Miljø- og Energiudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af budgettema, Aalborg DNA i grøn balance
2018-001596
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at de i sagen beskrevne
budgetønsker fremsendes til byrådets budgetdrøftelser i august 2019.
Beslutning:
Godkendt.
Daniel Borup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Ét af kommunens pejlemærker i Aalborgs DNA er ”I grøn balance”. Her fremhæver byrådet, at
”Vi tænk er i løsninger, der ræk k er ind i fremtiden og foregriber k lima- og miljøudfordringer. Vi er i førersædet,
når det gælder om at tænk e og handle bæredygtigt. Og vi sk aber en k ommune, hvor fremtidige generationer
nyder godt af de smarte valg, vi træffer i dag”.
Aalborg byråd er allerede kommet godt i gang. Fx i form af initiativet ”Det cirkulære Nordjylland”, hvor den
nordjyske region går i front og viser vejen henimod en cirkulær økonomi som grundlaget for en bæredygtig
vækst. Et initiativ som er funderet i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE). I NBE foreningen
understøttes virksomhederne i deres arbejde med bæredygtighed i produktionen og produkterne for herved
at styrke deres konkurrenceevne. Forvaltningen er ligeledes vært for lignende netværk inden for landbrug,
butikker og restauranter.
Formålet med netværkene er, at deltagerne kan dele viden og understøttes til bæredygtige løsninger, der
giver plus på den 3 dobbelte bundlinje (økonomi, socialt og miljømæssigt) samt giver gode muligheder for
grønt forbrug hos borgerne i Aalborg.
Også i Aalborg Erhvervsstrategi for 2019-2022 har Byrådet fokus på at fremme en vækst og udvikling, som
er fremtidssikret. Her fungerer FN’s verdensmål som ledestjerne - og bæredygtighed er derfor ét centralt
omdrejningspunkt.
Nærværende sag indeholder en oversigt over de anbefalede første indsatser nødvendige for, at Aalborg kan
bidrage til at imødegå de store globale udfordringer vi er vidne til i forhold til klimaet, tabet af biodiversitet og
den eksplosive globale vækst i forbruget. De foreslåede tiltag vil accelerere/booste den allerede igangsatte
udvikling, og medvirke til, at Aalborg fastholder sin position, når det gælder om at tænke og handle
bæredygtigt, hvorved Aalborg´s DNA, ” i grøn balance” understøttes.
Forslagene til indsatser skal således ses som næste trin i rækken af indsatser, som skal implementeres for
at sikre en mere og mere bæredygtig udvikling af Aalborg. Når Byrådet i 2020 vedtager den næste
Bæredygtighedsstrategi fastlægges de yderligere indsatser, som skal igangsættes og videreføres i perioden
2021-2025.
Behov for en markant udbygning af indsatsen
Behovet for en markant udbygning af omfang og indsatser for at sikre en bæredygtig udvikling, er blevet
fremhævet meget markant i 2018, både via den stærkt forøgede nationale og internationale fokus på fremme
af FN`s verdensmål men også via anbefalingerne i FN´s klimarapport fra okt. 2018, hvori det med ”store
bogstaver” fremhæves, at det er nu og inden 2030, at vi skal lykkedes med en 70 % reduktion i
belastningen med CO2. Jo længere tid vi venter jo dyrere bliver det. Efter 2030 er det nærmest for sent og
meget dyrt, at nå klimamålene.
FN´s anbefalinger er så sent som primo april 2019 blevet understreget af det forhold, at mere end 3200
ledende forskere, heriblandt ledende danske forskere som Peter Birch Sørensen, Katherine Richardson og
Brian Vad Mathiesen har udarbejdet et globalt opråd med følgende ordlyd:
Vi ser det som vores samfundsmæssige, etisk e og vidensk abelige ansvar at tale, så det ik k e k an misforstås:
k un hvis mennesk eheden handler hurtigt og beslutsomt, k an vi begrænse den globale opvarmning, stoppe
den igangværende masseudryddelse af dyre- og plantearter og sik re det natursk abte grundlag for
fødevareforsyningen og trivslen for nuværende og fremtidige generationer.
Opråbet kommer i hælene på lignende nationale appeller fra sammenlagt ca. 30.000
akademikerunderskrifter fra hele verden samt de igangværende klimastrejker hos de unge fra hele verden.
I vedhæftet bilag 1, er som Illustration af det akutte behov for en markant forøget indsats kort opsummeret
nogle af de væsentligste globale udfordringer.
De første konkrete indsatser
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For at imødegå de helt store globale udfordringer i forhold til en bæredygtig udvikling, vil indsatser målrettet
”Klimaet”, ”En ren Limfjord” samt ”Plast og fremme af den cirkulære økonomi” være helt centrale indsatser
for at sikre, at Aalborg kommune bidrager til at accelerere den nødvendige grønne omstilling.
Forslag til de anbefalede første konkrete indsatser er derfor målrettet disse indsatsområder og kategoriseret i
3 overordnede ”pakker”. Indsatserne supplerer den allerede vedtagne grønne omlægning af
energiforsyningen.
1) Klimaet
2) En Ren Limfjord
3) Plast og Cirkulære Økonomi
De beskrevne tiltag er opbygget og designet som ”pakker” og er derfor baseret på synergi mellem de
forskellige tiltag indenfor hver ”pakke”. Dette for at sikre ”mest bæredygtighed for pengene”, således at den
økonomisk udgift er lavere pr. tiltag ved at gennemføre tiltagene samlet end, hvis hvert tiltag blev gennemført
løsrevet. Derfor er budgetøkonomien også opgjort samlet og ikke hver for sig.
For hver af de beskrevne tiltag indenfor de 3 ”pakker” er der angivet en mere uddybende beskrivelse
nedenfor.
Nedenfor er Budgettema-ønskerne for ” Aalborg i grøn balance” vist i oversigtsform.
Ønsker til udvidelse af driften
Klimaet
2020

Beløb i 1000. kr
Bæredygtighed og Udvikling
Bæredygtig Energi
Klimarigtigt
hos erhvervslivet
Erhvervsbyggeri
Bæredygtig
Bæredygtig Energi på
lånerådgivning
landet
KlimaAction i
SMART kommunalt
skolerne og
byggeri
gymnasierne

2021

2.100

2.100

2022

2.100

2023

2.100

Ønsker til udvidelse af driften
En ren Limfjord
2020

Beløb i 1000. kr

Bæredygtighed og Udvikling
Masterplan for en
NBL – øget
bæredygtig fjord
erhvervsservice
Klima- og
Plastfri fjord
Naturgenopretningsprojekter omkring
Limfjorden
MiniStenRev
Verdens Mål projekter
Økoturisme
Blå biomasse

2021

2.400

2.400

2022

2.400

2023

2.400

Ønsker til udvidelse af driften

Beløb i 1000. kr

Plast og Cirkulær Økonomi
2020
2021

Bæredygtighed og Udvikling
Cirkulært kommunalt
Cirkulære anlæg
byggeri
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3.700

2023

3.700
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Grøn
kompetenceudvikling
i byggeriet.
En indgang for
borgerne til grøn
omstilling
Eco Innovations
Værksted
Boost af den
cirkulære Indsats i
Aalborg,
SMART city manual

Cirkulære vareindkøb

Mindre plast i hverdagen

Nul Engangsplast og nul
madspild
Let at være bæredygtig i
boligforeningerne

Projekt Økonomi
Da alle de foreslåede indsatser er baseret på partnerskaber jf. Aalborg DNA, gennemføres indsatserne som
projekter med tilhørende projektøkonomi. Dette indebærer, at det af byrådet afsatte budget indenfor hvert af
de 3 angivne ”pakker” vil indgå som egenfinansiering i projekter, hvorfor den endelige projektøkonomi og
aktivitetsniveauet vil være minimum 3 gange større end ovenstående angivne budgetter.
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Bilag:
Bilag 1 - Lyn Oversigt over globale trusler
Bilag 2 - Ønsker til udvidelseomplacering af driften - budget 2020-2023 - område Klima
Bilag 3 - Ønsker til udvidelseomplacering af driften - budget 2020-2023 - Område En ren Limfjord
Bilag 4 - Ønsker til udvidelseomplacering af driften - budget 2020-2023 - Område Plast og Cirkulær Økonomi
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