
Odense på vej mod klimaneutralitet
Odense Byråd har besluttet, at Odense skal være en klimaneutral storby senest i 2030. Målsætningen er ambitiøs, 
men realistisk. Den kræver, at hele byen arbejder sammen og gennemfører markante forandringer de kommende år.

Vi har i Task Force Klimaneutral 2030 udarbejdet 10 anbefalinger til Odense. Anbefalingerne indeholder de 
strategiske indsatsområder, som vi mener er helt afgørende for, at Odense når målet. Tilsammen sætter 
anbefalingerne således retningen for realiseringen af Odense Kommunes mål om klimaneutralitet i 2030. 

#1: Etabler CO2-fangst hos Fjernvarme Fyn
Odense Kommune skal i samarbejde med Fjernvarme Fyn  
etablere CO2-fangst hos Fjernvarme Fyn og sikre, at mest muligt 
plastaffald flyttes fra forbrænding til genanvendelse. Der vurderes 
samlet set at være et ambitiøst, men realistisk potentiale for 
CO2-fangst på 200.000 ton pr. år ved fuld skalering.  
 

#2: Gør hele energiforbruget i Odense CO2-neutralt
Odense Kommune skal prioritere opstilling af solceller indenfor 
kommunen. Der skal udarbejdes en plan for udfasning af olie- 
og gasfyr og en samlet plan for optimering af samspillet mellem 
energikilder, så overskudsenergi og energiinfrastrukturen 
udnyttes bedst muligt. I kombination med den nationale grønne 
omstilling skal hele energiforbruget i Odense på den måde 
være CO2-neutralt i 2030.

#3: Indfør nulemissionszoner senest i 2030
Odense skal reducere udledningen fra transport med 150.000 
ton CO2 i 2030, svarende til en reduktion af den fossile vejtrafik 
på 57 %. Det skal ske ved at sætte skub i omstillingen til elbiler 
og ved at etablere nulemissionszoner senest i 2030. Odense 
Kommune skal vedtage en konkret plan herfor, der sikrer reduk-
tionsmålet for transport. Planen skal vedtages senest i 2023, så 
borgere og virksomheder kan nå at indrette sig efter planerne 
og skal suppleres med tiltag, som understøtter ændringer i 
transportadfærden, jf. anbefaling #4.

#4: Trafikplan for Odense, der fremmer  
aktiv og grøn transportadfærd 

Odense Kommune skal prioritere aktiv og grøn transport, 
så flere ture sker til fods, på cykel eller med bus og letbane. 
Infrastruktur og trafikafvikling skal gentænkes med henblik på at 
fremme bæredygtige transportformer. En ny trafik- og mobili-
tetsplan skal prioritere gang, cykling og kollektiv transport over 
bilfremkommelighed.

#5: Maksimer CO2-optag gennem naturen
Odense Kommune skal maksimere CO2-optag i naturen ved at 
prioritere skovrejsning, udtage lavbundsjord samt ved at afsøge 
muligheden for at optage CO2 gennem ålegræs i Odense Fjord. 

#6: Odense Kommune skal gå foran
Odense Kommune skal gå foran i udviklingen af en mere 
klimavenlig og bæredygtig by. Kommunen skal gå forrest som 
arbejdsplads med egne handlinger, lige fra grønne indkøb, 
udbud og anlægsprojekter til maden i kantinen. Kommunen skal 
også og tage lokalt klimalederskab i alle de sammenhænge, 
som kommunen kan påvirke, fx ved at fremme langsigtede, bæ-
redygtige og klimavenlige beslutninger i kommunens selskaber. 

#7: Tag lokalt klimalederskab og faciliter  
grønne partnerskaber

Odense Kommune skal tage lokalt klimalederskab ved at facilitere 
grønne partnerskaber mellem relevante aktører i byen som er-
hvervsliv, uddannelsesinstitutioner, civilsamfund mv. Det kan være 
partnerskaber om fælles klimamål, hvor virksomheder forpligter sig 
til klimamål, og kommunen tilbyder råd, vejledning og sparring. 

#8: Synliggør den grønne dagsorden og  
fokuser på adfærdsændringer 

Odense Kommune skal synliggøre den grønne dagsorden 
igennem borgerinddragelse og samskabelse, der inspirerer og 
motiverer til klimavenlige valg, fx ved at etablere et klimahus, 
uddele priser, gennemføre events mv. Odense Kommune skal 
bruge adfærdsdesign, der aktivt understøtter, at viden og gode 
intentioner omsættes til faktisk handling.

#9: Vedtag 2025-delmål og etabler stærk  
organisatorisk forankring af klimaindsatsen

Odense Kommune skal opstille forpligtende delmål for 2025 for 
klimaindsatsen. Der skal etableres et stærkt klimasekretariat, 
der kan drive, koordinere og monitorere den samlede klimaindsats. 
Der skal afsættes en igangsættelsespulje til pilotprojekter, 
klimasekretariatet mv. på minimum 50 mio. kr. i 2022.

#10: Opgør og reducer udledningen indenfor scope 3 
Odense Kommune skal kortlægge udledningen i scope 3, så  
det fremgår af fremtidige klimaregnskaber. Kommunen skal 
iværksætte handlinger, der generelt reducerer udledning i 
scope 3 og styrker den cirkulære tankegang.
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Reduktionsmål og forventede effekter 
Task Forcen vurderer, at Odense skal arbejde med alle anbefalingerne for at nå ambitionen om klimaneutralitet senest i 2030. Hvis et 
eller flere elementer udelades, vil det være nødvendigt at foretage yderligere handlinger på andre områder. 

De præcise effekter af anbefalingerne er dog vanskelige at forudsige. De påvirkes i vidt omfang af udviklingen, såvel regionalt som 
nationalt og internationalt. Det er derfor afgørende, at Odense Kommune kontinuerligt følger effekterne af handlinger og indsatser, så 
de løbende kan justeres og tilpasses. 

Figur: Nødvendige reduktioner på de store indsatsområder, der modsvarer den forventede 
CO2-udledning på ca. 490.000 ton årligt fra rammeaftalen ”Klimaneutral 2030”.  

Task Force Klimaneutral 2030
I april 2021 nedsatte Økonomiudvalget i Odense Kommune en Task Force, som skal komme med anbefalinger til, hvordan Odense bliver 
klimaneutral senest i 2030. Task Forcen har i løbet af seks uger udarbejdet deres anbefalinger, der præsenteres den 15. juni 2021.

Medlemmerne af Task Force Klimaneutral 2030 er:

Sebastian Mernild (formand for Task Forcen), prorektor på Syddansk Universitet og professor i klimaforandring

Malene Freudendal-Pedersen (næstformand for Task Forcen), professor i byplanlægning, Aalborg Universitet

Camilla Haustrup Hermansen, direktør i Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

Henrik Dresbøll, forfatter, foredragsholder og CEO for adfærdsbureauet WElearn A/S

Kirsten Halsnæs, professor i klimaøkonomi og risikovurderinger, Danmarks Tekniske Universitet

Lars Aagaard, adm. direktør for brancheorganisationen Dansk Energi og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd

Borgerne vil også blive hørt
Fra 15. juni til 8. juli kan alle i Odense give deres mening til kende om de 10 anbefalinger på odense.dk/klima


