
GOD ENERGI I SVENDBORG
for en fossilfri fremtid...



KLIMAMÅL
Svendborg er Klimakommune Plus+. Det betyder, at vi har forpligtet os 
til at reducere vores CO2-udledning med mindst 2 pct. om året. Vi vil også 
involvere os i projekter, som kan modvirke klimaforandringerne.

Byrådet har vedtaget en klima- og energipolitik 
med følgende mål for kommunen:  

• Vi skal som geografi sk enhed være 100 pct. omstillet til vedvarende energi i 2050.

• Vi skal som virksomhed være 100 pct. omstillet til vedvarende energi i 2040.

• Vi vil gå foran med det gode eksempel.

• Vi vil understøtte borger- og virksomhedsinitiativer.

Klimakommune 
aftalen fra 2013 

blev i oktober 2016 
udvidet til en 

Klimakommune 
Plus+ aftale.

GO2GREEN 
Svendborg Kommune 
er partner i GO2Green. 

GO2Green er en nonprofi t-
organisation, som arbejder 
for den grønne omstilling. 

Organisationen fi nansieres 
via partnere.



ENERGIRENOVERING AF 
EGNE BYGNINGER ENERGITJEK TIL HUSEJERE
Kommunen gør noget ved egne bygninger. Vi har fokus på varme-, 
el- og vandforbrug. Der er siden 2013 udskiftet vinduer og døre, 
efterisoleret, skiftet facader, sat varmepumper op, etableret 
LED-belysning, solceller og solfangere mange steder – særligt 
på skoler, daginstitutioner og plejecentre. 

Indsatserne virker. Det viser vores beregninger af CO2-udledningen 
for de seneste år. En besparelse på hele 16 % fra 2014 til 2015.

Alle husejere og ansatte i Svendborg Kommune kan få tilskud til et energitjek af deres 
bolig. Det koster kun 750 kr. at få besøg af den uvildige energirådgiver Ole Ebbesen 
(normalpris 2000-3000 kr.). Projektet hedder Energirenoveringshjulet og mere end 
400 husejere har benyttet sig af tilbuddet.

Næsten 200 huse er efterfølgende blevet energirenoveret. Det giver energibesparelser 
for husejeren, og en anden bonus er, at husejeren tit oplever bedre indeklima i sit hus. 
Efterspørgslen på energirenoveringer skaber lokale arbejdspladser.

Der er til og med 
2016 opsat 4.400 m2 

solceller på kommunale 
bygninger. De leverer strøm, 

der svarer til det årlige forbrug 
i 140 parcelhuse. 

Produktionen kan følges her: 

www.evishine.dk
/sites

/svendborg 

CO2-udledningen fra opvarmning af huse udgør næsten 
en tredjedel af den samlede CO2-udledning fra kom-
munen som samfund og svarer til ca. 130.000 tons CO2.

Ring til 
Ole Ebbesen på 
tlf: 29 605 451 

og book et 
energitjek af 

dit hus.
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ELBILER OG ELCYKLER

UNDERVISNING I SKOLERNE

Vi udskifter løbende benzin- og dieselbiler til elbiler og hybridbiler. Der er tre elbiler og 
fi re hybridbiler i kommunens bilpark, der tæller ca. 160 biler. Der er desuden etableret 
en delebilsordning med LetsGo, hvor to elbiler står til rådighed for medarbejderne. 
Borgere kan naturligvis også bruge bilerne, hvis de er tilmeldt ordningen. 

I hjemmeplejen er der over 40 elcykler og ved rådhuset er der to elcykler. Vi opfordrer 
medarbejdere til at bruge cykel i stedet for bil til ture indenfor bygrænsen. 

Der har fl ere år i træk været projekter med udlån af elcykler til ansatte og borgere. 
Projekterne er populære og mange, som har afprøvet cyklerne, har fundet glæden ved 
at cykle igen – også op ad bakker og i modvind. Efterfølgende har mange investeret i 
elcykel, og nogle har endda solgt bil nr. 2. Vi har også etableret samarbejde med borgere 
fl ere steder i kommunens lokalområder, så de står for udlån af elcykler i deres nærområde.

Vi satser også på at påvirke de kommende generationer i en klima- og energivenlig retning. 
Derfor har vi undervisningstilbud, som skolerne kan bruge:

• Skoletjenesten ved Vand og Affald. Her lærer eleverne om affald, genbrug og spildevand.

• Undervisningsmateriale om vedvarende energikilder. Se mere på www.energiskolen.skoleblogs.dk

• Grøn Fredag: Temadag om klima, energi og bæredygtighed på Torvet i Svendborg i 2016 og 2017

Læs mere om 
delebilsordningen 

i Svendborg her: 

www.letsgo.dk
/en

/svendborg 

Flere af vores 
skoler er Grønt Flag-skoler. 

Det vil sige, de har et miljøråd 
og har bæredygtig udvikling 

med i deres undervisningsplaner. 

I fremtiden opfordrer vi meget 
til, at der bliver etableret 
fl ere Grønt Flag-skoler 

i kommunen.



OPBAKNING TIL 
BORGERINITIATIVER AFFALD
Vi får ofte henvendelser fra borgere, som har gode projektidéer. Når det kan lade sig gøre, 
indleder vi gerne et samarbejde, der kan gøre idéen til en egentlig aktivitet eller et projekt. 
Det kan være ved at gå med i en ansøgning om fondsmidler, stille et mødelokale til rådighed 
eller formidle idéen til andre. 

Som eksempler på idéer fra borgere, som har ledt til konkret, lokalt samarbejde er foreningen 
Bæredygtigt Fællesskab (fondsansøgninger og borgerarrangementer), Upfi nd.dk (fonds-
ansøgninger og skolearrangementer), Den Selvforsynende Landsby (skoleworkshops og klima-
butik), haveentusiaster (køkkenhavekurser) og Rappenskralderne (frivillig affaldsindsamling).

En større andel af kommunens og borgernes affald skal genanvendes. 
Vi har sat et frontløberprojekt i gang, hvor vi tester, hvordan vi løser opgaven 
med fremtidens affald i Svendborg Kommune. I de områder, hvor beboere 
deltager i frontløberprojektet, får de særlige skraldespande ved hver husstand 
eller fl ere lokale miljøstationer, hvor de kan sortere papir, pap, plast, metal 
og glas. I nogle af ordningerne sorterer borgerne også madaffald. 

Projektet er blevet til på baggrund af stor interesse fra borgere og deres 
engagement for mere affaldssortering.

Bæredygtigt 
Fællesskab er en lokal 

forening, som kommunen 
samarbejder med. 

De har 200 medlemmer og 
arbejder for at udbrede ved-

varende energikilder og at 
nedbringe energiforbruget 

i samfundet. Der indsamles 
storskrald én gang om 

måneden overalt i kommunen. 

Der indsamles i alt 14 typer 
af affald. Man kan se dem på 

www.vandogaffald.dk 



SKOVREJSNING
Det nyeste initiativ fra kommunens side er skovrejsning. Det er et initiativ, som 
kommer fra vores status som Klimakommune Plus+. Der vil i de kommende år være 
fokus på at udvide arealet med skov. Det sker for at binde mere CO2 fra atmosfæren. 
Vi undersøger, om fl ere af vores egne arealer kan plantes til med skov. Desuden under-
søger vi muligheder for at købe jord til skovrejsning, eller om der er mulighed for at lave 
aftaler med lodsejere om skovrejsning. Målet er at rejse 2-3 ha. ny skov om året.

I 2015 plantede 
60 elever fra Tved Skole 

på to timer 1.300 træer på et 
areal ved den nye genbrugs-

station i Svendborg. 

Beplantningen hedder derfor 
Børnelunden og er en del 

af den nye hundeskov. 

Borgere i Ollerup, 
V. Skerninge og Ulbølle er 

gået sammen og har stiftet 
et nyt fjernvarmeselskab. 

De arbejder nu på at etablere 
et halm- og naturgasfyret værk. 

Senere følger solfangere, 
så de kan levere varme til 

mindst 600 boliger.

VARMEFORSYNINGEN
Der er ved at blive udarbejdet en varmeplan for hele kommunen. Den skal give kommunen, 
forsyningsselskaber, borgere og virksomheder større viden om følgende:

• Hvor der er mulighed for at udvide eksisterende fjernvarmeområder.

• Hvor der er oplagte muligheder for lokale nær-varmeprojekter.

• Hvor man fortsat skal satse på individuel varmeforsyning. 

• Hvad den individuelle varmeforsyning kan være.



Læs mere på: www.svendborg.dk/klimaogenergi
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