Ansøgning om deltagelse i DK2020 projektet
Rødovre Kommune søger hermed om deltagelse i DK2020 projektet jævnfør CONCITOs notat af juni 2020.
Kontaktperson
Johanne Bruun miljøchef i Teknisk Forvaltning.
Projektteam
Der vil blive nedsat et tværfagligt projektteam bestående af relevante fagpersoner, og der vil løbende kunne
inddrages relevante ressourcepersoner. Styregruppen vil bestå af: Britt Jensen (borgmester), Anders Agger
(kommunaldirektør), Poul Jepsen (direktør, Teknisk Forvaltning), Camilla Niebuhr (direktør, Børne- og Kulturforvaltningen), Nikolaj Weyser Mortensen (direktør, Ressource- og Serviceforvaltningen) og Henrik
Abildtrup (direktør, Social- og Sundhedsforvaltningen).
Motivation for deltagelse
Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune har med Forslag til Rødovrestrategi 2020 (forventes vedtaget i
november 2020) taget det første spadestik i arbejdet med at realisere FN’s verdensmål inden for en bæredygtig udvikling. Rødovrestrategien er en strategi, der går på tværs af sektorer og som beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde med byen.
I Rødovre Kommune har vi valgt at arbejde videre med KL’s 7 anbefalede verdensmål og har selv tilføjet et 8.
mål (9. verdensmål – industri, innovation og infrastruktur). I Rødovrestrategien har vi arbejdet med indsatsområder, der kan bidrage til realisering af alle de 8 verdensmål. I det kommende år vil vi arbejde videre med
de øvrige verdensmål. Ved vedtagelse af Rødovrestrategi 2020 sender kommunalbestyrelsen et stærkt signal
om, at klimaindsatsen i kommunen skal prioriteres.
Kommunalbestyrelsen i Rødovre ønsker, at vi arbejder med bæredygtighed inden for alle områder. Derfor
arbejder Rødovre Kommune inden for fem områder: det miljømæssige, det økonomiske, det demokratiske,
det kulturelle og det sociale område. Udviklingen af et bæredygtigt samfund kræver, at vi arbejder helhedsorienteret, på tværs af politikområder om de indsatsområder og mål, vi har fælles. Rødovrestrategien er derfor en strategi, der går på tværs af sektorer og som beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde
med byen.
Fremtidige sektorplaner og politikker skal bidrage til at løfte emnerne i Rødovrestrategien. Rødovre Kommune ønsker derfor at deltage i DK2020-projektet, så vi kan få udarbejdet en helhedsorienteret klimahandlingsplan som understøtter vores visioner i Rødovrestrategien. En klimahandlingsplan vil styrke det fremtidlige arbejde og være et vigtigt redskab i arbejdet mod en mere bæredygtig udvikling for alle.
Udarbejdelse af klimahandlingsplanen og senere implementering af indsatserne i den kræver en indsats på
tværs af Rødovre Kommunes forvaltninger. Danmarks grønne tænketank CONCITO er tovholder på
DK2020-projektet. Rødovre Kommune vurderer, at CONCITO vil kunne bidrage med kompetencer, som
ikke findes internt i Rødovre Kommune i dag, men som vil blive udviklet i forbindelse med projektdeltagelsen.
Kommunens bidrag
Der vil blive nedsat en tværgående projektgruppe og en styregruppe bestående af direktionen. Der er på nuværende tidspunkt ikke sat penge eller ressourcer af til DK2020-projektet. Kommunen er i gang med at undersøge, hvor mange midler og ressourcer, der skal afsættes. Der vil være politisk og ledelsesmæssigt fokus
på, at opgaven kan betyde, at der løbende skal afsættes fornødne ressourcer til deltagelse i projektet.
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Klimadokumenter
Dokumentation for kommunens klimaarbejde ses i de følgende planer:







Klimapolitik - vedtaget af kommunalbestyrelse juni 2009.
CO2-handlingsplan 2018-2020 - vedtaget af Teknik og Miljøudvalget juni 2018.
Kommuneplan 2018 (inkl. handlingsplan for klimatilpasning) - vedtaget af Kommunalbestyrelsen juni
2018.
Bæredygtighedsindsats vedtaget af Teknik og Miljøudvalget marts 2020.
Grønt Regnskab 2019 - vedtaget af Økonomiudvalget maj 2020.
Forslag til Rødovrestrategi - forventes vedtaget i november 2020.

Klimamål og delmål
Rødovre Kommunes overordnede klimamål er at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed med minimum 2 % om året. Dette er Rødovre Kommunes forpligtelse siden 2013 i forhold til indgået
samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune.
I Rødovre Kommunes CO2-handlingsplan beskrives de initiativer, vi igangsætter for at reducere CO2-ud-ledningen fra kommunen som virksomhed, skaber overblik over de forskellige initiativer, og sikrer at der fastholdes fokus på klima i relevante planer, projekter samt ved drift- og vedligeholdelsesopgaver.
Derudover findes vores Klimapolitik, som CO2-handlingsplanen bygger på. I Klimapolitikken fastsættes der
målsætninger inden for 7 indsatsområder: Byrum, Transport og infrastruktur, Byens grønne områder, Bygninger og byggeri, Fjernvarmeforsyningen, Indkøb og Adfærd. Affald er i CO2-handlingsplanen tilføjet som et
nyt indsatsområde med dertilhørende målsætninger.
Målsætningerne er som følgende:
 medvirke til at forebygge klimaforandringer gennem planlægningen af kommunens byrum.


skabe rammer, der motiverer borgerne til at vælge cykel og gang på kortere rejser.



skabe rammer, der motiverer borgerne til at vælge samkørsel og kollektiv trafik frem for privatbilisme.



omstille flest mulige af kommunens biler til elbiler.



arbejde for, at bevare og fremme en stor artsvariation.



arbejde for at Rødovre fortsat er en grøn by.



arbejde for, at renoveringer og ombygninger af kommunale bygninger foretages, så bygningerne får et
mindre behov for tilført energi.



sætte fokus på, at fremtidens byggeri får et mindre energiforbrug.



arbejde for at optimere fjernvarmedriften, så der opnås bedst mulig udnyttelse af fjernvarmen, og
samtidig udbygge fjernvarmen på den mest samfundsøkonomiske måde.



arbejde for, at kommunen foretager energirigtige indkøb.



arbejde for energirigtig adfærd hos medarbejderne i kommunens egen virksomhed.



opfordre borgere og virksomheder til energirigtig adfærd.



arbejde for forbedring af sortering af affald fra husholdninger.



sætte fokus på problemstoffer i affald.
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Som en del af Trafikplan 2020 har Rødovre Kommune vedtaget at udarbejde en cykelstrategi for at fremme
cyklismen i Rødovre. Målsætningerne for strategien er følgende:


Anlæggelse og prioritering af fysiske tiltag på vejnettet, der øger trygheden, fremkommeligheden og
trafiksikkerheden for cyklister.



Flere børn og unge på cykel til og fra skole.



Flere af kommunens ansatte vælger cyklen som det foretrukne transportmiddel.



Øget andel af fritids- og pendlercyklister i Rødovre.

Mål for klimatilpasning:
Rødovre Kommunes vision er, at klimatilpasning skal styrke Rødovre som en attraktiv, grøn og klimarobust
forstad. Gennem en langsigtet planlægning vil vi gøre byen mindre sårbar over for klimaændringerne, således
at Rødovre tilpasses til fremtidens klima. Klimatilpasningstiltagene skal indgå som en naturlig del af bybilledet,
og regnvandet anvendes som en ressource til at fremme grønne og blå elementer i byen.


Vi vil gennemføre klimatiltag, der kan inspirere borgere og virksomheder til også at gøre en indsats.



Vi vil i samarbejde med de øvrige kommuner, forsyningsvirksomheder og andre interessenter i hovedstadsområdet arbejde for at gøre hovedstadsområdet klimarobust med fokus på samfundsmæssig
omkostningseffektivitet, bæredygtighed og synergieffekter.

Indsatser og projekter
Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014. I planen er der udpeget 8 risikoområder. Klimatilpasningsplanen fra 2014 og det vedtagne serviceniveau i Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020 er siden indarbejdet i Kommuneplan 2018-2020. Kommuneplan 2018-2020 har et selvstændigt afsnit om klimatilpasning, som indeholder risikokortlægningen, kommunens mål og vision, status på
klimatilpasning samt retningslinjer og rammer. Det fastlagte serviceniveau for klimatilpasning er en retningslinje i kommuneplanen.
I 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen, at de udpegede risikoområder skal klimatilpasses over en periode på
10 år. Udgiften blev anslået til at være cirka 370 mio. kroner i 2015-niveau.
På baggrund af de ovenstående politiske beslutninger har Teknisk Forvaltning og HOFOR i fællesskab udarbejdet en masterplan for klimatilpasning og skybrudssikring for et område, der kaldes Rødovre Nord. Masterplanen beskriver syv anlægsprojekter, som tilsammen kan sikre, at servicemål for hverdagsregn og skybrud overholdes i den nordlige del af Rødovre jf. Rødovre Kommunes spildevandsplan 2013-2020 og klimatilpasningsplanen fra 2014.
I løbet af de kommende år skal der udarbejdes yderligere to masterplaner. Masterplan for den østlige del af
Rødovre er startet op i år og indeholder en række delprojekter, som er startet op sideløbende. Masterplan
for den vestlige del af Rødovre forventes at starte op i 2021.
Masterplanerne udarbejdes med særligt fokus på at skabe projekter, der kan anlægges i synergi med den øvrige byplanlægning, og dette gælder også for masterplanen for Rødovre Nord. For at opnå dette har udarbejdelse af masterplanen været et tæt tværfagligt samarbejde i Teknisk Forvaltning, hvor alle fagområder har været repræsenteret. Dermed opnås, at masterplanen bliver et godt fundament for planlægning og implementering af klimatilpasning i den fremtidige byudvikling.
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Ud over arbejdet med masterplanerne er der i 2020 dannet en tværgående klimatilpasningsgruppe i Teknisk
Forvaltning. Den tværgående klimatilpasningsgruppe består af repræsentanter fra alle afdelinger i forvaltningen. Formålet med gruppen er at skabe overblik over kommende projekter og undersøge muligheden for
klimatilpasning. Der lægges vægt på at styrke den tværfaglige arbejde med klimatilpasning og fælles forståelse
af vigtigheden af samarbejdet på tværs.
Blandt konkrete indsatser og projekter ud over klimatilpasning kan nævnes:




Plant et træ – siden 2013 har Rødovre Kommune fejret sine nyfødte borgere ved at tilbyde at plante
dem deres helt eget træ i kommunen. Børnetræerne er spredt ud over hele kommunen.
Udskiftning af lyskilderne til LED i signallanternerne for både vejkryds og vejbelysning i 2017, hvilket
har givet et reduceret energiforbrug og reduktion i CO2-udslip på 565 ton pr. år.
Årlig energirenovering af de kommunale bygninger, der ved 2019/2020 årsskiftet har givet en reduktion af CO2-udledningen på 38 tons.

Data
Rødovre Kommune udarbejder hvert år Grønt Regnskab, som bl.a. indeholder kommunens CO2-regnskab.
Regnskabet er for kommunen som virksomhed, det seneste er fra 2019 og kan ses på www.rk.dk.
I forhold til CO2-opgørelse for Rødovre Kommune som geografisk enhed, har Rødovre siden 2018 deltaget i
videreudviklingen af det online værktøj, som hedder Energi- og CO2-regnskabet, i samarbejde med Energistyrelsen, KL, Realdania, Region Hovedstaden og 34 andre kommuner. Det online værktøj skal bruges til at vise,
hvor meget CO2 kommunen udleder fra eksempelvis produktion, trafik og private husholdninger og skal gøre det nemmere for kommunen at arbejde strategisk med klima- og energiplanlægning. Projektet løber foreløbig til udgangen af 2020, hvorefter ejerskabet af værktøjet efter planen vil overgå til kommunerne.
Udfordringer
Deltagelse i DK2020-projektet vil i høj grad være med til at løfte og styrke vores kommunale indsats på klimaområdet, da vi med vores nuværende klimaarbejde ikke har målbare parametre og forpligtende og handlingsorienterede klimamål/delmål.
Det er de seneste år blevet vanskeligere at finde CO2-besparelser - de lavt hængende frugter er plukket, og
kommunen mangler en samlet strategi for at fortsætte arbejdet med klima. Vi mangler målbare målsætninger.
Rødovre Kommune ønsker derfor hjælp og sparring til at få udarbejdet en målrettet og handlingsorienteret
klimaplan ift. CO2-reduktion, hvorfra der kan igangsætte specifikke projekter. Vi ønsker desuden hjælp til,
hvordan klimaarbejdet gøres til et projekt på tværs af forvaltninger, involverer borgere og virksomheder
samt hjælp til hvordan det opgøres, om målene bliver overholdt/udført.
Derudover er målet, at en ny og handlingsorienteret klimaplan kan hjælpe os i det videre arbejde med de 7
verdensmål som er udvalgt af KL, samt vores 8. tilføjede mål.
Presse
 Foto1. Visualisering af det planlagte Hovedstrøg, der skal løbe igennem den nye Bykerne med LARløsning i midten.
 Foto 2. Rødovre Kommunes første elskraldebil. I løbet af efteråret 2020 udvides bilflåden med 7 elskraldebiler, således at alt dagrenovation i villa og rækkehusbebyggelse afhentes af elskraldebiler.
 Foto 3. Cykeldag i Rødovre.
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