Bilag til Klimastrategi
– Oversigt over mål og baseline for Region Syddanmark som virksomhed
Oversigt over forslag til mål i Klimastrategi – se nederst.
Baggrund for valg af baselines I klimastrategien
Forslaget til Region Syddanmarks klimastrategi har i forhold til udledning af klimagasser et dobbelt sigte.
Den udpeger en retning og nogle målsætninger for, hvordan regionen som geografi kan bidrage til det
nationale mål om at reducere landets udledning af klimagasser med 70 % set i forhold til niveauet i 1990.
Samtidig sigter strategien på at udpege vejen for en grøn omstilling af regionen som virksomhed. Herunder
også, hvordan virksomheden bidrager til det nationale reduktionsmål.
Strategien benytter sig derfor som på nationalt plan af 1990 som den grundlæggende baseline for
udviklingen i udledning af klimagasser. I en geografisk sammenhæng giver det mulighed for en 1:1
sammenligning af den nationale udvikling med udviklingen i Region Syddanmark.
På de områder i den virksomhedsrettede del af strategien, der direkte beskæftiger sig med udviklingen i
udledningen af klimagasser, er 1990 også i udgangspunktet baseline. De enheder, der i dag udgør
virksomheden Region Syddanmark, har imidlertid allerede tilbagelagt en betydelig del af vejen til 70 %målet, og strategien tager derfor afsæt i, hvad der skal til for at nå den sidste del af vej.
De seneste tal for enhedernes reduktionsresultater er 2018, og året er derfor valgt som baseline for
forslagene til, hvor meget der skal reduceres frem mod 2030.
Hvor, det har været muligt, benyttes 2018 derfor også som baseline for de indsatser i strategien, der endnu
ikke direkte indgår i regionens CO2-regnskab, som eksempelvis affaldsreduktion. Målet er imidlertid, at de
på længere sigt skal indgå og det er derfor vigtigt at udgangspunktet er fælles.
For de enkelte områder gør følgende forudsætninger for valg af baseline og måling af reduktion sig
gældende.
Energiforbrug og udledning af klimagasser
For målene vedrørende reduktion af energiforbruget og udledning af klimagasser fra el- og
varmeforbruget er der taget udgangspunkt i forbruget i 2018. Regionerne blev oprettet den 1. januar 2007
i forbindelse med Strukturreformen. Der findes derfor ikke beregninger over regionens energi-, el- og
varmeforbrug fra 1990.
For at bidrage til det nationale mål om 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030 ift. 1990, skal Region
Syddanmark eksempelvis levere en reduktion i CO2-udledningen på 40 % ift. 2018-niveau. Reduktionen er
beregnet med udgangspunkt i den nationale udledning af CO 2 i 1990 fremskrevet til 2018.
Transport
Som det eneste område, hvor baseline ikke er 2018, er klimaaftrykket fra regionens egen bilflåde, hvor
baseline er 2019. For baseline vedrørende de resterende områder inden for transportområdet er der taget
udgangspunkt i de nyeste tilgængelige data, som på det gældende tidspunkt var 2018 (f.eks. patientkørsel,
flyrejser, tjenestekørsel i egen bil). Kortlægningen af regionens egen bilflåde har været meget
tidskrævende, da man bl.a. har været helt nede på bilregistreringsniveau for at kunne beregne CO 2aftrykket. Det vurderes, at CO2-aftrykket for transportområdet for 2018 og 2019 har været forholdsvis ens,
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da der endnu ikke er igangsat større indsatser inden for dette område, som f.eks. indkøb af eldrevne biler,
omstilling af den regionale offentlige transport mv.
Affald
I forbindelse med kortlægningen af Region Syddanmarks affaldsmængde og genanvendelsesprocent er der
taget udgangspunkt i de nyeste tilgængelige data, som på det pågældende tidspunkt var 2018. Baseline for
affaldsområdet tager derfor udgangspunkt i 2018.
Indkøb
En meget stor del af regionens klimaaftryk vedrører forbruget af varer og tjenesteydelser. Region
Syddanmark køber årligt ind for flere milliarder kroner, som består af flere end 350 hovedvaregrupper og
tjenesteydelser. Indkøbsområdet er et meget komplekst område med mange forskelligartede varer og
tjenesteydelser. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en beregning over indkøbsområdets
klimaaftryk. Der er planlagt i år at gennemføre en kortlægning af Region Syddanmarks klimaaftryk ved
indkøb af varer og tjenesteydelser. Det foreslås at baseline bliver beregnet for 2018, således at der kan
sammenlignes med de andre indsatsområder.
Pesticider
Administrationen har for nyligt foretaget en kortlægning af pesticidforbruget hos de gældende enheder.
Disse tal baserer sig på 2018 tal, hvorfor baseline for pesticider også er 2018.
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Tabel 1 – Oversigt over mål, indsatser og baseline for Region Syddanmark som virksomhed
REGIONAL UDVIKLINGSSTRATEGI
MÅL

SYDDANSK KLIMASTRATEGI
MÅL
Energiforbruget skal reduceres med mindst 20 % i
2030 ift. 2018
Udledningen af klimagasser fra el og varme skal
reduceres med mindst 40 % i 2030 ift. 2018.

INDSATSOMRÅDER
Energieffektivisering og omstilling til vedvarende
energi

2018
2018

Omstilling af egne transportmidler

Nedbringe udledningen af CO2 og
andre drivhusgasser i
Syddanmark.

BASELINE

2019 for omstilling af egen bilpark eksklusive ambulancer

2018 for omstilling af flyrejser, regionale
transportudbud, tjenestekørsel i egen bil og
omstilling af den regionale offentlige
transport.

Omstilling til mere cirkulær
økonomi med mere effektiv brug
af ressourcer, herunder råstoffer.

Den samlede affaldsmængde skal reduceres med
mindst 10 % i år 2030 – svarende til mindst 1 %
årligt – og den genanvendte andel af den samlede
affaldsmængde skal øges til mindst 45 % i 2030.
Der udarbejdes en række målsætninger og
principper for indkøb, der har til formål at
maksimere cirkulariteten i det regionale forbrug

Indføre fælles regional affaldsordning
Øge direkte genbrug og genanvendelse

Udfasning af pesticider
Mindske negative konsekvenser
ved forhøjede vandstande og
ekstremvejr.

Region Syddanmarks håndtering af klimasikringen
af regionale bygninger – ikke mindst sygehusene
og øvrige institutioner - vil blive nærmere
beskrevet i den regionale bygherrepolitik.

2018

2018

Regler for byggeri i Region Syddanmark
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