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Forord

De menneskeskabte klimaforandringer er vor tids største udfordring. Konsekvenserne mærkes

nu ikke kun i fjerne egne af kloden, men også i Europa og helt lokalt i Odder Kommune. Vi har

allerede oplevet store oversvømmelser i Odder by, og i de kommende år vil vi komme til at opleve

mere ekstremt vejr, stigende vandstande og hyppigere stormfloder. Alt sammen som en direkte

konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det er en fælles opgave at bremse

udviklingen. Både globalt og helt lokalt har vi en forpligtelse og et ansvar for at finde løsninger.

Ikke kun for vores egen skyld, men også for kommende generationers skyld. Og vi skal i gang nu,

hvis vi skal nå at skabe forandringer der gør en forskel.

 

I Odder kommune vil vi også tage ansvar og handle. Det kræver medspil og aktiv handling fra os

alle, både Odder kommune, borgere og erhvervslivet.

 

Det glæder mig, at kunne introducere vores DK2020 klimaplan her. Det er hele Odder Kommunes

”DK2020 Klimaplan”, som er udarbejdet på grundlag af aktuelt bedste viden og i et samarbejde

mellem kommune, borgere og erhvervsliv. Planen indeholder de konkrete tiltag, som skal til for

reducere klimaaftrykket i vores geografiske område frem mod klimaneutralitet i 2050. Planen

beskriver også tiltag, som skal gøre vores område mere robust over for de klimaforandringer,

som allerede er i gang. Det er helt afgørende for vores succes, at vi alle sammen yder vores

bidrag for at nå i mål med DK2020 Klimaplanens anvisninger.

 

Den høje levestandard og forbruget i Danmark fører til et meget højt individuelt klimaaftryk.

Selvom vi i Odder har reduceret vores CO2-udledning med mere end 100.000 tons siden 1990, er
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hver enkelt borger stadig i en global sammenhæng en meget stor udleder af CO2. I Odder

kommune udleder vi hver især i gennemsnit ca. 8 tons CO2 om året. 

 

Som lokalsamfund har vi altså både et stort ansvar, men også store muligheder for at bidrage

positivt til at reducere vores samlede klimaaftryk og blive klimarobust.

 

Kommunalbestyrelsens vision for det målrettede arbejde med klima og bæredygtighed, som

afspejles i DK2020-Klimaplanen lyder:

Alle kommunens borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, fællesskaber og medarbejdere

bliver positivt engageret og innovative medskabere af de bedst mulige løsninger for klima,

bæredygtighed og grøn omstilling, så Odder Kommune når målet om at blive klimaneutral og

klimarobust. Det skal ske gennem ændret adfærd på en måde, så velfærd og levestandard kan

bevares og udbygges.

 

Jeg håber, at også du får lyst til at bidrage, når du læser med i  DK2020 Klimaplanen. God

fornøjelse med læsningen og lad os så komme i gang! 

Forord

Hvad er en Klimaplan

Klimaplanens nationale
ophæng

Odder Kommunes
deltagelse i DK2020

Klimaplanens indhold

Lokalt engagement

Klimaforebyggelse

Klimatilpasning

Merværdi

Hvad er en Klimaplan

Klimaplanen er både en strategi- og en handleplan, som

samler klimaarbejdet i Odder Kommune for både

klimatilpasning og klimaforebyggelse.

Odder Kommune har allerede godkendt en række planer,

strategier og politikker, der præciserer ambitionen for

kommunens klimaindsats. 

DK2020 klimaplanen skal derfor ses som en paraplyplan, der

samler eksisterende planer, politikker og strategier, højner

ambitionsniveauer og tilføjer nye handlinger så kommunen

når målet om netto-nul CO2-udledning og er klimarobust i

Planer, strategier og
politikker:

 

Kommuneplan 2021-2033

 

Strategisk energi- og

klimaplan 2022
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Vejen frem 2050. Klimatilpasningsplan 2022

 

Biodiversitetsplan

 

Spildevandsplan

 

Klimatilpasningsplan for

Odder Midtby

 

Affaldsplan 

 

Erhvervsstrategi 2019-

2025
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Klimaplanens nationale ophæng

Danmark indgik sammen med 195 andre lande en aftale på

COP21-mødet i Paris i 2015 (Parisaftalen). Landene

forpligtigede sig til at arbejde for at modvirke den globale

opvarmning og stræbe mod en temperaturstigning, der holder

sig under 2 C. Det skal gøres ved, at landene bliver

klimaneutrale (dvs. ikke udleder flere drivhusgasser, end der

optages) senest i år 2050. Dertil indeholder aftalen en

forpligtelse til at øge tilpasningsevnen over for de skadelige

virkninger af klimaændringer og fremme

modstandsdygtigheden over for klimaændringer frem mod

2050.

Odder Kommunens klimaarbejde foregår indenfor rammerne

af de internationale og nationale mål fastlagt i aftaler og

lovgivning. 

I december 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om at

indføre en Klimalov i Danmark. Aftalen blev til en Klimalov i

2020, og indebærer, at den siddende regering hvert femte år

skal fastsætte klimamål med et ti-årigt perspektiv. Det første

Klimaforebyggelse:

Ved at reducere CO2

udledningen, vil vi kunne

forebygge yderligere

klimaforandringer.

 

Klimatilpasning:

Tilpasning til de nye

klimaforhold, der kommer

med forventelige

klimaforandringer. 
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delmål er en målsætning om 70 procent reduktion af

drivhusgasserne i 2030 (i forhold til 1990), og et klimaneutralt

Danmark senest i år 2050.

Reduktionskravene kræver aktiv handling - også fra

kommunerne. Derfor har 94 kommuner tilsluttet sig projektet

”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”. Projektet

gennemføres som et partnerskab mellem KL, de fem regio ner

og RealDania og understøttes og sekretariatsbetjenes af

CONCITO.

Gennem projektet skal dan ske kommuner lave klimaplaner,

som opdaterer og tilpasser kli maarbejdet i kommunerne, så

det lever op til standarden hos de mest klimaambitiøse byer i

det internationale bynetværk C40. Klimaplanerne skal

definere, hvordan kom munen bliver CO2-neutral senest i

2050, og hvordan kommunen tilpasser sig fremtidens klima -

forandringer og bliver klimarobust.
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Odder Kommunes deltagelse i DK2020

Vi står i Odder Kommune, ligesom landets øvrige kommuner,

overfor en omstilling til et bæredygtigt og klimarobust

samfund. Odder Kommune vil arbejde for, at nå de ambitiøse

mål og krav til CO2-reduktion som er fastlagt i Lov om Klima.

Byrådet besluttede på mødet den 31. august 2020 at Odder

Kommune skulle tilslutte sig Klimapartnerskabet DK2020. På

den baggrund har Odder Kommune nu lavet en plan for

hvordan kommunen som geografisk enhed skal blive CO2

Henvisninger:

DK2020 - Klimaplaner for

hele Danmark

 

Dagsorden 31. august

2020 - tilslutning til

Klimapartnerskabet
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Klimatilpasning

Merværdi

Vejen frem

neutral inden 2050, med et ambitiøst delmål om en 70%

reduktion i 2030 i forhold til 1990-niveau, og hvordan

kommunen bliver robust overfor klimaforandringer. 

Kommunalbestyrelsen vedtog 20. juni 2022 Udviklingsplan

2022-2026: "Et stærkt fællesskab i balance". Et vigtigt

fokusområde i Politik for Bæredygtighed og Klima er netop, at

Odder kommune vil være en klimaneutral og klimarobust

kommune. DK2020-Klimaplanen viser hvilke handlinger der

skal igangsættes for at nå disse mål.

De valg vi træffer i de kommende år, har betydning for

hvordan vores samfund ser ud i fremtiden, og dermed om vi

når klimamålet i 2050. Denne plan formulerer, hvordan vi i

fællesskab kan tage ansvar, og få mulighed for at handle.

Kommunalbestyrelsen opfordrer alle til at bidrage, og ønsker

med denne Klimaplan, at skabe de bedste rammer for

handling og dialog med borgere, erhvervsliv og andre aktører.

Sammen skal vi sikre en klog og bæredygtig vækst.

 

Med den endelige vedtagelse af DK2020 Klimaplanen

forpligter Odder Kommune sig til at påbegynde

implementeringen af gennemgribende og inkluderende

strukturelle handlinger for at opnå en klimaneutral og

modstandsdygtig kommune inden udgangen af 2050, hvilket

er stemmer overens med målsætningen i Parisaftalen. 

DK2020

 

Lov om Klima

 

Strategisk energi- og

klimaplan 2022

 

Klimatilpasningsplan 2022
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Klimaplanens indhold

Klimaplanen beskriver de fælles klimaudfordringer vi står

overfor i Odder Kommune, mål for reduktion og tilpasning,

gevinster og merværdi, samt hvilke handlinger der skal til at

nå disse mål.

Planen tager udgangspunkt i de overordnede nationale og
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internationale mål, og Odder Kommunes ambitiøse lokale

delmål og mål.

Der er opstillet en række delmål og mål inden for både

klimaforebyggelse og klimatilpasning:

Klimaforebyggelse

Energi
Transport
Landbrug og arealanvendelse
Affald og spildevand
Industrielle processer
Oplysning og uddannelse
Kommunen som virksomhed

Klimatilpasning

Oversvømmelse fra havvand, nedbør, vandløb eller grundvand
Erosion
Tørke, varme og vind

 

KLIMAFOREBYGGELSE

De internationale og nationale målsætninger danner rammen

for Odder Kommunes ambitiøse mål om 70 procent reduktion

i udledningen af drivhusgasser i 2030, og CO2-neutral inden

2050.

Planen viser en vej til, hvordan vi aktivt arbejder hen imod at

indfri disse mål. Ikke bare, at vi kommer i mål med

udledningsreduktionen, men også at vi gør det på en klog

måde, hvor der tages hensyn til natur, miljø og mennesker i

lyset af FN’s verdensmål.

De kraftige reduktioner af drivhusgasudledninger kræver et

stærkt samarbejde mellem befolkningen, energiforsyningen,

virksomheder og landbruget. Borgernes aktive medspil i

forhold til at vælge fossilfri varmeløsninger, skifte

transportmidler fra egen diesel- eller benzinbil til cykel,

kollektiv transport eller elbil, og reducere forbruget af energi

og materialer er en væsentlig faktor for at reduktionerne kan

nås. Ligeledes er landbruget en stærk medspiller, der kan

levere en stor del af den energi vi alle har brug for, samtidigt

med at erhvervet leverer de kvalitetsfødevarer vi er vant til.

Ved hjælp af partnerskaber mellem virksomheder, borgere og

brancher kan vi i fællesskab finde robuste løsninger der

tilgodeser alles interesser.

 

KLIMATILPASNING 

I forhold til klimaforandringer, vil vi opleve fremtidens klima

som varmere, vådere og mere ekstremt. 

Klimatilpasning er et fælles ansvar mellem stat, kommune,

forsyning og borgere.
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Stat og kommune tager sig af den langsigtet planlægning.

Kommunen er ansvarlig for vedligehold af kommunale

bygninger og arealer, og de kommunale vandløb. Kommunen

kan alene udføre beskyttende handlinger for værdier, som har

en fælles samfundsmæssig betydning, og som har værdi for

de mange.  Forsyningen skal håndtere regnvandet op til det

serviceniveau, der er fastlagt i spildevandsplanen. Det er

borgerens eget ansvar at tage hånd om regnvandsproblemer

på egen grund og beskytte deres ejendomme mod vandet.

Hvis der er tale om at beskytte menneskeliv, miljø og

væsentlige samfundsinteresser ved pludseligt opståede

situationer, træder beredskabet i kraft.
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Lokalt engagement

Vi står i Odder Kommune - ligesom landets øvrige kommuner,

over for en omstilling til et bæredygtigt og klimarobust

samfund. Det er en stor opgave - og en fælles opgave.

Det er ikke kun Odder Kommune som virksomhed og

myndighed, der arbejder på at opnå de fælles mål. Hvis vi skal

nå målet, skal ALLE i kommunen hjælpe med at nedbringe

CO2-udledningen og tilpasningen til nye vejrforhold. 

Odder Kommune havde allerede inden DK2020 haft flere

borgerinddragende processer med fokus på

klimaforebyggelse og –tilpasning. Under DK2020 processen

er indsatsen blevet intensiveret, og borgere, virksomheder og

andre interessenter har spillet en central rolle i udformningen

af Klimaplanen.

Det er essentielt for Klimaplanens videre tilblivelse og

udførelse, at alle i kommunen er aktivt engageret, og igennem

de mange fællesskaber i kommunen bidrager til den fælles

grønne omstilling og et klimarobust samfund.
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Inddragelse af civilsamfund og aktører

Siden Odder Kommune tilsluttede sig Klimapartnerskabet

DK2020 er der gennemført en proces med inddragelse af

borgere, virksomheder og nøgleaktører. Kommunen

prioriterer dialogen med relevante nøgleaktører, borgere og

erhverv med fokus på, at støtte op om lokale initiativer og

forankring i lokalsamfund.

Klimaplanens realiserbarhed afhænger af, at vi frem mod

2050 forsat har fokus på at inddrage civilsamfundet og

centrale aktører i implementeringen, og den løbende

justeringer af Klimaplanen. Bl.a. ved at udbygge vores

partnerskaber omkring Klimaplanen med det lokale

erhvervsliv, forsyninger, landbrug og på tværs af kommunens

administration.

Klimaopgaven er forankret i Udvalget for Klima og Plan. Det

betyder at alle klimaopgaver igangsættes, organiseres og

koordineres gennem Udvalget for Klima og Plan. Udvalget for

Klima og Plan skal sikre en bred forankring af klimaindsatsen i

hele kommunen.
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Der er gode muligheder for bidrage til den grønne omstilling

som privatperson.

Uanset om man bor til leje, i et fællesskab eller i privatejet

hjem, kan man gennem forskellige energibesparings- og

varmereducerende tiltag være med til at gøre en forskel for

det samlede CO2 aftryk af ens hjem.

En stor post i CO2 regnskabet for hele kommunen er privat

kørsel i diesel og benzinbiler. 

Privatforbrug af alt fra madvarer til tekstiler og elektronik har

et markant CO2 aftryk. Derfor er det også vigtigt at overveje

hvad man gør i hverdagen. Forskellen på et par bukser fra

genbrugen og nogle spritnye cowboybukser gør en stor

forskel for den enkeltes klimaaftryk.
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Virksomheder

Der er mange typer virksomheder, og derfor vil der være

mange forskellige muligheder for at reducere klimaaftrykket.

En produktionsvirksomhed har f.eks. nogle helt andre

muligheder for at påvirke deres klimaaftryk end en

administrativ virksomhed har.

Fælles for alle virksomheder er, at de igennem deres daglige

drift kan gøre en forskel på en virksomheds klimaaftryk, og

også har mulighed for at udvikle eller optimere deres produkt

til at have mindre klimapåvirkning.

Virksomheder har både direkte og indirekte mulighed for at

påvirke medarbejderne til at blive mere klimabevidste. Ved at

have et fælles fokus i virksomheden på, at klimaoptimere

både på drift og produkt kan man signalere til medarbejderne,

at det er en prioritering. Mere direkte, kan virksomheder f.eks.

stille ladestandere op til medarbejdere, tilbyde klimavenlig

mad i kantine eller frokosttilbud
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Partnerskaber

Med partnerskabsaftaler vil Odder Kommune forpligte

borgere, virksomheder og andre aktører til at øge tempoet i

den grønne omstilling. Derudover vil Odder Kommune bruge

partnerskabsaftaler til formidling og inspiration for andre, så

flere forhåbentlig får lyst til at tage ansvar og handle.

I arbejdet med interne og eksterne aktører har der åbnet sig

mulighed for at indgå i flere forpligtende partnerskaber.

I Odder Kommunes erhvervsstrategi 2019-2025 er et vigtig

fokusområde samarbejde og partnerskaber: ”I Odder

Kommune er samarbejde en kernekompetence. Kommunens

størrelse og den lokale kultur er medvirkende til, at vi både

kan og vil hinanden”.  I erhvervsstrategien er desuden fokus

på, at iværksættere tager afsæt i FN´s verdensmål for, at få en

økonomisk bæredygtig forretning, og inspireres og udfordres

til, at tænke på sociale og miljømæssige bundlinjer.

I 2016 indgik Odder Kommune og Landboforeningen Odder-

Skanderborg en aftale, der skulle styrke udlægning af

minivådområder til reduktion af næringsstofudledningen til

Norsminde Fjord. På baggrund af disse erfaringer indgik

Odder Kommune en forpligtigende partnerskabsaftale med

Landboforeningen Odder-Skanderborg i 2021 om bl.a.

reduktion i CO2-udledningen, sikring af biodiversitet og et

bæredygtigt miljø. Som en udløber af aftalen er der igangsat

et arbejde som sigter efter målrettet oplysning og involvering

af kommunens landmænd i klimaudfordringen.

Vi er i fuld gang med at formulere en partnerskabsaftale med

lokale almene boligforeninger. Og vi forventer, at indgå i flere

aftaler over de kommende år. Odder Kommune vil bygge

videre på den gode dialog, og samarbejde tæt med

lokalrådene om, at sikre lokal og nær opbakning til

klimaarbejdet.

Odder Kommune har tidligere iværksat tiltag rettet mod at

inspirere private boligejere til at gennemføre

energirenoveringer og –optimering. Odder Kommune vil i de

kommende år søge at styrke fællesskabet borgere imellem

og mellem borgere og kommunen netop med sigte på

energirenoveringer.
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Kommunens roller i klimaindsatsen

For at nå de ambitiøse mål om CO -reduktioner skal alle

kommunens roller i spil. Der er behov for at der tilrettelægges

og implementeres indsatser i alle sektorer af samfundet, og

at alle aktører trækker i samme retning.

Kommunen har flere muligheder for aktivt at påvirke

beslutningstagere og udviklingen på klimaområdet. I nogle

tilfælde har vi direkte mulighed for at iværksætte handlinger

gennem vores egen organisation, mens kommunen i andre

tilfælde skal indgå i partnerskaber med, eller påvirke øvrige

aktører til at handle. Et eksempel, kan være at Odder

Kommune i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning

fastsætter nogle rammer og vilkår, der vægter klima højt, eller

at Odder Kommune som indkøber vægter CO  aftryk på lige

vilkår med økonomi i udbudsfasen. 
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Kommunen som virksomhed

Den direkte effekt ved, at kommunen reducerer sin CO -

udledning er beskeden da kommunen kun udleder ca. 3% af den

samlede udledning i kommunen. Men det er vigtigt, at

kommunen går foran med de gode eksempler. I forhold til

indsatsen som kommune er det afgørende, at kommunen

optræder som en troværdig partner og formidler, der er tydelig og

vedholdende i sin indsats. Det sker blandt andet ved, at

energieffektiviserer kommunale bygninger, implementere elbiler

og –busser, og have fokus på det klimavenlige valg i alle

kommunens indkøb.

Odder Kommune har i en årrække udarbejdet CO -regnskaber for

kommunen som virksomhed, og haft som målsætning at

reducerer udledningen med 2% årligt.

De seneste CO2-regnskaber kan ses på Odder Kommunes

webside.
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Kommunens som myndighed

Odder kommune arbejder for mere klimavenlig transport og

gode forhold for klimavenlige trafikanter. Den kollektive trafik

skal fortsat forbedres, og der arbejdes med stationsnærhed og

pendlerparkering.

Derudover arbejdes der for etablering af flere el-ladestandere i

kommunen, ligesom der også arbejdes med udbredelsen af

forskellige mobilitetsfremmende systemer (Mass) i regi af

Business Region Aarhus.

Som kommune har vi i vores lokalplanlægning, såvel som øvrige

planer, fokus på at opfordre til det klimavenlige valg i forhold til

byggeri og planlægning.

Vi har også fokus på at sikre nye boligområder med

klimatilpasning blandt andet gennem afstrømning af regnvand

på overfladen, og tilbageholdelse af regnvand i

forsinkelsesbassiner. Rammerne for klimatilpasning fastlægges i

en række planer. På øverste niveau er der vand- og

naturplanerne, som indeholder rammer og bindinger, som

klimatilpasningsplanen skal udarbejdes inden for og overholde.

På mellem niveauet findes kommuneplanen, som udstikker

retningslinjer og rammer for den efterfølgende detailplanlægning

i lokalplaner. Derudover er der en stor sammenhæng til

kommunens sektorplaner, som kan indeholde vigtige virkemidler

til at realisere klimatilpasningsplanen. Dette kunne f.eks. være

vandforsyningsplanen, spildevandsplanen eller

beredskabsplanen.
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Kommunen som selskabsejer

Som medejer kan Odder Kommune, i fællesskab med

selskaberne, fremme den grønne omstilling. Dette gælder

eksempelvis for spildevand og affaldshåndtering. Her kan

kommunen arbejde aktivt for den grønne omstillingen

gennem deres pladser i selskabernes bestyrelser og

repræsentantskaber. 
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Odder Kommune kan oplyse, facilitere, og gå foran - og måske

vigtigst af alt indgå i partnerskaber og samarbejde med

omverdenen for, at fremme klimavenlige og bæredygtige

løsninger. Derfor har Odder Kommune i en årrække været

Klimakommune[1] og Klimakommune+, hvor indsatsen var

rettet mod hele kommune. Kommunen er også medlem af

den internationale sammenslutning Covenant of Mayors.

I kontakten med borgere og virksomheder har kommunen

mulighed for at påvirke til en mere klimavenlig adfærd. I

Odder Kommune ønsker vi, at alle borgere kender til

klimaudfordringen og ved, hvordan de selv bidrager til

reduktion af klimagasser.
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Kommunen som
facilitator

Klimaforebyggelse

Klimatilpasning

Merværdi

Vejen frem

Derfor sætter kommunen fokus på undervisning og oplysning

om klima. Det gælder både i forhold til den brede befolkning

og skoleelever, det gælder i forhold til kommunens ansatte, og

det gælder i forhold til de virksomheder, der hører til i

kommunen.

Odder Kommune vil derfor lave en række tværgående

aktiviteter i form af oplysningskampagner,

undervisningsforløb, og aktiviteter, der på én gang er sociale

aktiviteter og klimaaktiviteter som f.eks. repair-caféer og ”vild-

med-vilje” arbejde.

 

[1] Klimakommune var et koncept under Danmarks

Naturfredningsforening. Her forpligtede kommunen sig til at

reducerer udledningen som virksomhed med 2% årligt.

Konceptet lukkede i 2021.
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Klimaforebyggelse handler om at reducere udledning af

drivhusgasser bl.a. CO2 for, at undgå klimaforandringer i

fremtiden. Odder kommune har tilsluttet sig de nationale

målsætninger om 70% reduktion inden 2030, og CO2-neutral

inden 2050.

Odder Kommune har i forbindelse med Klimaplanen fået

udarbejdet en Strategiske Energi- og Klimaplan, med tilhørende

handleplan. I planen beskriver vi vores udledninger af

drivhusgasser, hvor de kommer fra og hvordan vi kan reducerer

dem.
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CO2 reduktion i Odder Kommune

Odder Kommune får udarbejdet et energi- og klimaregnskab

hvert andet år. Den Strategiske Energi og -Klimaplan er

baseret på det nyeste klimaregnskab fra 2018. Året 1990 er

valgt som basisår for sammenligningens skyld, idet 1990

også er basisår i mange andre klima-sammenhæng, i

Danmark og internationalt.

Odder Kommunes Energi- og Klimaregnskab 2018 giver et

overblik over klimagasudledninger i kommunen som

geografisk enhed i 2018. I regnskaberne er medregnet de

aktivitetsafhængige udledninger fra kommunen, dvs.

udledninger, der stammer fra det energiforbrug som

kommunens borgere og virksomheder har, herunder

energiforbrug til transport, udledninger der kan henføres til

kommunens affalds- og spildevandsproduktion, landbrugets

udledninger, samt udledninger fra anden arealanvendelse og

industriens udledninger.

Odder Kommunes samlede CO2-udledning i 2018 er opgjort til

192.219 ton. Hvilket betyder at udledningen af CO2 siden

1990 er reduceret med ca. 35% inden for kommunegrænsen.

CO2-udledning

fordelt på sektorer
1000 tons CO2 i 1990 1000 tons CO2 i 2018

Planteavl 33 23
Dyrehold 45 44
Industrielle processer 3 3
Transport 49 62
Øvrig energisektor 132 30
Arealanvendelse 26 26
Affald, Spildevand og
tilfældige brænde 7 4

I alt 295 192
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I perioden fra 1990 til 2018 er udledningerne fra især øvrig

energisektor reduceret markant. Det skyldes hovedsageligt at

Odder Forsyning har en aftale med Kredsløb Aarhus, der er

overgået fra fossilt brændsel til biomasse i produktionen af

fjernvarme.

I 2018 er transport- og landbrugssektorerne (planteavl og

dyrehold) blevet helt dominerede for udledningerne.

Transportsektorens andel af udledningerne i 2018 udgør 32%.

Det skyldes hovedsageligt, at der i perioden er sket en øget

personbiltransport og øget flytrafik. Som skemaet viser har

der ikke været de store ændringer inden for landbrug og

arealanvendelse. De samlede udledninger fra landbrug og

arealanvendelse udgør 49% af udledningerne. 

Tilsammen udgør transport og landbrug/arealanvendelse

samlet 155.000 ton CO2-ækv. ud af i alt 192.000 ton –

svarende til 81%.

Omregnet betyder det, at den enkelte borger i Odder

Kommune i dag giver anledning til udledning af ca. 8 tons

CO2. Hvis vi skal nå i målet om 70% reduktion (i forhold til

1990) må den enkelte borger i 2030 max. udlede det der

svarer til lige under 4 ton CO2. Der er derfor fortsat behov for

at reducere udledningen af CO2.

 

Scope 1, 2 og 3

I denne klimaplan er der først og fremmest fokus på den

udledning, der sker her i Odder Kommune som geografisk

område (”Scope 1” og ”2”). Denne fordeling er fastlagt efter

FN’s opgørelsesmetode, der vægter en global fordeling af

CO2 udledning. Udfordringen er, at der ikke bliver taget højde

for den udledning, der sker ved forbrug af varer, der er

produceret uden for kommunens eller landets grænser

(”Scope 3).

Udledninger, der sker ved den enkelte indbyggers forbrug af

varer er derfor ikke medregnet i opgørelsen for Odder

Kommune, men tæller med der hvor produktionen har fundet

sted. F.eks. tæller de udledninger der stammer fra produktion

af en bil i udlandet ikke med, selv om det er brugeren af bilen,

der er årsag til at udledningerne er sket.



Odder Kommune mener, at det er vigtigt at adressere de

forbrugsmæssige klimaeffekter, selvom de ikke tæller med i

regnskabet. Derfor har kommunen valgt at arbejde med mål

for ændret forbrugsadfærd, og at inddrage disse i den

strategiske energi- og klimahandleplan. Forbrugsændrende

indsatser og handlinger hører til den del af Scope 3, der ikke

indgår i klimaregnskaber, og derfor er der ikke beregnet

klimaeffekt af handlingerne i handlingsplanen for hvordan vi

når reduktionsmålene.
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BAU

BAU (business as usual) beskriver den forventede udledning,

når der tages højde for de nuværende kendte nationale

beslutninger om tiltag for reduktion af CO2-udledning.  

Energistyrelsen udarbejder hvert år en fremskrivning af

udviklingen inden for klima og energi. Fremskrivningen sker

på nationalt niveau og løber aktuelt frem til 2030. Aarhus

Universitet, DCE udarbejder en tilsvarende fremskrivning frem

til år 2040.

Odder Kommunes BAU bygger på disse nationale

fremskrivninger. Odder Kommune medtager også nationale

tiltag, der ikke indgår i Energistyrelsen og DCE’s nyeste

fremskrivninger, men som i løbet af 2020 er nationalpolitisk

vedtaget. Det gælder aftalen ”Grøn omstilling af

vejtransporten”, som ventes at medføre 775.000 elbiler inden

2030.

Som nævnt strækker de nationale fremskrivninger sig ikke

længere end til henholdsvis 2030 og 2040. Odder Kommunes
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fremskrivning til målsætningsåret 2050 forlænger derfor, de

tendenser, som er forudsat nationalt. Stigningen i

indbyggertal er ikke indregnet i nedenstående status-quo

fremskrivninger.

Idet BAU medtager et scenarie, uanset om politikken er

udmøntet eller ej, er det vigtigt at holde sig for øje, at alle

kommuner, erhverv og borgere mv. skal lægge sig i selen og

udføre en masse handlinger for bare at leve op til de nationale

politiske forventninger. Ellers vil BAU scenariet ikke blive

indfriet.

I nedenstående figur vises den sektorspecifikke udvikling for

henholdsvis BAU 2030 og BAU 2050, hvis der ikke besluttes

yderligere love og aftaler, end hvad der er indgået til og med

juni 2021 - selvfølgelig forudsat at de besluttede indsatser

gennemføres.

BAU-scenariet for Odder Kommune viser, at der lokalt i 2030

forventes en udledning på ca. 166.000 ton CO2, og i 2050 en

udledning på ca. 143.000 ton.

I perioden 1990 til 2030 vil Odder Kommune reducere CO

udledningen med 44%, mens reduktionen mellem 1990 og

2050 forventes at være 51%.

Odder Kommune mangler således, at reducere 78.000 tons

CO2 i 2030 og 144.000 tons CO2 frem mod 2050. Figuren

viser at det fortsat er transport- og landbrugssektorerne der

står for den største del af udledningerne. Transportsektorens

andel af udledningerne udgør således 33%, mens landbrug og

arealanvendelse udgør 55% af udledningerne i BAU 2030.
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Da BAU scenariet ikke kan vise hele vejen til klimamålet,

beskriver klimaplanen en sti med lokale tiltag for at komme

nærmere klimamålene. Den kaldes "reduktionsstien", og her

beregnes det (hvor det er muligt), hvor mange tons CO2

lokale handlinger vil reducere den totale lokale udledning

med.

Kommunens strategi på den mellemlange og lange bane er,

at reducere drivhusgasudledningen fra de sektorer der

udleder mest: transport, landbrug og arealanvendelse. En

væsentlig reduktion er dog afhængig af færdigudvikling af ny

teknologi, og nationale tiltag som lovgivning om bl.a. støtte-

og kompensationsordninger. Odder Kommune er bevidst om,

at netop disse sektorer kræver handlinger over en lang

årrække, og at det kan blive svært at nå i mål med netop

transport- og landbrugssektoren.

I perioden 1990 til 2030 vil Odder Kommune jf. 

reduktionsstien producere så meget energi til nettet, at

udledningerne bliver negative for energisektoren i både 2030

og 2050, og ligeledes negative på arealanvendelse i 2050 på

grund af lagring af biokul.

Satsningen på en betydelig udbygning af sol- og vindenergi

løfter ca. 43% af den samlede reduktion i 2030, mens

indsatser relateret til landbruget løfter ca. 48%. Uden

landbrugets og transportområdets medvirken til at reducere

kommunens udledninger vil det ikke være muligt at indfri de

overordnede mål.

Med de tiltag, der bliver præsenteret i denne klimaplan, vil

Odder Kommune reducere CO2-udledningen med ca. 73% i

2030 og ca. 89% i 2050.
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Den Strategiske Energi- og Klimaplan og tilhørende

handleplan sætter rammen for kommunens klimaarbejde i de

kommende år.

Den Strategiske Energi- og Klimaplan er opbygget, så den

sikrer at alle sektorer er omfattet af indsatserne, og sikrer

fokus på områder der gør det muligt at bevare borgernes vel -

færd, samtidig med maksimal klimagevinst.
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Helt overordnet kan reduktioner i klimabelastning

kategoriseres i 3 hovedgrupper:

Indsatser og handlinger, der reducerer udledning gennem
reduceret aktivitet.
Indsatser og handlinger, der fortrænger brug af
udledningsfremkaldende teknologi og dermed fortrænger
udledning
Indsatser og handlinger, der sikrer at kulstof opsamles fra
atmosfæren og fikseres i materialer.

Logikken er, at reduktion er det mest simple at kigge på ved at

gøre min dre af det samme —men det kan koste velfærd.

Fortrængning er de kloge løsninger på at bevare velfærden

uden skade på klimaet, mens fiksering af kulstof er at fjerne

CO2 fra atmosfæren og ligge det på lager så skadevirkninger

rulles tilbage—måske endda med øget vel færd.

Eksempel:

Havens græsplæne klippes med en benzindrevet

plæneklipper.

Hvis ejeren vælger kun at klippe plænen 1 gang om måneden

frem for 1 gang om ugen er brugen af benzin reduceret.

Hvis ejeren i stedet køber en el-plæneklipper, der kører på

grøn strøm, men stadig klipper ugentligt er benzinen

fortrængt.

Men hvis haveejeren laver haven om til en vild have med

buske og træer og uslået græs fikseres der meget mere

kulstof i den nye beplantning.

I perioden 1990 til 2030 vil Odder Kommune jf. 

reduktionsstien producere så meget energi til nettet, at

udledningerne bliver negative for energisektoren i både 2030

og 2050, og ligeledes negative på arealanvendelse i 2050 på

grund af lagring af biokul.

Satsningen på en betydelig udbygning af sol- og vindenergi

løfter ca. 43% af den samlede reduktion i 2030 mens

indsatser relateret til landbruget løfter ca. 48%. Uden

landbrugets og transportområdets medvirken til at reducere

kommunens udledninger vil det altså ikke være muligt at indfri

de overordnede mål for 2030 og 2050 på hhv. 70% reduktion i

forhold til 1990 og netto-0 udledning i 2050.

På baggrund af de handlinger der er beskrevet i den

Strategiske Energi- og Klimaplan fremkommer en

reduktionssti, der viser vejen mod netto-nul i 2050.

Handlingerne i reduktionsstien betyder, at Odder Kommune

kan reducere sin udledning fra 192.000 tons CO e/år i 2018 til

33.000 tons CO e i 2050.
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Figur 1: reduktionssti for Odder Kommune
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Manko

I 2030 giver den handlingsorienterede reduktionssti en

udledning på 80.000 ton CO -ækv., mens 70% målet er 88.000

ton CO -ækv. Det er en overopfyldelse af reduktionsmålet på

8.000 ton CO -ækv. De 80.000 ton svarer til en reduktion på

ca. 73 % i 2030.

Den handlingsorienterede reduktionssti resulterer i 2050 i en

udledning på 33.000 ton CO -ækv. Mellem 2030 og 2050

forventes altså en yderligere reduktion i udledninger på

37.000 ton CO -ækv. Den samlede reduktion fra 1990 til 2050

er på ca. 89 %, men målet er 0-udledning eller 100% reduktion,

dvs. der resterer stadig en manko i 2050 på 11 %. Tilbage står

udledninger inden for særligt sektorerne planteavl og

dyrehold, som dog med den nuværende viden på området

ikke kan reduceres betydeligt mere, uden at det går ud over

produktionen af fødevarer som vi kender det i dag.

I nedenstående diagram er der vist en sammenligning af

udledningerne i hhv. BAU-udledningsstien, kommunens mål

og reduktionsstien.
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Det fremgår tydeligt af figuren, at de beskrevne indsatser

resulterer i ganske væsentlige reduktioner af udledningerne i

Odder Kommune, når reduktionsstien sammenlignes med

2018 og BAU-scenariet. Alle indsatserne, men særligt inden

for landbruget og transportsektoren er altafgørende, for at

opnå den skitserede reduktion. Den massive stigning af

elforbrug til såvel varmeforsyning, transport og PtX

understreger desuden vigtigheden af, at udbygge

produktionen af lokal grøn strøm i form af vindmøller og

solceller.

Ser man på Odder Kommunes klimaregnskab er det tydeligt,

at de største udledninger primært stammer fra landbrug og

transport. Landbrug og transport er samtidig de to sektorer,

som er præget af stor usikkerhed i forhold til virkemidler og er

afhængig af ny teknologi. Odder Kommune vil derfor følge

områderne tæt frem mod 2030 og 2050.

Netop fordi Odder Kommune ikke forventer at kunne indfri

målene om 70% reduktion i 2030 og nettonul i 2050 inden for

landbrug og transport, indeholder planen indsatser, der

udvider produktionen af vedvarende energi i form af sol, vind,

PtX og biogas. Dette vil, i det omfang der produceres mere

vedvarende energi end til eget forbrug, kompensere for at vi

ikke kommer i mål med sektorerne transport og landbrug. 

Da regeringen har vedtaget, at 100% af den energi der

produceres i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder

reduceres værdien af grøn energiproduktion i Odder

Kommunes regnskab frem mod 2030, hvor den går i 0. Det

forventes, at der på denne måde vil kunne købes tid i forhold

til udviklingen af teknologier, der kan løse udfordringerne på

f.eks. transport- og landbrugsområdet.
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Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om at sikre, at kommunen er robust

overfor klimaforandringer med bl.a. ekstremregn, stormflod,

højt grundvand, varme mv.

Mens den grønne omstilling og de mål og indsatser det

indebærer er relativ nyt område for Odder Kommune, så har

arbejdet med klimatilpasning været i gang siden 2014, hvor

den første klimatilpasningsplan blev vedtaget. Det betyder, at

der allerede er gennemført projekter og handlinger for, at gøre

Odder Kommune mere klimarobust.

Odder Kommune har i forbindelse med Klimaplanen

udarbejdet en ny Klimatilpasningsplan 2022, med tilhørende

handleplan.

I Klimatilpasningsplan 2022 er kommunen analyseret i forhold

til oversvømmelsestruede områder, skadeskonsekvenser,

samt forslag til handlinger i de højst prioriterede områder.

Derudover belyses andre klimafaktorer som spiller ind i

forhold til klimatilpasning, såsom varme, tørke og vind.

Søg
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Fremtidens Klima

Fremtidens klima bliver varmere og mere ekstremt.

Temperaturen i Danmark er steget med 1,5°C siden 1873. I

samme periode er nedbøren steget med 15 %, derforuden
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ændringer i vindforhold og vandstande. Siden 1900 er den

globale gennemsnitstemperatur steget med ca. 0,8°C.

Hovedparten af denne globale opvarmning skyldes

menneskelig aktivitet. Især udslip af CO2 fra afbrænding af

kul, olie og gas, men også fældning af skove og udslip af

andre drivhusgasser. Hvor meget klimaet vil ændre sig i

fremtiden, afhænger af, hvor mange drivhusgasser, der

udsendes i atmosfæren.

Klimascenarier

FN's klimapanel tager udgangspunkt i en række scenarier for

fremtidens klima. Scenarierne tager udgangspunkt i

udviklingen af fremtidens drivhusgasudledning, og dermed

koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. DMI har

kortlagt klimaændringerne i Danmark ud fra disse scenarier.

Klimapanelet forudser, at den globale middeltemperatur i

løbet af 100 år vil stige 0,3- 1,7 °C for det laveste scenarie, og

2,6 – 4,8 °C for det højeste.

Klimatilpasningsplan 2022 tager udgangspunkt i FN’s

klimascenarier, og der arbejdes i klimatilpasningsplanen med

scenarie RCP 8,5 hvor udeledningen af drivhusgasser fortsat

stiger, og når ca. 3,7 °C i år 2100.
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Klimatilpasning i Odder Kommune

Klimaændringerne påvirker den kommunale planlægning.

Odder Kommune har derfor udarbejdet Klimatilpasningsplan

2022. Her  er kommunen analyseret i forhold til

oversvømmelsestruede områder, skadeskonsekvenser, samt

forslag til handlinger i de højst prioriterede områder.

Oversvømmelseskortlægningen i Klimatilpasningsplanen

omfatter oversvømmelser fra havvand, vandløb og nedbør.

Oversvømmelser som følge af højtstående grundvand er

behandlet særskilt, og på et overordnet niveau.

Alle oversvømmelseskort samles i et sandsynlighedskort,

hvor der ikke skeles til oversvømmelseskilden, men alene

sandsynligheden for, at et område oversvømmes. I afsnit om

Søg
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Kortlægning ses sandsynlighedskortet for Odder Kommune.

I forhold til klimaforandringer er der mere end vand, der kan

give udfordringer. Længere perioder med meget lidt eller

ingen nedbør kan også give skader. Odder Kommune har

imidlertid indtil nu ikke været særlig berørt af klimarisici

forårsaget af ændringer i vind, varme (hedebølge) og tørke.

Kommunen har som en lille østjysk kystkommune indtil nu

oplevet et relativt stabilt klima.

Overordnet set, accepteres de farer der vurderes indenfor

varme/tørke/storm, med henvisning til det eksisterende

beredskab m.v., og det mere stabile klima i Kommunen. Vi

erkender, at der i fremtiden kan være behov for yderlige tiltag.

Derfor vil vi løbende følge udviklingen og vurdere om der på

sigt skal indføres tiltag, og evt. sættes mål for klimatilpasning

ift. vind, varme og tørke i kommende revisioner af

klimaplanen. 

Sammenhæng mellem planer

Klimatilpasningsplanen spiller sammen med en række andre

planer, der udarbejdes af forskellige myndigheder med flere

forskellige formål.

På øverste niveau er der vand- og naturplanerne, som

indeholder rammer og bindinger, som klimatilpasningsplanen

skal overholde.

På mellemniveauet findes kommuneplanen, som udstikker

retningslinjer og rammer for den efterfølgende

detailplanlægning i lokalplaner. Ved lovændringer i 2018 blev

det vedtaget, at der i planer for områder, der er

oversvømmelsestruede, skal beskrives

afværgeforanstaltninger i hhv. kommuneplan og lokalplan. I

Klimatilpasningsplanen udpeges de oversvømmelsestruede

områder. 

Derudover er der en stor sammenhæng til kommunens

sektorplaner, som kan indeholde vigtige virkemidler til at

realisere klimatilpasningsplanen. Dette kunne f.eks. være

vandforsyningsplanen, spildevandsplanen eller

beredskabsplanen.

Søg
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Kortlægning

Kortlægningerne består overordnet af to lag – en

oversvømmelseskortlægning og en værdikortlægning. De

andre lag som risiko- og sandsynlighedskort er afledt heraf.

Sandsynlighedskort

Med de samlede nedbørs-, vandløbs- og

havvandskortlægninger samles et sandsynlighedskort, hvor

der ikke skelnes til vandets kilde, men kun til sandsynligheden

for at området oversvømmes. Sandsynlighedskortet

indeholder 5 lag med sandsynlighederne 5-, 10-, 20-, 50- og

100- års hændelse i år 2100.

Sandsynlighedskortet medtager ikke områder med en

vanddybde under 10 cm, eller et areal under 250 kvm.

Bemærk i øvrigt, at grundvand ikke er en del af

sandsynlighedskortet, men er behandlet særskilt.

Af sandsynlighedskortet fremgår, at størstedelen af

kommunen ikke er truet af klimabetingede oversvømmelser.

Områder, der ligger i lavninger, er udsatte for nedbør, hvilket er

tilfældet nogle steder i byerne, hvor boliger eller andet byggeri

er etableret i lavninger.

Dette gælder også strækningerne langs vandløbene, som er

risikoudsatte ved høje vandføringer. Af

oversvømmelseskortet fremgår, at de vandløbsnære arealer i

Odder by har stor sandsynlighed for at blive oversvømmet.

Det skete bl.a. i 2018, hvilket afstedkom "Handleplanen for

klimatilpasning for Odder Å og Stampemøllebækken", som

implementeres i disse år.

De lave områder langs kysten eller i de inddæmmede

områder er ligeledes sårbare overfor havstigning og

stormfloder. Det gælder blandt andet den tidligere Kysing Sø
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ved Norsminde, Kalsemade, Splidholm på Gylling Næs og

Holterenden på Alrø, samt ikke mindst Hou.

Sandsynlighedskortet omtalt ovenfor anvendes sammen

med værdikortlægningen i Klimatilpasningsplanen til at

estimere risikoen for skader – risikokortlægning. På baggrund

af risikokortlægningen udpeges indsatsområder for

klimatilpasning.

Værdikortlægning

Værdikortene har til formål at synliggøre, hvor der er værdier

på spil i forhold til oversvømmelser. Værdikortet lægges

derfor sammen med sandsynlighedskortet, for på den måde

at finde de overlap, hvor der kan være store værdier i risiko for

oversvømmelse.

Risikokortlægning

Risikokortlægningen er et produkt af sandsynligheds- og

værdikortet.

Af risikokortet fremgår, at størstedelen af kommunen har

ingen eller en lav risiko for skader og gener ved

oversvømmelser.

Områder beliggende i lavninger i byerne er udsatte for skader

ved nedbør. Dette gælder også de bebyggede strækninger

langs vandløbene i byerne. De lavest bebyggede områder

langs kysten ved Saksild og Hou, samt inddæmmede

områder har ligeledes en højere risiko ved havstigning og

stormfloder.

For Hou og det vestlige Odders vedkommende er der også en

risiko på grund af stigende grundvand, som ikke er medtaget i

figuren.

Der er i alt udpeget 23 risikoområder i Kommunen.

Risikoområderne er områder med stor risiko for skade ved

oversvømmelse.

Risikoområdernes placering i kommunen ses på kortet

nedenfor
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Risikoområder

Der er i alt udpeget 23 risikoområder i Kommunen.

Risikoområderne er områder med stor risiko for skade ved

oversvømmelse.

Ud af de 23 risikoområder er 7 områder prioriteret op som

indsatsområder, fordi der her er størst risiko for væsentlige gener

for mennesker og værditab.

De 7 områder der er udpeget som indsatsområder er markeret

med rødt nedenfor. 
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Nr. Navn
Risiko for

oversvømmelse

Hyppighed i

år 2100

Kilde til

oversvømmelser

Arealanvendelse i

området
Bemærkninger Handling Ledende institution

1

Planlagt

sommerhusområde

ved Saksild

Mellem Hvert 20. år
Havvand og

grundvand
Sommerhusområde

Området ligger lavt og har

en risiko for at blive

oversvømmet fra havet.

Afværgeforanstaltninger

skal defineres i lokalplan.

Dette står også anført i

Kommuneplan.

Kommunen (vilkår i

lokalplan)

2

Havvand og

bagvand i

sommerhusområdet

Dyngby Lyng

Mellem Hvert 20. år

Havvand,

grundvand og

måske vandløb

Sommerhusområde

Oversvømmelser fra havet

af de lavest liggende

sommerhuse skal

analyseres i en handleplan

for kystnære områder i

kommunen generelt.

Handleplanen udarbejdes

indenfor de næste 5-10 år.

Kommunen

(Handleplan for

kystområder)

3

Sommerhuse ved

Lillemosevej i

Dyngby Lyng

Mellem Hvert 20. år
Nedbør og

grundvand
Sommerhusområde

Sommerhusene ligger i en

lavning. Ved nedrivning og

nybyggeri skal der i

byggesagsbehandlingen

fastsættes sokkelkoter og

terrænkoter så

oversvømmelse af

stueplan undgås.

Området er

spildevandskloakeret.

Der skal igangsættes et

arbejde, som fastlægger

den fremtidige sokkelkote

for hver ejendom indenfor

området.

Kommunen (i

byggesagsbehandling)

lodsejere

4 Hou Strandcamping Lav Hvert 10. år

Nedbør,

stormflod og

grundvand

Campingplads

Nyt boligområde

planlægges i et

oversvømmelsestruet

område.

 

Området er

spildevandskloakeret.

Terræn hæves i forbindelse

med ny lokalplan for

området, da der skal

bygges

sommerhuse/boliger. Skal

koordineres med

risikoområde 5 og 22.

Kommunen (vilkår i

lokalplan)

 

5 Spøttrup strand Mellem Hvert 10. år

Nedbør,

stormflod og

grundvand

Sommerhusområde

Sommerhusene ligger i

små lavninger og kan

oversvømmes ved kraftig

nedbør. Strømningsveje

ligger langs boliger i haver,

hvilket vanskeliggør tiltag.

Havet kan desuden stuve

ind i området via udløbet

af grøften.

Tiltag skal koordineres

med indsatser i

Udviklingsplan for Hou.

Området er

spildevandskloakeret.

Der skal igangsættes et

arbejde, som fastlægger

den fremtidige sokkelkote

for hver ejendom indenfor

området. Skal koordineres

med risikoområde 4 og 22.

Kommunen

(Udviklingsplan for

klimatilpasning i Hou +

byggesagsbehandling)

SAMN

6 Egehovedet i Hou Mellem Hvert 10. år Nedbør

Offentlige

bygninger og

boliger

Hallen og flere af boligerne

ligger i lavninger, som kan

oversvømmes ved kraftig

lokal regn.

Tiltag skal koordineres

med indsatser i

Udviklingsplan for Hou.

Området er

separatkloakeret.

Det skal drøftes med

SAMN om løsningen skal

være eventuelt at hæve

serviceniveauet.

Fremtidig dræning af

området skal overvejes.

Skal koordineres med

risikoområde 7, 8 og 22.

Kommunen 

(Udviklingsplan for

klimatilpasning i Hou)

SAMN

Området ligger i en lavning

som kan oversvømmes

ved kraftig regn. Modtager

desuden regnvand fra

opstrøms boligområde.

Evt. udførelse af handling Det skal drøftes med

Forord

Hvad er en Klimaplan

Lokalt engagement

Klimaforebyggelse

Klimatilpasning

Fremtidens Klima

Klimatilpasning i Odder Kommune

Kortlægning

Risikoområder

Handleplan

Merværdi

Vejen frem

Handleplan

Oversigt over risikoområder i klimatilpasningsplan 2022.
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7 Villavej i Hou Mellem Hvert 10. år
Nedbør og

grundvand
Boliger

kan koordineres med

område 6 i forbindelse

med kloaksanering, men

det er ikke givet at dette

reducerer risikoen. Der er

ingen hydraulisk

sammenhæng mellem de

to områder.

Tiltag skal koordineres

med indsatser i

Udviklingsplan for Hou.

Området er

spildevandskloakeret.

SAMN om løsningen er at

separatkloakere, samt

hvilket serviceniveau, der

skal være.

Fremtidig dræning af

området skal overvejes.

Skal koordineres med

risikoområde 6, 8 og 22.

Kommunen 

(Udviklingsplan for

klimatilpasning i Hou)

SAMN

8 Sydlige Hou Høj Hvert 10. år
Hav, nedbør og

grundvand

Tekniske anlæg,

offentlige formål,

erhverv og boliger

Området er udfordret af

havet, grundvand og til

dels nedbør.

Klimatilpasningen skal

koordineres med

udviklingsplanen for Hou.

Området er dels

spildevandskloakeret og

dels separatkloakeret.

Handleplan kan udarbejdes

for området i samarbejde

med borgerne, hvor også

grundvandsproblematikken

indgår.

Området kan beskrives i

revision af

spildevandsplanen, evt.

med drøftelse af

serviceniveau for dette

område.

Skal koordineres med

risikoområde 6, 7 og 22.

Kommunen 

(Udviklingsplan for

klimatilpasning i Hou)

SAMN

9 Neder Randlev Mellem

T=?

De

hydrauliske

beregninger

på vandløb

har ikke

medtaget

rørlagt

vandløb

under Neder

Randlev. Det

vides derfor

ikke om

kapaciteten

af røret er

tilstrækkelig.

Vandløb Boliger

Boligerne ligger i en

lavning, hvorunder der

ligger et rørført vandløb.

Lavningen kan derfor være

udsat for risiko for

oversvømmelse fra

vandløbet hvis

rørledningen ikke har

kapacitet nok.

Vandoplandet til vandløbet

er 5,5 km . Lavningen

initieres af Balshavevej,

der ligger højere end

boligerne.

Kapaciteten af ledningen i

forhold til

vandløbsoplandet skal

vurderes nærmere.

Kommunen

SAMN

10 Gylling Mellem Hvert 20. år Vandløb
Boliger og offentligt

område

Malskær bæk kan gå over

sine bredder.

Vandløbets kapacitet skal

vurderes nærmere.
Kommunen

11 Kalsemade Mellem Hvert 20. år
Hav og

grundvand
Landejendomme

To store landejendomme

kan oversvømmes, når

havet stiger over digerne

Der planlægges ikke

handlinger fra kommunens

side

Private lodsejere

12
Bøgebjerg Bæk i

Odder
Høj Hvert 10. år

Nedbør og

vandløb

Der er

oversvømmelse

fra nedbør hvert

10. år - og så er

der vandløb i

nærheden som

kan spille ind.

Der er taget

udgangspunkt i

den hændelser

med højst

hyppighed.

Erhvervsområde

Oversvømmelser på

vestsiden af banen

skyldes måske for lav

kapacitet af kloakker eller

underføringen af

Bøgebjerg Bæk.

Området er hovedsageligt

separatkloakeret.

Kapacitet af kloakker og

underføringen undersøges

nærmere.

Kommunen

SAMN

Erhvervsområdet har risiko

for at bliver oversvømmet

Erhvervsområdet

lokalplanlægges, og i den

forbindelse træffes der

afgørelse om

2



13
Erhvervsområde øst

i Odder
Mellem Hvert 10. år Nedbør

Erhvervsområde –

eksisterende og

planlagt

ved ekstremregn.

 

Området er

separatkloakeret.

afværgeforanstaltninger. I

denne forbindelse ses der

på løsninger for

oversvømmelse af boliger

på den nordlige del af

Nølevvej, som ligger

opstrøms.

Kommunen

14 Nølevvej i Odder Mellem Hvert 10. år Nedbør Boligområde

Boliger oversvømmes af

internt vand.

Strømningsveje ligger

langs boliger i haver,

hvilket vanskeliggør tiltag.

Området er

separatkloakeret.

Der planlægges ikke

handlinger fra kommunens

side

Private lodsejere

15 Stenslund i Odder Høj Hvert 10. år Nedbør
Offentligt område,

Plejehjem

Stenslundscentret er i

risiko for oversvømmelse

ved ekstremregn.

Området er

separatkloakeret.

Der skal udarbejdes en

handleplan med nærmere

analyse af tiltag og

finansiering af løsninger.

private lodsejere

Kommunen

16 Odder Højskole Mellem Hvert 10. år Nedbør
Offentligt område,

Højskole

Privatejet skole som har

risiko for at blive

oversvømmet ved

ekstremregn. Der er risiko

for spildevand på terræn,

da området er

fælleskloakeret.

Der planlægges ikke

handlinger fra kommunens

side.

SAMN planlægger

separatkloakering

Privat lodsejer

 

17

Lillegade og

Banegårdsparken i

Odder

Høj Hvert 10. år Nedbør
Baneareal og

centerareal

Området er i risiko for at

blive oversvømmet ved

ekstremregn. Der er risiko

for spildevand på terræn,

da en del af området er

fælleskloakeret.

Der skal udarbejdes en

analyse af problemets

omfang. På baggrund heraf

kan beslutning om

iværksættelse af

handleplan med vurdering

af tiltag og finansiering for

løsninger tages. En

handleplan skal

koordineres med

Helhedsplan for

Banegårdsarealet og

fremtidig kloakrenovering.

Helhedsplanen for området

forventes udarbejdet

indenfor 2-3 år.

Kommunen 

(Helhedsplan for

Banegårdsarealet)

SAMN

18

Boulevarden,

Rodstensgade,

Sønderbakken og

Skovly i Odder

Høj Hvert 10. år

Vandløb og

nedbør

Der er

oversvømmelse

fra nedbør hvert

10. år - og så er

der vandløb i

nærheden som

kan spille ind.

Der er taget

udgangspunkt i

den hændelser

med højst

hyppighed.

Boligområde

Området har 3 lavninger,

som kan blive udfordret,

når kloakken ikke kan

følge med. Der er risiko for

spildevand på terræn.

Ejendommene syd for

Skovly kan blive påvirket

af oversvømmelser fra

Rævs Å.

Området er dels

fælleskloakeret og dels

separatkloakeret.

Der skal udarbejdes en

analyse af problemets

omfang. På baggrund heraf

kan handleplan med

nærmere analyse af tiltag

og finansiering af løsninger

udarbejdes.

Kommunen 

SAMN

19 Odder Å Lav Hvert 10. år

Vandløb og

nedbør

Der er

oversvømmelse

fra nedbør hvert

10. år - og så er

der vandløb i

nærheden som

kan spille ind.

Der er taget

 

Tiltag fra Handlingsplan

2019 under realisering.

Området har blandede

kloakeringsforhold. Der

forekommer fælleskloak,

hvorfor der kan

forekomme spildevand på

Handlingsplan 2019

realiseres fortsat.

Kommunen

SAMN

(Medfinansieringsprojekt) 



udgangspunkt i

den hændelser

med højst

hyppighed.

terræn.

20

Høghus, Vesterled

og Jordstedsager i

Odder

Mellem

Hvert 10. år

 

 

Nedbør  

Høghus er udfordret med

interne oversvømmelser,

og strømningsvejen til det

nordlige bassin. Vesterled

er udfordret at overløb fra

det sydlige bassin.

Jordstedsager er

udfordret af internt vand

(muligvis også eksternt

vand), da bygningerne er

bygget sammen og

afbryder strømningsveje.

Områderne er

separatkloakeret.

Der kan laves analyse på,

om vandet kan

transporteres væk via rør

eller lignende.

Kommunen

SAMN

 

21 Stampemøllebæk Lav Hvert 10. år

Vandløb og

nedbør

Der er

oversvømmelse

fra nedbør hvert

10. år - og så er

der vandløb i

nærheden som

kan spille ind.

Der er taget

udgangspunkt i

den hændelser

med højst

hyppighed.

 

Tiltag fra Handlingsplan

2019 under realisering.

Områderne har blandede

kloakeringsforhold.

Handlingsplan 2019

realiseres fortsat.

Kommunen

SAMN

(Medfinansieringsprojekt)

22
Terrænnært

grundvand i Hou
Høj

Permanent

tilstand

primært om

vinteren

Grundvand  

I størstedelen af Hou står

grundvandet ifølge HIP 1-2

m under terræn om

vinteren, og

klimaforandringer kan

foranledige stigninger på

op på mod en halv meter.

Denne udfordring bør

håndteres sammen med

udfordringer fra hav og

nedbør i koordinering med

Udviklingsplanen for Hou

og en

borgerinddragelsesproces.

Det bør overvejes at

etablere

moniteringsboringer nu, så

man får tidsserier af

grundvandsspejlet.

Der skal udarbejdes en

handleplan med nærmere

analyse af

vandudfordringerne samt

tiltag og finansiering for

løsninger.

Moniteringsprogram skal

opstartes.

Fremtidig dræning af

området skal overvejes.

Handleplanen udarbejdes

indenfor de næste 5-10 år.

Skal koordineres med

risikoområde 4, 5, 6, 7 og 8.

Kommunen 

(Udviklingsplan for

klimatilpasning i Hou)

SAMN

23

Terrænnært

grundvand i det

vestlige Odder

Høj

Permanent

tilstand

primært om

vinteren

Grundvand  

Visse steder i det vestlige

Odder står grundvandet

ifølge HIP 0-0,5 m under

terræn om vinteren og

klimaforandringer kan

foranledige stigninger på

over 0,5 meter. Det bør

overvejes at etablere

moniteringsboringer nu, så

man får tidsserier af

grundvandsspejlet.

Moniteringsprogram skal

opstartes.
Kommunen

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forord

Hvad er en Klimaplan

Lokalt engagement

Klimaforebyggelse

Klimatilpasning

Merværdi

Vejen frem

Merværdi

Alle handlingerne i Klimaplanen har konsekvenser (sociale,

økonomiske, miljømæssige) for virksomheder, borgere og

samfundet. Det er vigtigt, at afdække og overveje, om der kan

være sociale eller økonomiske skævvridninger når

handlingerne konkretiseres, og at evt. gevinster fordeles

retfærdigt. Det er samtidigt vigtigt, at inddrage alle relevante

parter i udformningen af projekter og handlinger, der påvirker

lokalsamfundets hverdag og sammenhængskraft.

Den grønne omstilling vil helt sikkert også skabe afledte

”gevinster”, som mange får glæde af. Fx vil omlægning af

lavbundarealer styrke biodiversiteten, mere skov har rekreativ

værdi, og positiv effekt på folkesundheden. Mere grøn

transport vil gavne luftkvalitet, og styrkelse af cyklismen vil

også have positiv effekt på folkesundheden. Merværdi i

klimatilpasningsprojekter kan også komme mange til gavn

ved fx at give flere rekreative muligheder eller berigelse af

byrum og landskaber.

Følgende indsatser/handlinger i vores Klimaplan 2022

understøtter realiseringen af vores 3 overordnet delmål

omkring merværdi.

DELMÅL 1: Multifunktionalitet i arealanvendelse, øget
biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, rekreative merværdier, og
undervisning

Søg
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Vådlægning af lavbundsarealer (multifunktionalitet i
arealanvendelse)
Optimeret landbrugsdrift (øget biodiversitet,
grundvandsbeskyttelse)
Opsæt solceller (multifunktionalitet i arealanvendelse, øget
biodiversitet)
Rejs skov og plant træer i skel, haver og andre arealer (øget
biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, rekreative merværdier)
Plantning af ålegræs (øget biodiversitet)
Odder Å - Mølleparken
Klimatilpasning i Hou
Stenslund
Lillegade og Banegårdsparken i Odder
Boulevarden, Rodstensgade, Sønderbakken og Skovly
Odder Vest – terrænnært grundvand
Bøgebjerg Bæk

Merværdi indenfor multifunktionalitet i arealanvendelse, øget

biodiversitet, rekreativ merværdi og undervisning vil være i

fokus i de 7 risikoområder for klimatilpasning, og vurderes

umiddelbart at have et ret stort potentiale især omkring Odder

Å - Mølleparken, i Hou, og omkring

Banegårdsparken/Lillegade. For indsatsområde 12:

Bøgebjerg Bæk er løsningen måske ret simpel i form af et

større rør under banen.

DELMÅL 2: Positiv effekt på folkesundhed:

Flere transportmidler på grøn energi
Rejs skov og plant træer i skel, haver og andre arealer
Optimeret landbrugsdrift
Vådlægning af lavbundsarealer
Klimatilpasning i Hou

Grøn transport bidrager til mindre udledning af skadelige

partikler og gasser fra fossile brændsler. Det gavner

folkesundheden. Natur giver et positivt incitament til at

bevæge sig hvilket bidrager til en bedring af folkesundheden.

Optimeret landbrugsdrift betyder blandt andet en reduktion i

forbruget af pesticider og gødning hvilket vil have en positiv

virkning på folkesundheden.

DELMÅL 3: Udvikling, arbejdspladser, cirkulær økonomi:

Ændret forbrug og genbrug
Etablér biogas
Producér biokul
Gør bygninger til CO2-lager og klima-optimer energiforbruget

Udvikling af nye teknologier som biokul, biogas og PtX og

etablering af anlæg i Odder Kommune vil betyde

arbejdspladser inden for disse brancher i Odder Kommune.

Ændrede forbrugsmønstre og fokus på klimaoptimering af

bygninger vil bidrage til udviklingen af en cirkulær økonomi.



Forord

Hvad er en Klimaplan

Lokalt engagement

Klimaforebyggelse

Klimatilpasning

Merværdi

Vejen frem

Vejen frem

Den grønne omstilling er en stor opgave - og en fælles

opgave. Det er ikke kun Odder Kommune som virksomhed og

myndighed, der arbejder på at opnå de fælles mål. Hvis vi skal

nå målet, skal hele kommunen hjælpe med at nedbringe CO -

udledningen og øge tilpasningen til nye vejrforhold. 

Odder Kommune har allerede inden DK2020 haft flere

borgerinddragende processer med fokus på

klimaforebyggelse og –tilpasning. Under DK2020 processen

er indsatsen blevet intensiveret, og borgere, virksomheder og

andre interessenter har spillet en central rolle i udformningen

af vores fælles DK2020 Klimaplan.

Hvert år vil Klimateamet udarbejde en evaluering af

handlingsplanen og opnåede sidegevinster. Evalueringen

indeholder også en opgørelse over gennemførte og

igangværende klimahandlinger og en vurdering af årets

opnåede resultater i forhold til de overordnede reduktions- og

tilpasningsmål.

Kommunen vil følge den samfundsmæssige og teknologiske

udvikling tæt, samt løbende opdaterede vurderinger af

klimarisici bl.a. på baggrund af nye data.

Planen skal derfor ses som en dynamisk plan, hvor

styregruppen i forbindelse med den årlige evaluering har

mulighed for at fremlægge nye indsatser og handlinger for

Udvalget for Klima og Plan. Udvalget for Klima og Plan kan

indstille at nye handlinger bliver tilføjet til handlingsplanen for

at nå målene og formindske mankoen. Den årlige evaluering

skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden den

offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sådan når vi helt i mål

Den handlingsorienterede reduktionssti efterlader en manko i

forhold til målet om CO -neutralitet i 2050. De beskrevne

handlinger er således, til trods for meget ambitiøse

målsætninger på mange fronter, ikke nok til at nå målet om

fuld klimaneutralitet.

Mens de fleste udfordringer i energisektoren kan løses med

kendt teknologi, er der visse udledninger i særligt landbruget,

der ikke kan fortrænges, uden at det vil gå ud over f.eks.

fødevareproduktionen som vi kender den. Ligeledes er den

konkrete udvikling på transportområdet uvis og til dels uden

for hvad Odder Kommune kan påvirke lokalt (løsninger er

Søg

2
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landspolitiske).

Over tid kan der dukke nye tekniske og infrastrukturmæssige

muligheder op, som skal indarbejdes i en revideret plan, eller

det kan vise sig umuligt at gennemføre enkelte handlinger.

Begge dele vil blive taget op i fremtiden, så DK2020

Klimaplanen hele tiden er ajourført med aktuelle mål, der er

synkroniseret med udviklingen i samfundet.
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