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Hvidovre Kommunes eventuelle tilslutning til Compact of Mayors
På baggrund af en henvendelse fra Real Dania med en opfordring til, at
Hvidovre Kommune tilslutter sig Compact of Mayors, har KMV udarbejdet
følgende vurdering af muligheder og konsekvenser til brug for politisk
stillingtagen.

Compact of Mayors
Compact of Mayors – eller ”Borgmesterpagten” – er et
verdensomspændende initiativ startet under FNs klimatopmøde 2014, hvor
byer og kommuner forpligter sig til at gøre en indsats for at løse verdens
klimaproblemer.
Ved at tilslutte sig, forpligter byen eller kommunen sig til at gøre en indsats
for:



at imødegå klimaforandringer, bl.a. ved begrænsning af
drivhusgasser og fossil energi
tilpasning til de klimaforandringer, der ikke kan undgås

For at dokumentere indsatsen forpligter byen eller kommunen sig til:





at opgøre udledningen af drivhusgasser fra byens geografiske
område inden for sektorerne bygninger, transport og affald
at fastsætte mål for reduktion af drivhusgasser fra de tre sektorer
at opstille handleplaner for at nå de opstillede mål
at afrapportere resultaterne løbende

Compact of Mayors omfatter også tilpasning af byen til det kommende
klima. Derfor forpligter byen sig også til:





at sætte fokus på den risiko, som klimaændringer medfører
at identificere og redegøre for klimarisici
at gennemføre sårbarheds- og risikoanalyser
at opstille plan for tilpasning til klimaændringer

Dato: 07. januar 2016/mop
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Ved tilslutning tildeles byen et ”Commitment” logo. Når der er
indberettet opgørelser, mål og planer inden for højst 3 år,
tildeles byen et ”Compliant” logo.
Byer og kommuner, der tilslutter sig, skal i løbet af 3 år opstille
statusopgørelser, mål og handleplaner for klimaindsats og klimatilpasning

Hvidovres eksisterende klimaindsats
Hvidovre Kommune har med tilslutningen til DN’s klimakommuneordning og
vedtagelsen af Strategi for Klimatilpasning allerede vedtaget strategier og
planer på begge områder. En tilslutning til Compact of Mayors ligger også
fint i tråd med Hvidovres Kommuneplanforslag 2014 og forslag til
Planstrategi 2015 og vil utvivlsomt kunne bidrage væsentlig i den fremtidige
fokusering af klimaindsatsen. Samtidig vil en tilslutning til Compact of
Mayors have en væsentlig signalværdi både nationalt og internationalt.
Med hensyn til Klimatilpasning har Hvidovre allerede udarbejdet det
nødvendige. De vedtagne planer (Strategi for Klimatilpasning 2014 og
Hvidovre Risikostyringsplan for Køge Bugt 2015) vil allerede nu leve op
til de krav, der stilles for at indgå i Compact of Mayors, ligesom den
fremtidige afrapportering ikke behøver at være mere omfattende end den
planlagte afrapportering til Kommunalbestyrelsen og Naturstyrelsen.
Med hensyn til reduktion af drivhusgasser vil Hvidovre have enkelte
udeståender. Borgmesterpagten hænger meget fint sammen med
kommunens overordnede planer og klimaaftaler. Kommuneplan 2014 har
således fokus på grøn omstilling, hvor der skal sikres en bedre
ressourceudnyttelse og en udfasning af fossil energi. Planstrategi 2015
har fokus på klimatilpasning, på grøn energi- og varmeforsyning og på
energibesparelser hos kommune, borgere og erhverv. Region
Hovedstadens klimastrategi 2012, som Hvidovre Kommune har tilsluttet
sig, har en fælles klimapolitisk vision og konkrete mål for klimaindsatsen i
hovedstadsregionen på tværs af geografiske og administrative grænser.
Endelig er Hvidovre Kommune Klimakommune, hvor vi har forpligtet os til
en årlig CO2 reduktion på 2 % indtil 2025.
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Det vil derfor være relativt enkelt at opstille reduktionsmål for Hvidovre
Kommune. Eksempelvis har Høje Taastrup, der er en af de første
kommuner, der lever op til kravene, netop anvendt deres
klimakommuneforpligtelse samt målene fra Region Hovedstadens
klimastrategi om fossilfri energisystemer i 2035 samt fuld fossilfri i 2050
som de forpligtende klimamål. Hvidovre Kommune vil kunne opstille de
samme mål, men vil også have tid til at overveje, om andre mål er mere
relevante.
Med hensyn til opgørelsen af emissionerne af drivhusgasser har Hvidovre
Kommune tidligere fået udarbejdet et samlet CO2 regnskab for kommunens
geografiske område, men efter en anden opgørelsesmetode.
Energistyrelsen lancerer primo 2016 et internetbaseret værktøj til opgørelse
af emissioner af drivhusgasser, der er fuldt ud kompatibelt med det,
Compact of Mayors stiller krav om. Det er bekræftet fra Real Dania, at
værktøjet vil være i stand til at levere det fulde datasæt til de årlige
kommunale indberetninger af drivhusgasemissionerne. Under den
forudsætning vil Hvidovre umiddelbart kunne leve op til kravene om
indberetning af udledning af drivhusgasser.
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Hvidovre lever allerede op til de fleste af kravene i Compact of Mayors

Nødvendig indsats ved tilslutning til Compact of Mayors
Ud fra de visioner, planer og aktiviteter, som Hvidovre Kommune allerede
har, vurderes det at være muligt at leve op til de krav, der stilles for at
tiltræde Compact of Mayors. Følgende er ikke gennemarbejdet, men blot
en løs skitse til nogle af de delelementer, der kunne indgå i en samlet
klima- og energiplan:
Opgørelse af udledning af drivhusgasser
Forventes håndteret via Energistyrelsens værktøj.
Opstilling af klimamål
Gennem længere tid har der ikke været en overordnet vision for klima- og
energimålsætningerne i Hvidovre Kommune. Man har i hver afdeling skudt
med spredehagl i hver sin retning med igangsætning af forskellige
indsatser uden koordinering med de øvrige afdelinger. Ved at tilslutte sig
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Compact of Mayors vil Hvidovre Kommune kunne fremlægge en vision og
handlingsplan for en bæredygtig udvikling af kommunen og dermed placere
sig på det internationale kort som en foregangskommune.
Som forpligtende klimamål kan Hvidovre Kommune som nævnt anvende
forpligtelsen fra DNs klimakommuneordning på en årlig CO2 reduktion på
2% kombineret med tilslutningen til KKR og Region Hovedstadens klima
målsætninger om fossilfri energisystemer i 2035 og fuld fossilfri region i
2050. For at sikre et samlet fokus i kommunens klimaindsats bør de
allerede vedtagne visioner og planer sammenfattes i en samlet klima- og
energiplan.
Handleplaner
Som aktiviteter kan Hvidovre Kommune angive egen indsats via
klimaambassadør ordningen, ESCO-projektet, Miljø- og Energipuljen, mv,
men også de borgerrettede Agenda 21 aktiviteter og de større
infrastrukturprojekter som udbygning af fjernvarmesystemet, eventuelt
sæsonvarmelager i undergrunden under Avedøre Holme, power2gas
anlæg på Spildevandscenter Avedøre med flere, der alle bidrager til at nå
de opstillede klimamål inden for Hvidovres geografiske område. Deltagelse
i Gate21 vil også kunne bidrage med væsentlige elementer i
handleplanerne.

Organisering
For at kunne varetage tilslutningen til Compact of Mayors for Hvidovre
Kommune er det vigtigt med et tværgående arbejdsteam, som kan
koordinere klima- og energitiltagene på tværs af kommunen. Det foreslås,
at der oprettes et team for Bæredygtigt udvikling.
Teamet vil arbejde med indsatsområderne vist nedenfor ud fra de kriterier,
som er pålagt kommunen gennem Compact of Mayors tilslutningen. Dette
vil kræve en koordinering af kommunens forskellige strategier for klima,
miljø og energi. Dertil skal der udvikles en strategi for energieffektivisering,
som omfatter alle bygninger indenfor kommunens grænser.

Team for
Bæredygtig
udvikling

Koordinering mht
adfærd

Klima, Natur &
Miljø

Energi
effektivisering

Energi forsyning

Affald

Transport

Organisationsdiagram med tilhørende indsatsområder
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Tværgående koordinering
En af de afgørende præmisser for energieffektivisering er adfærd. Derfor
anbefales det, at der afsættes ressourcer til at kunne håndtere adfærd, dvs.
adfærdskampagner, borgerrettede aktiviteter, affaldssortering på de
kommunale ejendomme, Grøn Generation mm.
Teamet vil i første omgang bestå af flg. personer:
 Morten Beha Pedersen, Plan & Miljø afdelingen
 Pimmie Cordova Schultz, energikonsulent, Ejendomsafdelingen
 Danna Borg, Plan & Miljø afdelingen

Videre forløb
Det anbefales at tiltræde Compact of Mayors. Det anbefales samtidig at der
etableres en koordineringsgruppe (Team for bæredygtig udvikling).
Gruppen skal som første opgave sikre registrering og indberetning til
Compact of Mayors, dernæst skal der udarbejdes forslag til direktionen til
det videre arbejde med kommunens klimaindsats.
Ressourcer/Finansiering
Det vurderes, at den indsats, der skal udføres for at opnå ”Compliance” i
Compact of Mayors vil kunne gennemføres inden for de eksisterende
ressourcer.
Indsatsen omfatter registrering og indberetning til Compact of Mayors,
koordinering af Hvidovre Kommunes allerede vedtagne planer og
strategier, udarbejdelse af et samlet program for Hvidovre Kommunes
klimaindsats og endelig koordinering med eksterne parter.

2016

2017

2018


2019

2020

Compact of Mayors
Koordinering af egen indsats
Program for Klima og Energi
Koordinering med eksterne
Indsatsplan for drivhusgasser
At sikre en sammenhæng i Hvidovres indsats for klima og bæredygtig
energianvendelse kræver mål, retning og koordinering internt som eksternt

Det skal bemærkes, at hovedparten at de aktiviteter, der i praksis skal føre
klimamålsætningerne ud i livet, vil ligge eksternt: Industri, energi- og
transportselskaber, forsyningsselskaber, borgere m.fl. De væsentlige
investeringer i omstilling til fossilfri energi ligger derfor ikke i kommunalt
regi.
Samtidig er de kommunale aktiviteter, der er nødvendige for at leve op til
kravene i Compact of Mayors, for langt hovedparten allerede vedtaget og
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igangsat. Finansieringen af disse er således uafhængig af eventuel
tiltræden af Compact of Mayors. Blandt andet skal nævnes:















Lokal Agenda 21
Miljø- og energipulje
Energistrategi for kommunens ejendomme
ESCO projekt
Klimaambassadørordningen
Grøn Generation
Energi på tværs (KKR/Gate21)
Strategi for Klimatilpasning
Konkretiseringsplaner for skybrud
Risikostyringsplan for stormflod
Klimaparat spildevandsplan
Harrestrup Å som skybrudsvej
Regional stormflodssikring
Koordineret beredskabsplanlægning for oversvømmelse

Hvis der defineres efterfølgende kommunale aktiviteter, der skal bidrage til
omstillingen, vil finansieringen skulle findes fra projekt til projekt, internt
eller via fondsmidler. Her vil Hvidovres nylige indtræden som partner i
Gate21 give adgang til en række ressourcer – herunder fondsfinansierede
– der kan bidrage til kommunens videre klima- og energiaktiviteter.
Særligt efter COP21 aftalen i Paris rettes indsatsen i høj grad mod ændret
adfærd og en omlægning til fossilfri energikilder. De steder, hvor Hvidovre
Kommune – som kommune – kan bidrage, er derfor inden for planlægning
(bl.a. affalds-, spildevands-, energi- og transportplanlægning), kampagner
om adfærd og kommunens egen virksomhed (ejendomme, transport, fysisk
planlægning, undervisningssektoren m.v.)
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