Ny Klimaplan
Faaborg-Midtfyn Kommunes Klimaplan for 2013-2015 er lige blevet vedtaget og nu er det tid til at få klimaet
ud i lokalområderne. Der er brug for klimasikring og energirenovering af boliger. Klimasekretariatet håber at
lokalrådene vil være med til at styrke egne bosætningsområder gennem projekter der klæder boliger på til
fremtidens klima.
Klimavision og – strategi 2013 – 2015
Titlen på Faaborg-Midtfyn Kommunes nye klimaplan er: ”Klimavision og – strategi 2013 – 2015 – Klima –
Vedvarende energi – Et bæredygtigt samfund”.
Planen indeholder en vision om at Faaborg-Midtfyn Kommune er helt uafhængige af kul, olie og naturgas i
2015. I samarbejde med erhvervslivet skaber vi arbejdspladser samtidigt med at vi mindsker
klimapåvirkningen. Vi er med når det gælder energirenovering af bygninger og andre tiltag til
energioptimering. Vores aktiviteter gør Faaborg-Midtfyn Kommunen mere attraktiv for nuværende og nye
tilflyttere. Find klimaplanen på http://www.faaborgmidtfyn.dk/demokrati-og-politik/politikker-strategier-ogplaner/
Planlægning på klimaområdet suppleres af flere andre planer. Det for eksempel planer for klimatilpasning og
fremtidens energiforsyning:
Klimatilpasning
Klimaforandringer betyder højere vandstande, stigende temperaturer, ekstreme mængder af nedbør og mere
vind. Kommunens topografi gør heldigvis, at store dele af kommunen ikke vil få voldsomme problemer som
følge af klimaforandringerne – men der vil altid være lokale udfordringer. Kystområderne, herunder Faaborg
og områder, der ligger lavt langs de større vandløb og åer, vil også blive påvirket. En kortlægning af
konsekvenserne af klimaforandringerne vil bidrage til at give et overblik over omfanget og kunne danne
grundlag for en politisk prioritering af nødvendige tiltag. En Klimatilpasningsplan skal afdække, hvordan
kommunen bedst forbereder sig og tilpasser sig fremtidens vejr på den meste hensigtsmæssige og
omkostningseffektive måde. Der skal være udarbejdet et forslag klimatilpasningsplan inden udgangen af
2013. Læs mere om klimatilpasning her - http://www.klimatilpasning.dk/
Strategisk energiplanlægning
Inden for de kommende 40-60 år forventes det, at jordens fossile energikilder som olie og kul stort set vil
være udtømt. Derfor skal der i ”god tid” sikres en overgang til bæredygtige energikilder som sol, vind,
bølgeenergi og jordvarme. En sådan overgang er nødvendig for at sikre vores velfærd på et bæredygtigt
grundlag i fremtiden.
Det er ikke muligt at gennemføre en sådan overgang på kort sigt, da det både vil være økonomisk og
teknologisk uoverkommeligt og uforsvarligt på nuværende tidspunkt. Men det er omvendt nødvendigt at
planlægge overgangen allerede nu, så det sikres, at de hidtidige og kommende investeringer i
energiforsyningen udnyttes og fremtidssikres. Planlægningen skal sikre, at overgangen til de vedvarende
energikilder sker så økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt som muligt. En plan for energiområdet skal
sikre dette, og en del af denne planlægning skal indarbejdes i Kommuneplanen.
Grundlaget for planlægningen er blandt andet en viden om hvordan varmeforsyningen i de enkelte
lokalområder er i dag. Det kan ses i de eksisterende varmeplaner, som kan ses her:
http://www.faaborgmidtfyn.dk/moeder/aaben/Teknik-_og_Miljoeudva/2012/18-092012/%C3%85ben%20dagsorden/Bilag/Punkt_93_Bilag_1.pdf
Klimaprojekter inden for fem områder
Indsatserne på klima- og energiområdet går på tværs af mange fagligheder og berører mange parter.
Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker derfor at indgå brede samarbejder og tætte dialoger for at skabe de
bedste løsninger. I Klimavision og - strategi 2013 - 2015 er der projektforslag inden for fem områder:
 Kommunal virksomhed: (Energirenovering af kommunale bygninger, grøn indkøbspolitik)
 By og land (Energioptimering i forbindelse med byfornyelse, Energilandsbyer)
 Transport og infrastruktur (Tankningsfaciliteter til naturgas, billistkurser i energirigtig kørsel)
 Erhverv og industri (Energioptimeringskursus, organisk affald til biogasproduktion)
 Landbrug, skovbrug og gartneri (biogasanlæg, biomasseproduktion

Fokus på energi- og klimaprojekter i lokalområdet
Faaborg-Midtfyn Kommune er en del af Grøn Erhvervsvækst, som arbejder for at fremme energibesparelser
og erhvervsvækst indenfor energi og klima relateret til bygninger. Formålet med Grøn Erhvervsvækst er at
skabe nye job inden for byggebranchen ved at fremme udbredelsen af energieffektivt byggeri og renovering
gennem øget efterspørgsel og udbud. Grøn Erhvervsvækst vil vise private borgere, erhvervslivet og
offentlige instanser, hvor let tilgængelig energirenovering er. Det sker dels gennem særlige
uddannelsesforløb for håndværkere, kursusforløb for boligejere, energimesser, m.v.
Dette arbejde udmøntes i konkrete initiativer her i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der i foråret 2013 er
blevet uddannet et hold energihåndværkere. De 15 håndværkere har gennemgået et kursusforløb gennem
Grøn Erhvervsvækst, hvor de har lært om den nyeste viden om energirenoveringer, så de er klar til at løse
de mange energirenoveringsopgaver. Se listen over energihåndværkere her
http://www.groenerhvervsvaekst.dk/faaborg-midtfyn
Energimesse
I 2013 har Faaborg-Midtfyn Kommune deltaget i 2 messer, hvor vi sammen med repræsentanter for
energihåndværkerne har informeret om energirenoveringer m.v. Den ene messe blev holdt hos BYGMA i
Ringe i februar 2013. Der var også indbudt en række håndværkere og leverandører af produkter til energirenoveringsopgaver i boliger. Arrangementet var målrettet kunder, som var i gang med, eller tænkte på at
energirenovere egen bolig.
Den anden messe i marts 2013 var arrangeret af Rolfsted Idrætsforening og Superbrugsen i Ferritslev. Det
var også et meget vellykket arrangement med mange aktiviteter og ”gang i den” med både gymnastik og
sumbadans, smagsprøver på sund mad, mv. Blandt udstillerne var håndværkere og lokale forretninger.
Målgruppen var bred og der kom over 700 besøgende i løbet af den eftermiddag messen var åben.
Hvis der er et arrangement i jeres lokalområde, hvor det vil være relevant at sætte fokus på klima og energi
må I gerne kontakte klimasekretariatet. Vi deltager gerne med en stand og en repræsentant for
energihåndværkerne og Grøn Erhversvækst.
Energilandsbyer
I Faaborg-Midtfyn Kommunes Hvidborg for klima fra 2009 var der et indsatsområde, der drejede sig om
opfordring til dannelse af lokale 0-energisamfund. Der var ikke beskrevet et særligt projekt for hvordan det
kunne realiseres her i kommunen, men der var nævnt et par eksempler fra andre kommuner. Rundt omkring
i landet arbejdes der flere steder med forskellige former for lokale klima og energilandsbyer/ lokalsamfund,
og et sådant projekt kunne måske også være relevant for lokalområder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
I 2013 vil vi i arbejde videre med ideer til hvordan der kan arbejdes med klima og energi i vores
lokalsamfund. Hvis der er spørgsmål eller andet til dette er I velkomne til at kontakte Susanne Jervelund på
tlf: 7253 2125 eller mail sjerv@fmk.dk
Aftenskolekursus
Interessen for aftenskolesuccesen ”Bliv din egen energikonsulent” har været stor, hvor boligejere bliver
informeret om, hvordan de kan nedbringe deres energiforbrug. Aftenskoleforløbet ”Bliv din egen
energikonsulent” har været afviklet i Middelfart og Odense Kommune med stor succes. Nogle steder mere
en én gang, da aftenskolerne har oplevet en direkte efterspørgsel på kurset. I efteråret 2013 får borgerne i
Faaborg-Midtfyn også gavn af folkeoplysningen. Find kursusprogram i LOF´s aftenskoleprogram 2013/2014
Kurset giver deltagerne en grundviden i energirenovering blandt andet omkring, hvilke energibesparende
tiltag det er muligt at gennemføre på deres egne boliger. Oplevelsen fra tidligere forløb har været, at kurset
tiltrækker et andet klientel end man normalt ser i aftenskolesammenhænge, heriblandt yngre husejere.

Gratis klimatilpasningstjek
Miljøministeren har indgået aftale med fagfolk over hele landet om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare
boligejere både bekymringer og penge.
De senere års skybrud er en forsmag på en type af vejr, som vi får mere af fremover. Mange boligejere har
ikke investeret i tiltag for at sikre huset mod ekstremt vejr. Mange er ikke klar, at de også selv har et ansvar
for at sikre deres hjem mod oversvømmelse. Og mange ved ikke, hvad de skal gøre for at få et hjem, der er
mere forberedt på voldsommere regn.
Derfor har miljøminister Ida Auken har samlet flere brancher og indgået en aftale om at tilbyde danskerne et
gratis klimatilpasningstjek af boligen. Tjekket er første skridt på vejen til at stoppe ubehagelige
oversvømmelser.
- Det kan være rigtig svært at overskue, hvor man skal begynde, når man skal sikre sin bolig mod
oversvømmelser. Heldigvis er der en masse fagfolk, der har helt styr på, hvordan man undgår, at vandet
vælter ind i huset. Jeg håber, at et gratis klimatilpasningstjek vil give flere boligejere mod på opgaven, siger
miljøminister Ida Auken.
Danske Anlægsgartnere, De Grønne Kloakentreprenører, Danske Kloakmestre, Dansk Byggeri,
Kloakmestrenes TV-inspektion og Danske Maskinstationer og Entreprenører tilbyder det gratis
klimatilpasningstjek. Læs mere på www.klimatilpasning.nu

