …

• Investeringer i
infrastruktur som
foranstaltninger mod
oversvømmelser ved
fjorde og langs kyster.
• Vejlede borgerne og
facilitere processer,
eksempelvis ifm.
grundvandstigning,
samt arbejde for bedre
finansieringsmulighed
er for lodsejerne.
• …

Organisation/netværk:
Plan/strategi:

Nuværende planer, samarbejder, indsatser og projekter

Ressourceanvendelse

Fælles

Projekt:

Teknologi- og
erhvervsudvikling

Transport og
mobilitet

Energi og bygninger

Arealanvendelse

Klimatilpasning

Strategisk energiplan for
Nordjylland (SEP NORD)

Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er
House of Energy (HoE)

Masterplan for
bæredygtig mobilitet

Tværgående

Netværk for bæredygtig
Erhvervsudvikling (NBE)

Limfjordsrådet

Fælleskommunale
affaldsselskaber

Coast to Coast Climate
Challenge (C2C CC):

Collective impact

DK 2020

Lokalt

Forsyningsselskaber
Klimaaftaler med Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Lokal indsats

Lokal indsats

Lokal indsats

Lokal indsats

Lokalt indsats

Lokal indsats

Organisation/netværk:

Fremtidige samarbejder - nye opgaver og felter?

Plan/strategi:

Ressourceanvendelse

Fælles

Projekt:

Teknologi- og
erhvervsudvikling

Energi og bygninger

Arealanvendelse

Klimatilpasning

Fælles nordjysk klimahandlingsplan
Strategisk energiplan for
Nordjylland (SEP NORD)

Grøn og cirkulær omstilling i SMV'er

Fælleskommunale
affaldsselskaber

Multifunktionel jordfordeling

Masterplan for
bæredygtig mobilitet

Netværk for bæredygtig
Erhvervsudvikling (NBE)

Tværgående

Transport og
mobilitet

Limfjordsrådet

Fælleskommunale
forsyningsselskaber

Green Hub Denmark

DK 2020 udvidelse

Lokalt

Klimaaftaler med Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Lokal indsats

Lokal indsats

Lokal indsats

Lokal indsats

Lokalt indsats

Lokal indsats

Forslag til tidsplan
Marts
KDK-møde
BRN-Direktions møde
KKR-møde
BRN-Bestyrelsesmøde
KDK/BRN-Dir. behandler 1) Overblik, der viser
eksisterende klimasamarbejder, 2) Drøftelse af en proces
for, hvordan opgaven kan afgrænses, organiseres og
forankres på kort og lang sigt 3) nedsætter evt.
arbejdsgruppe
SPOR 1: Arbejdsgruppe kvalificerer overblik over
eksistrende klimasamarbejder og kommer med forslag til
organisering og forankring af opgaver fremadrettet

KDK/BRN-Dir. Behandler oplæg fra arbejdsgruppe
KKR og BRN behandler oplæg fra arbejdsgruppe og
igangsætter SPOR 2
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* Farverne brun og grøn indikerer 2 forskellige scenarier for tidsplanen, herunder overvejelser i f.t. afklaring/status på nationalt plan - Klimalov og DK2020
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Marts

X

Signaler til og igangsættelse af den videre proces
Spor 1: Hvordan griber vi opgaven an på kort sigt :
• Nedsæt arbejdsgruppe og sæt rammerne for deres opgave
o Fx 2-3 kommunaldirektører, 3-4 tekniske direktører og en regional direktør
o Sekretariatsbetjening
• Indhold, afgrænsning, sammenhænge:
o Alene en afklaring i forhold til indhold og proces ift. DK2020 – eller bredere?
o Hvilke initiativer skal tænkes sammen – eller blot sikres vidensdeling om og
koordineres i nødvendigt omfang?
• Organisering og forankring af opgaver fremadrettet
• Tidsplan for politisk behandling – hvornår er det realistisk?
Spor 2: Hvordan griber vi opgaven an på længere sigt:
• Udarbejde en strategi for tværgående samarbejde i Nordjylland på klimaområdet
• Fokus på tværgående kommunale og regionale samarbejder, der kan løfte indsatsen
Præsentation til møde i KDK/BRN Direktion 6. april 2020

