By- og Landskabsudvalget

Punkt 11.

Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi 2016-20, By- og Landskabsforvaltningens
fokusområder
2015-019166
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender By- og
Landskabsforvaltningens fokusområder som input til Bæredygtighedsstrategi 2016-20.
Beslutning:
Udsat til næste udvalgsmøde.
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Sagsbeskrivelse
Bæredygtighedsstrategien er den overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur-, energi- og klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi,
kommuneplan, erhvervsplan, SMART Aalborg og strategierne på forsyningsområdet.
Jf. planloven skal kommunerne udarbejde lokale strategier for en bæredygtig udvikling, hvert 4. år med følgende formål:
1. Mindskelse af miljøbelastningen.
2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse.
3. Fremme biologisk mangfoldighed
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet.
5. Fremme et samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik, erhverv, sociale forhold, sundhed,
uddannelse, kulturelle og økonomiske forhold.
Aalborgs Bæredygtighedstrategi skal skabe rammerne for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune og
udvikle medborgerskab gennem inddragelse af borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Samtidigt skal strategien fastlægge, hvordan kommunens enkelte forvaltninger kan bidrage til at nå fælles mål på miljø-, natur og klimaområdet.
Involvering af fagudvalg
Arbejdet med en ny bæredygtighedsstrategi er forankret i Miljø- og Energiforvaltningen men konkret organiseret med en tværgående kommunal arbejdsgruppe, hvor også By- og Landskabsforvaltningen deltager.
Der foreligger nu et udkast til indhold af den ny Bæredygtighedsstrategi og By- og Landskabsudvalget opfordres hermed til at tage stilling til de overordnede visioner og ikke mindst, hvordan By- og Landskabsforvaltningen kan bidrage til strategien med egne mål og handlinger.
Tilsvarende drøftelser er sat i værk i kommunens øvrige fagudvalg med det formål at skabe bred forankring
af bæredygtighedsstrategien gennem aktiv deltagelse og fælles formulering af strategien.
Bæredygtighedsstrategiens vision
Som en overordnet vision for bæredygtighedsstrategien arbejdes foreløbigt med følgende formulering:
”Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives”
Visionen adresserer ønsket om at fremme en udvikling der kombinerer grøn omstilling med økonomisk og
social bæredygtighed - og at dette sker i form af en fælles indsats der involverer både borgerne, erhvervslivet og kommunen.
Visionen foldes ud i mere konkrete visioner, mål og strategier fordelt på temaerne:








Borgerne og det gode liv
Vækst og omstilling
Byudvikling og mobilitet
Bebyggelser
Forsyning
Miljø og Klima
Landskaber

By- og Landskabsforvaltningens fokusområder
By- og Landskabsforvaltningens forslag til hvordan vi – inden for vores resortområder - kan bidrage til bæredygtighedsstrategien fremgår af bilaget ”Bæredygtighedsstrategi 2016-20 – BLFs fokusområder”.
Der lægges blandt andet op til, at By- og Landskabsforvaltningen bidrager med følgende indsatser for hver
af de 7 temaer:
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Borgerne og det gode liv: Borgerinvolvering i byudvikling, fremme bæredygtig adfærd og funktionel sammenhæng i borgernes hverdag med planer og projekter, naturformidling.
Vækst og omstilling: Understøtte erhvervsudviklingen med bæredygtig infrastruktur, fokus på citylogistik i
midtbyen
Byudvikling og Mobilitet: Planlægning og sagsbehandling med fokus på fortætning og funktionsintegration
i samspil med mobilitet, bykvalitet, byliv og fremme af natur i byen. BRT-hurtigbus. Cyklisme.
Bebyggelser: Dialog med bygherrer om bæredygtigt byggeri i forbindelse med støttede boligprojekter, lokalplanlægning og byggesagsbehandling af ”større” sager.
Forsyning: Grundvandsbeskyttelse via skovrejsning mv., planlægning for vedvarende energianlæg og bæredygtige affaldsløsninger.
Miljø og Klima: Klimasikring i oversvømmelsestruede områder, krav om lokal afledning af regnvand i lokalplaner, åbning af Østerå.
Landskaber: Naturgenopretning, skovrejsning, bæredygtig drift af egne og forpagtede arealer, aftaler med
landmænd, nedrivning af forfaldne huse.
Tidsplan
Bæredygtighedsstrategien tænkes færdiggjort med følgende tidsplan:
Aktivitet
Input fra fagforvaltningerne, senest
PK-gruppen godkender udkast til BS-strategi
Dialogmøde eksterne interessenter
Miljø- og Energiudvalget godkender BS-strategi
Magistrat og Byråd
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Tid
31. marts 2016
6. april 2016
20. april 2016 (uge 16)
4. maj 2016
Maj 2016
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Bilag:
Bæredygtighedsstrategi 2016-20 – BLFs fokusområder.pdf
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