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S t r e s z c z e n i e  
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1. Wstęp 

Projekt SusPurPol (Model postępowania dla polityki planowania i zaopatrzenia w rozwoju zrów-
noważonego budownictwa) to europejska inicjatywa regionalna, finansowana przez program Unii Euro-
pejskiej Interreg 3C „GROW”, z udziałem: 
– grupy partnerstwa South Hampshire (PUSH), złożonej z 11 samorządów, nadzorowanej przez Cen-

trum Środowiska (tEC) (organizacja charytatywna z siedzibą w Southampton), 
– Politechniki Krakowskiej (Kraków), 
– Andaluzyjskiego Instytutu Technologii (Sewilla). 

Artykuł ten poświęcony jest czynnikom popularyzującym budownictwo zrównoważone w po-
łudniowo-wschodnim regionie Anglii oraz sposobom, za pomocą których partnerzy ze Zjednoczonego 
Królestwa (11 samorządów South Hampshire – znanych jako władze „PUSH” – partnerstwo South 
Hampshire) pod nadzorem Centrum Środowiska (tEC) wpływają na regionalne plany budowlane. 

2. Zarys sytuacji 

W ciągu kilku lat rozwój zrównoważony stał się najważniejszym przedmiotem zainteresowania  
i troski brytyjskiego spektrum politycznego. Ujawnienie kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi 
oraz wyczerpaniem surowców naturalnych, co dotyczy szczególnie spalania paliw kopalnych, sprawiło, 
że pojawiła się potrzeba stworzenia i popularyzowania nowych sposobów życia. Rząd brytyjski opraco-
wał strategię rozwoju zrównoważonego (www.sustainable-development.gov.uk), która próbuje stworzyć 
kontekst nadrzędny dla najbliższych kwestii. Strategia powstała w odpowiednim czasie, jeśli weźmie się 
pod uwagę realność niedawno zasygnalizowanych problemów zmian klimatycznych, w tym alarmujące 
informacje z Brytyjskiego Biura Meteorologicznego (www.metoffice.co.uk) z 14 grudnia, według któ-
rych rok 2006 był najcieplejszym rokiem w Zjednoczonym Królestwie od setek lat. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że w tym okresie do najcieplejszych miesięcy można było zaliczyć: 
– lipiec ze średnią temperaturą 19,7ºC, 
– wrzesień (16,8ºC), 
– kwiecień–październik ze średnią temperaturą 14,6ºC, 
– jesień (12,6ºC). 

W zaistniałej sytuacji zasadniczego znaczenia nabrała potrzeba stworzenia nowych sposobów 
ograniczania efektów globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Najważniejsze informacje w kwestii 
zmian klimatycznych w Zjednoczonym Królestwie pochodzą jednak ze sponsorowanego przez brytyjskie 
Ministerstwo Skarbu „Raportu Sterna” (www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_e-
conomics_climate_change/stern_review_report.cfm), który w nowatorski sposób przedstawił ekonomikę 
zmian klimatycznych. W podsumowaniu wniosków Stern stwierdza, że jeżeli nie zostaną podjęte na-
tychmiastowe kroki, świat JUŻ ZAWSZE będzie tracił 5% produktu krajowego brutto (PKB) rocznie. 

Trudno o bardziej przekonujący apel. Prace nad stworzeniem i wcieleniem w życie strategii za-
pewniających wprowadzenie praktyk rozwoju zrównoważonego do nowych działań budowlanych  
w South Hampshire w jeszcze większym stopniu dotyczą środowisk, w którym żyjemy. 

3. SusPurPol a projekty budownictwa zrównoważonego 

Prace nad projektem stosują się do uzgodnionego planu działań, który ma na celu stworzenie mo-
delu  polityki  i  strategii zrównoważonego planowania i zaopatrzenia. Początkowo mają być one wprowa- 
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dzone w South Hampshire, a następnie promowane, rozpowszechniane i realizowane w partnerskich 
regionach Europy. Przewiduje się, że każdy partner zrealizuje swoje działania w najodpowiedniejszy 
sposób. Przyjęte działania mają pomóc: 
a) zrozumieć bariery, 
b) znaleźć rozwiązania, 
c) wyzwolić zaangażowanie międzyregionalne, 
d) stworzyć model rozwoju zrównoważonego, 
e) promować model na korzyść innych zaproponowanych rozwiązań. 

4. Rozwój strategii budownictwa zrównoważonego w południowo-wschodnim regionie Anglii 

Na terenie Zjednoczonego Królestwa, jak i w poszczególnych jego regionach, występuje wiele 
kluczowych elementów strategii. Z punktu widzeniu rozwoju zrównoważonego w 2006 r. powstało sporo 
nowych inicjatyw odwołujących się do elementów budownictwa zrównoważonego. Na szczeblu krajo-
wym za najważniejsze wydarzenie dla brytyjskiej części projektu SusPurPol uznano pisemną odpowiedź 
minister budownictwa Yvette Cooper, ogłoszoną 8 czerwca w Izbie Gmin. W wystąpieniu znalazło się 
następujące zdanie: 

„Rząd apeluje do wszystkich decydentów, aby włączali do planów budowlanych strategie, które wy-
korzystują jak największą ilość energii pochodzącej z dostępnych na miejscu źródeł odnawialnych”. 

Apel ten porusza kwestię dostępnej na miejscu energii odnawialnej przypisując ją każdej nowej 
czynności budowlanej i ma bezpośrednie znaczenie dla projektu SusPurPol. 

Na szczeblu regionalnym projekt traktuje również powstający nowy plan dla południowo-wschod-
niego regionu Anglii (przewidziany na następne 20 lat) jako kluczowy mechanizm zapewniający wpro-
wadzenie działań budownictwa zrównoważonego we wszystkich nowych przedsięwzięciach. W tym kon-
tekście praca projektu SusPurPol w Zjednoczonym Królestwie koncentruje się na rozwoju podregionalnej 
strategii w zakresie budownictwa zrównoważonego, którą będzie można włączyć do planu dla połud-
niowo-wschodniego regionu. Rezultatem prac jest strategia „SH (South Hampshire) 14”, włączona do 
szkicu, który ma być upubliczniony w 2007 r. Elementy SH 14 po zatwierdzeniu staną się wymogami 
planistycznymi dla całego podregionu, a ostatecznym celem jest budowa 80 tys. nowych domów w pod-
regionie do końca przewidzianego okresu. Strategia ma za zadanie: 
− dostarczać 100 MW energii odnawialnej do 2026 r., 
− ograniczyć zużycie wody w nowych osiedlach o 8−20% w porównaniu z 2005 r., 
− sprawić, by wszystkie nowe domy/osiedla oficjalnie uznano za „bardzo dobre” (do 2012 r.) i „celu-

jące” w późniejszym okresie (według norm BREEAM/EcoHomes), 
− sprawić, by nowe budynki mieszkalne czerpały co najmniej 10% energii ze źródeł odnawialnych, 
− nakazać stosowanie materiałów budowlanych z odzysku. 

Akceptacja strategii przyczyni się do ograniczenia wpływów zmian klimatycznych w regionie, a 
także do zyskania długoterminowej energooszczędności oraz stworzenia nowych możliwości zatrudnienia 
i szkolenia. 
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5. Konsekwencje strategii SH 14 

Przyjęcie takiej strategii będzie wywierało znaczący wpływ na podregion. Poniżej został 
przedstawiony zarys sytuacji. 
• Wprowadzenie strategii fizycznej 

Wykorzystywanie materiału odzyskanego we wszystkich nowych osiedlach pomoże ograniczyć 
ilość odpadów, które obecnie wywozi się na wysypiska. Jeżeli materiał taki wykorzystywany jest jako 
fundament nowych budynków, ograniczenie produkcji i transportu odpadów z placu budowy wywiera 
bardzo pozytywny wpływ na węglowy ślad konstrukcji. W innych przypadkach potrzebny jest znacznie 
większy nakład pracy w celu zapewnienia odzyskanego materiału dla przemysłu budowlanego. Badania 
nad dostępnością drewna z odzysku przeznaczonego na dachy wykazały, że najbliższe miejsce to od-
dalony o 80 km Oksford. Po dodaniu wszystkich wpływów transportu drewno okazało się materiałem 
niezrównoważonym pod względem śladu węglowego. Co gorsza zapas belek wystarczył tylko na budowę 
jednego domu!. Potrzeba wybudowania 80 tys. nowych domów do 2026 r. wskazuje na całkowity brak 
infrastruktury na rynku dla zaspokojenia takiego wymogu. 

Założenie, że wszystkie nowe osiedla mają czerpać przynajmniej 10% energii z dostępnych na 
miejscu źródeł odnawialnych, wywiera duży wpływ na powstawanie budynków. W rzeczywistości ozna-
cza to, że w każdym osiedlu trzeba będzie zainstalować co najmniej 80 000 urządzeń. Owe „urządzenia” 
to domowe turbiny wiatrowe, naziemne pompy ciepła lub słoneczne panele cieplne (to zaledwie trzy po-
tencjalne opcje w zakresie technicznym), które muszą być dostępne w miarę potrzeb, co stanowi realną 
barierę strategii. 

Obecnie w podregionie nie istnieje sieć tego typu, a uzyskanie nawet niewielkiej ilości takich 
produktów (np. 50 domowych turbin wiatrowych) zajęłoby do sześciu miesięcy. To samo w sobie jest 
„niezrównoważone”, więc sektor prywatny powinien stworzyć infrastrukturę handlową, która udostępni 
takie produkty na rynku ze źródeł lokalnych lub innych. Do chwili obecnej sektor prywatny nie zdołał 
docenić faktu, że strategia stworzyła mu pewny rynek dla nowej technologii, dlatego też możliwość bycia 
pierwszym w spełnianiu tego wymogu zawiera potencjał dużego zysku. Trzeba tylko wykorzystać okazję. 
Do tej pory w regionie nie poczyniono postępu mimo że konkretne ilustracje tej kwestii zostały przed-
stawione lokalnym przedsiębiorcom i SEEDA, regionalnej agencji rozwoju gospodarczego. 

Odnotowuje się także braki wydajności w stosunku do ludzkich i środowiskowych elementów 
strategii. Gdyby można wytworzyć niezbędne „80 000 urządzeń”, potrzebna byłaby też wykwalifikowana 
siła robocza do instalacji i utrzymania nowej infrastruktury energii odnawialnej. Obecnie nie istnieje taki 
program szkoleniowy ani zwrot w kierunku elementu zasobów ludzkich. 

Kwestia ta w równym stopniu uwidoczni się we wpływie, jaki strategia wywrze na 11 plani-
stycznych wydziałach samorządów. Obecnie są one bardzo przeciążone, a kolejne 80 000 domów znacz-
nie pogorszy sytuację. Wymaga się od nich potwierdzenia, że elementy strategii zostały fizycznie zapew-
nione (np. w zakresie dostarczania energii odnawialnej), co postrzega się jako znaczne obciążenie dodat-
kowe. Na szczęście projekt znalazł możliwość rozwiązania tej kwestii poprzez użycie niezależnych  
i certyfikowanych Doradczych Ośrodków Sprawności Energetycznej (EEAC). Jest nadzieja, że będą one 
mogły autoryzować żądania budowniczych w zakresie spełniania potrzeb budynków co do energii odna-
wialnej. Jednakże takie podejście powinno być sformalizowane i zatwierdzone przed zrealizowaniem 
strategii. 

• Wpływ polityki fizycznej 

Zakładając, że można właściwie przedstawić kwestie rynkowe i szkoleniowe oraz że wytwarzane 
są akceptowane procesy sprawdzania zgodności i walidacji wprowadzania strategii, trzeba przyznać, że 
wdrażanie tej strategii wywrze też znaczny wpływ na środowisko podregionu. 
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Badania projektu w kwestii osiągania celów wykazały, że jeżeli np. 100 MW energii odnawialnej 
będzie wytwarzane dzięki instalacji samych tylko domowych turbin wiatrowych, do 2026 r. podregion 
będzie potrzebował 250 000 sztuk. Mimo że nie jest to jedyny sposób dostarczania energii dobrze ilu-
struje on kwestię wpływu fizycznego. Gdyby zastosowano 250 000 turbin, oznaczałoby to, że każdy z 11 
okręgów podregionu miałby przeciętnie ponad 22 000 sztuk na dachach. Southampton jako największa, 
zurbanizowana, część podregionu ma ok. 60 000 domów, na których – przynajmniej teoretycznie – moż-
na by umieścić turbinę. Oznaczałoby to turbinę na co trzecim dachu. W mniejszych okręgach liczba 
wzrosłaby do dwóch domów na trzy. 

Równie niewiarygodne byłoby, gdyby cel został osiągnięty tylko przez bardzo duże „handlowe” 
turbiny wiatrowe, co oznaczałoby, że w podregionie umieszczono by 66 sztuk – 6 sztuk na jeden okręg 
przy równym podziale. Dziś żadne miejsce w całym podregionie nie ma na to pozwolenia, a całkowita 
liczba zainstalowanych domowych turbin wiatrowych nie przekracza 100. 

Mimo że żadne rozwiązanie nie jest idealne i że właściwą odpowiedzią będzie mieszanina tech-
nologii, pokazuje to, że rezultatem wprowadzenia strategii będzie fizyczna zmiana środowiska pod-
regionu. W latach 80. i 90. XX w. w Zjednoczonym Królestwie rozgorzały dyskusje na temat wpływu an-
ten satelitarnych na wizerunek kraju i chociaż ustały, w ciągu nadchodzących 20 lat podobna debata dot-
knie kwestii domowych turbin wiatrowych, nawet jeśli planiści potraktują je tak, jak obecnie traktują an-
teny satelitarne. 

• Trafienie ruchomego celu 

Być może największym wyzwaniem jest fakt, że jest to bardzo dynamiczna sfera debaty stra-
tegicznej i badań. Niemal co tydzień ukazuje się artykuł prasowy lub oświadczenie z ramienia rządu na 
temat rozwoju zrównoważonego. Oświadczenie, które z pewnością wywrze wielki wpływ na całą stra-
tegię w Zjednoczonym Królestwie, przedstawiła 13 grudnia 2006 r. samorządowa sekretarz stanu Ruth 
Kelly (http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1002882&PressNoticeID=2320). Ogłosiła ona, że 
do 2016 r. wszystkie nowe domy będą „obojętne węglowo”, a od kwietnia 2008 r. będzie obowiązywać 
kodeks domów zrównoważonych. 

Chociaż ostatnie oświadczenie nie jest strategicznym wyzwaniem dla władz PUSH, będzie do-
datkowym wyzwaniem dla budowniczych i wydziałów planistyki, które będą musiały dokładniej kon-
trolować budowy. Chociaż do 2016 r. pozostało sporo czasu, należy kontynuować debatę na temat praw-
dziwego znaczenia „neutralności węglowej” w zakresie sformalizowanego i konsekwentnego procesu 
oceny osiedli. 

Jeśli chodzi o samo PUSH, wdrażanie SH 14 rok temu jawiło się wygórowanym żądaniem. Jego 
stworzenie jest wielkim osiągnięciem, ale – aby zostać „na czele” – wymaga aktualizacji i rewizji w wielu 
sferach. Będzie wymagany regularny proces analizy i oceny w celu zachowania pozycji wzorca bu-
downictwa zrównoważonego w Zjednoczonym Królestwie. Jest to wyzwanie, które zawsze przynosi suk-
ces, lecz nie można go zaniedbywać, jeżeli osiągnięcia i korzyści mają być rozbudowywane w przy-
szłości. 

6. Wnioski 

Plan rozwoju zrównoważonego to ruchomy cel, który z każdym tygodniem zyskuje na znaczeniu. 
Wyzwania, jakie stawia przed projektem, mają zapewnić, że szkolenie, edukacja i, co być może naj-
ważniejsze, programy świadomości konsekwencji i możliwości strategii będą przekazywane szerszemu 
odbiorcy handlowemu i lokalnemu w podregionie oraz na szczeblu europejskim. 
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Stanowi to również wyzwanie dla partnerów w podregionie, aby wyzwolić sformalizowany proces 
analizy i utrzymać strategię jako jedną z najlepszych w swoim rodzaju. Wymaga to dalszych inwestycji  
i alokacji surowców. Zapewnienie dojrzałego rynku, spełniającego potrzeby strategii w nowych osied-
lach, to najważniejsze wyzwanie dla następnego etapu projektu, wraz z rozwojem infrastruktury szkolenia 
i edukacji dla personelu i zaspokojeniem ludzkich potrzeb strategii. 

Są to znaczące wyzwania, wytwarzane przez zrównoważone podejście do „mieszkania w mieście”, 
potrzebne dla projektu i jego partnerów. 

1. Introduction 

The SusPurPol (A "Blue Print" for the Planning and Purchasing Policies for Sustainable Built De-
velopment) Project is a cross-European region initiative funded under the Interreg 3C "GROW" Pro-
gramme of the European Union. It has three primary partners: 
– the Partnership of Urban South Hampshire (PUSH) group of 11 local authorities led by the Environ-

ment Centre (tEC) (Southampton based charity), 
– Cracow University of Technology (Kraków), 
– The Andalusia Institute of Technology (Seville). 

Consideration here will be given here to the policy drivers for delivering sustainable construction 
in the South East region of England. Attention will focus upon how the UK partners in the project (the 11 
urban South Hampshire local authorities – known as the "PUSH" authorities – Partnership for Urban 
South Hampshire), led by the Environment Centre (tEC), is having the necessary impact on the future 
construction agenda of the area. 

2. Background 

Sustainable development has become a mainstream area of interest and concern across the UK 
political spectrum over the past few years. The recognition of issues around climate change and natural 
resource depletion, particularly the burning of fossil fuels, has meant that new ways of living have been 
required to be developed and made more accessible to the general population. The UK government has 
produced a sustainable development strategy (www.sustainable-development.gov.uk) which attempts to 
give an overarching context for the issues at hand. This policy cannot be seen to have been developed a 
moment too soon given the very real manifestation of the problems of climate change recently reported, 
including the very alarming information from UK Meteorological Office (www.metoffice.co.uk) on the 
14th December that 2006 was the warmest year on record for the UK, a period stretching back literally 
hundreds of years. Of particular concern are the facts that in the UK 2006 contained the warmest: 
– month on record (set in July), with a mean temperature of 19,7 C, 
– ever September (16,8°C), 
– ever April to October having a mean temperature of 14,6°C, 
– ever autumn with a mean temperature of 12,6°C. 

Consequently, the need to develop new ways of reducing the impacts of global warming and 
climate change are seen to be of fundamental importance. However, perhaps the most important recent 
announcement  on  the  issue  of  climate  change in the UK came from the UK Treasury-sponsored "Stern 
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Report" (www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_re-
view_report.cfm) which focused its attention on the economics of climate change in a manner not pre-
viously experienced. In the summary of conclusions Stern notes that if significant action is not taken im-
mediately the world will lose 5% of its Gross Domestic Product (GDP) each year NOW AND 
FOREVER. 

The message could not be clearer and so the work being undertaken in South Hampshire to de-
velop and deliver implementable policies to ensure sustainable development polices and practices are 
embedded into new construction activities has become even more relevant to the environments in which 
we all live. 

3. The SusPurPol project approach to developing sustainable construction 

The work being undertaken on the project follows the partnerships’ agreed plan of actions with the 
aim to achieve a "Blue Print" for sustainable planning and purchasing policies and strategies. These are to 
be initially implemented in South Hampshire and then promoted, disseminated and implemented across 
the partners regions of Europe. It is envisaged that each partner will implement their agreed actions in the 
most appropriate way(s) to achieve the findings/solutions. The actions being adopted are to: 
a) understand the barriers, 
b) find solutions, 
c) joint cross-district commitment, 
d) create a "Blue Print" for sustainability, 
e) promote the "Blue Print" for the benefit of other proposed developments. 

4. Sustainable policy development in the south east England region 

A number of key elements of policy development occur nationally and regionally in the UK. In 
terms of sustainable development 2006 has seen a lot of new initiatives being brought forward to address 
a number of the elements of sustainability. At the national level the announcement on June 8th in a House 
of Commons written response by the Housing Minister, Yvette Cooper MP, is seen as of central im-
portance to the UK work of SusPurPol. Her announcement contained the following statement: 

"In particular the Government expect all planning authorities to include policies in their development 
plans that require a percentage of the energy in new developments to come from on-site renewable 
sources, where it is viable". 

This places the issue of on-site renewable energy at the heart of any new construction activity and 
is of direct importance to SusPurPol. 

Similarly, at regional level the project sees the emerging new South East Plan (to have a lifespan 
of the next 20 years) as the key delivery mechanism to ensure sustainable construction activities are 
embedded into all new developments. In this context the work of SusPurPol in the UK has concentrated 
upon developing a specific sub regional policy on sustainable development that can then be embedded 
into the South East Plan. The outcome of this work has been the "SH (South Hampshire) 14" policy 
which has been now included in the draft plan which is to go in Examination in Public in 2007. SH 14 
contains the following elements, which if approved by the Enquiry, will become planning requirements 
for the whole sub region and the stated goal to deliver 80 000 new homes in the sub-region by the end of 
the plan period. The details of the draft policy are repeated below, which aims to: 
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– deliver 100 MW of renewable energy delivered by 2026, 
– reduce water use for new developments by between 8% and 20% compared to 2005 levels, 
– ensure all new homes/developments are accredited as "very good" (by 2012) and "excellent" after this 

time (using the BREEAM / EcoHomes Standards), 
– ensure all new residential dwellings deliver at least 10% of their energy needs from renewable sources, 
– mandate the use of recycled / re-used material to be included in the build. 

The outcome of the acceptance of this policy will make a very positive contribution to the 
reduction of climate change impacts in the area as well as delivering energy cost savings in the long run 
and create new opportunities for employment and training. 

5. SH 14 policy implications 

The approval of such a policy will have significant impact for the sub region. These are considered 
below in terms of the challenges that the outcome is seen to present. 
• Physical policy delivery 

Requiring all new developments to have an element of recycled material contained within their 
construction will help reduce the amount of such waste currently going to landfill. In cases where the 
material is used as foundation for the new build the reduction in waste transport and generation from 
construction is seen to have very positive impact upon the carbon footprints of construction. However, in 
other contexts much more work on making recycled material readily available to the construction industry 
is seen to be required. Research undertaken by the project on the availability of recycled wood for roof 
timbers indicated that the nearest identified site was located in Oxford, 80 kms away. In carbon footprint 
terms this makes the wood unsustainable when all the transport impacts are added in. To make matters 
worse, even that source only had enough wood joists for one house in stock! The demands of 80 000 new 
homes to be built by 2026 highlight a complete lack of infrastructure in developing the market to support 
such a need. 

Requiring all new developments to deliver at least 10% of their energy demand from on-site 
renewables has a far reaching impact on the actual construction of the buildings. What it means in reality 
is that at least "80 000 somethings" would then be required to be procured and installed in each of the 
developments. Whether these "somethings" are domestic wind turbines, ground source heat pumps or 
solar thermal panels, to name but three potential options in technological delivery terms, having them 
available to procure at the time they are required to be used is seen as a real current barrier to policy 
delivery. 

At the moment no such supply chain exists in the sub region and obtaining even a small amount of 
such products, (say 50 domestic wind turbines), would take upwards of six months to complete. This is in 
itself "unsustainable" and so the challenge to the private sector is to develop a commercial infrastructure 
that allows such products to be available to the market, either from local or other sources. To date the 
private sector has singularly failed to appreciate the fact that the policy has created them a guaranteed and 
captive market for new technology, and therefore the opportunity to be "first to market" to deliver the 
solution to this requirement has the potential to make a lot of businesses a lot of money. All they have to 
do is to get on and grasp the opportunity. To date no progress in this area has been made in this area even 
though specific representations on the matter have been made by the project to local businesses and to 
SEEDA, the regions economic development agency. 

Capacity failings are also identified with respect to the human and employment elements of the 
policy. If it were possible to procure the necessary "80 000 somethings" it also needs a trained workforce 
to be in place to install and maintain the new infrastructure of renewable energy. To date no such training 
programme exists and the human resource element of the task remains unaddressed. 
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This issue is equally reflected in respect of the impact the policy will have on the 11 local autho-
rity planning departments. They are currently significantly overstretched and with another 80 000 homes 
to deal with this workload will increase significantly. To then require them to certificate that elements of 
the policy have been physically delivered (e.g. in terms of the renewable energy support) is seen as a 
significant extra burden. Fortunately, the project has identified an opportunity to resolve this matter by 
using the independent and nationally certificated Energy Efficiency Advice Centres (EEACs). It is hoped 
that they will be able to authenticate the claims made by developers in respect of meeting the renewable 
energy performance needs of the buildings. However, such approaches need to be formalised and in place 
before the policy is actually enacted on the ground. 
• Physical policy impact 

Assuming that the market and training issues can be addressed and acceptable processes for 
compliance checking and validation of policy delivery are produced it must also be acknowledged that the 
policy delivery will have a significant physical impact on the environment of the sub region as well. 

Project research into the needs of delivery to meet targets have identified that, for example, if the 
100 MW renewable energy target is met by the installation of domestic wind turbines alone then the sub 
region would require 250 000 of them to be installed by 2026. Whilst this is clearly not going to be the 
only way of delivering the energy target it does illustrate the issue of physical impact. If the 250 000 
turbines approach was used it would mean, on average, that each of the 11 local authorities in the sub 
region would see over 22 000 installed on the roofs of homes in their area. Southampton, as the largest 
urban area in the sub region, has about 60 000 homes onto which such a turbine could, (theoretically at 
least), be sited. This would mean a turbine on one roof in every three. In the smaller authorities this figure 
could rise to two in three. 

Equally implausibly, if the target was met only by the very large "commercial" wind turbines as 
the delivery approach it would necessitate that 66 of these be sited in the sub region, 6 per authority if 
treated equally. To date not one site in the whole sub region has such a planning permission approved and 
the total number of domestic level turbines installed is less than 100. 

Whilst it is clear that no one solution will be absolute, and that a mix of technologies will be the 
actual answer it does demonstrate that a physical change to the environment of the sub region will occur 
as a result of the policy delivery. In the 1980s and 1990s significant debates over the visual impact of TV 
satellite dishes raged across the UK, and whilst that debate has now declined there will be a time over the 
next 20 years when the same debate will be held over domestic wind turbines, even if planning treats 
them in the same way as it now does with satellite dishes. 

• Hitting a moving target 

Perhaps most challengingly of all is the fact that this is a very dynamic area of policy debate and 
research. Almost no week goes by without another story in the press or announcement from one arm of 
government or another on the issue of sustainable development. One such announcement that will clearly 
have a major impact on all policy development in the UK in terms of sustainability came from the Local 
Government Secretary of State Ruth Kelly MP on 13th December 2006 (http://www.communi-
ties.gov.uk/index.asp?id=1002882&PressNoticeID=2320). In that statement the Secretary of State anno-
unced that by 2016 all new homes would be "carbon neutral" and that by April 2008 the Code for Su-
stainable Homes would become mandatory. 

Whilst the latter statement is not a policy challenge for the PUSH authorities it will be an extra 
challenge for developers and the planning departments that have to sign off such developments when 
completed after that date. Similarly, whilst 2016 is a long way off in some ways the debate over what 
"carbon neutral" really means in terms of a formalised and consistent assessment process for 
developments still needs to be debated and agreed. 
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In terms of PUSH itself a year ago the possibility of delivering SH14 seemed a tall order. It is  
a gratifying achievement that it has been produced, but in many areas it already needs upgrading and re-
vising to stray "at the forefront". A regular review and enhancement process will be required to ensure 
that it retains its position as an exemplar for sustainable development across the UK. It is a challenge that 
success itself always brings, but one that cannot be ignored if the gains and benefits made to date by the 
approach are to be built upon in the future. 

6. Conclusions 

The sustainable development agenda is a moving target, and one that is gaining in both size and 
importance as literally every week passes. The challenges this places upon the project is to ensure that 
training, education and perhaps most importantly awareness programmes of the implications and 
opportunities of the policy are delivered to the wider business and local community audiences in the sub 
region as well at the European-wide level. 

It also places a challenge on the partners in the sub region to evolve a formalised review process to 
keep the policy as one of the "best in breed". These requirements necessitate further investment and 
resource allocating to them. The challenge of making sure a mature business market exists to satisfy the 
procurement needs of the policy in new developments is paramount for the next phase of the project, 
along with the development of a training and education infrastructure for personnel to be able to satisfy 
the human needs of the policy. 

These are significant challenges, but frankly they are the sorts of challenges that a successful 
approach to "living in the city" in a sustainable manner produce and are welcomed by the project and its 
partners. 
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 Il. 1. Uroczyste rozpoczęcie projektu SusPurPol 

z   udziałem   ministra   środowiska    Iana 
Pearsona 

Ill. 1. Formal launch of the SusPurPol Projekt by 
the  Minister  of State for the Environment 
Ian Pearson, MP 

 
 


