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Middelfart Kommunes høringssvar til Regionens klimastrategi 2012-15
Region Syddanmark har offentliggjort sin klimastrategi 2012-15.
Middelfart Kommune har med interesse læst og drøftet strategiens afsnit om klima, og Miljøog energiudvalget har på møde d. 9. maj vedtaget at sende følgende kommentarer til strategiens klimaafsnit:
Det er for det første positivt, at Regionen går foran med at ”feje for egen dør”. Det vil kunne
batte til noget i CO2 regnskabet når en stor arbejdsplads reducerer energiforbruget, og det vil
være et godt eksempel til efterfølgelse.
For det andet er det positivt at Regionen i samarbejde med øvrige aktører vil påtage sig en
rolle i forhold til forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Det er nødvendigt, at alle
relevante parter bidrager, hvis de store udfordringer skal løses.
Det er ligeledes godt, at der arbejdes med en handlingsdel, så der igangsættes konkrete initiativer til at nå målene og godt, at initiativer kobles sammen med vækst og erhvervsudvikling.
Middelfart Kommune medvirker gerne i arbejdet på tværs i Regionen, og Kommunen er som
bekendt allerede initiativtager og part i flere tværkommunale initiativer, f.eks. projekt Grøn
Erhvervsvækst og udarbejdelse af en fælles del af energiplanlægningen i Trekantområdet.
Herunder følger bemærkninger og forslag til de beskrevne initiativer:
Klima:
Om CO2 kortlægning bemærkes det, at kommunerne i Trekantområdet - som mange andre
kommuner - allerede har udarbejdet en detaljeret kortlægning af CO2 udledningen fra de enkelte kommuner og Trekantområdet i alt. Det er vigtigt, at ressourcerne ikke bruges på noget,
der allerede er udarbejdet og det bør sikres, at nye initiativer hænger godt sammen med det,
der allerede er igangsat.
Klimatilpasning:
Regionen kan med fordel spille en rolle indenfor følgende områder:
Tværgående klimatilpasningsinitiativer i regionen. Af planen fremgår det, at regionen vil understøtte kommunerne og de øvrige regionale parter i deres klimaindsats. Her ser vi det som
oplagt, hvis regionens strategi omfatter et mere konkret klimatilpasningsmål, der hedder noget i retning af ”vi vil understøtte mindst to tværkommunale klimatilpasningsprojekter og eller
-handlinger i regionen.”

Konkrete mål om at understøtte tværkommunalt samarbejde ved vurdering af behov for og
udarbejdelse af kortlægningsværktøjer. Værktøjerne kan eksempelvis bruges til at kortlægge,
hvilke af råstofplanens områder, der belastes med stigende grundvandsniveauer. Eller en
kortlægning af om grundvandsstigningerne påvirker kortlagte jordforureninger i en grad, som
bevirker en omprioritering af indsatsen.
Et mål herunder kan yderligere være, at regionen hermed sikrer, at der i Region Syddanmark
er udarbejdet et fagligt velfunderet grundlag til udarbejdelse kvalificerede klima-tilpasningshandleplaner. Det vil kunne fremme tværkommunale handleplaner i tilfælde, hvor kommunerne f.eks. ikke prioriterer metoder og værktøjer i samme grad.
Gerne tilføjelse af et konkret mål om hvordan regionen kan fungere som en vidensplatform
indenfor klima. En platform, hvor regionens kommuner og øvrige regionale parter kan dele og
udvikle viden.
Regional fundraising indenfor klimaområdet, med mulighed for hjælp til udarbejdelse af ansøgninger og midler til klimaprojekter.
Forslag om mål for konkrete handlinger indenfor grundvand, jordforurening og råstofplanlægning i forhold til klimatilpasning.
Spørgsmål. Under ”Miljø – sundhed”, afsnittet Natur står, at Regionen vil bidrage med analyser. Hvilke analyser? Regionens rolle i relation til naturområdet kan med fordel præciseres.
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