
 

De 17 Verdensmål, bæredygtighed og grøn omstilling 
 

En global dagsorden er sat og de grønne temaer er heldigvis kommet til at fylde meget i den 

politiske, erhvervsmæssige og samfundsmæssige debat, om end perspektiver, positioner og 

viljekraft er vidt forskellige. FN´s 17 Verdensmål og bæredygtighed står også og blinker i 

kommunens politikker, hjemmeside og dagsordner. Kommunen har her valgt VM 3 Sundhed og 

Trivsel, VM 4 Kvalitetsuddannelse, VM 11 Bæredygtige byer, VM 12 Ansvarlig forbrug og 

produktion, VM 17 Partnerskaber. 

Sådan skal det selvfølgelig også være, men det er blot ikke nok. Der skal også sættes mål, tid og 

handling på. 

Klima og miljø med handling og mål 

Norddjurs Kommune skal selvfølgelig gå forrest og have modet til at sætte mål og delmål for, 

hvornår kommunen er CO2 neutral – det haster! Dette er ikke blot en forpligtigelse overfor 

kloden og kommende generationer, og for at leve op til Paris 2015-aftalen, men det er også en 

mulighed for at kunne ”brande” kommunen overfor erhvervslivet, nye borgere og gæster/turister.  

1. Norddjurs Kommune skal være klimaneutral inden udgangen af 2030. Frem til dette 

punkt udarbejdes årlige delmål i et offentlig klimabarometer, med tilhørende 

handlingsinitiativer. 

2. Det etableres et Klima- og Bæredygtighedsudvalg som erstatning for nuværende miljø- og 

teknikudvalg. Dette for at sikre målets politiske forankring og rammesætte hovedopgaven 

hos forvaltningen. 

3. Forvaltningen skal kompetencemæssigt og ressourcemæssigt styrkes til denne nye 

opgave, sådan at medarbejderne er i stand til at levere de nødvendige målinger og kunne 

indgå i en mere konsulterende rådgivning overfor virksomheder og borgere. 

Hvad kan kommunen gøre i morgen 

• Kommunens nye køretøjer skal alle drives af grønne brændstoffer, el, biogas eller brint. 

• Kommunen skal hjælpe ejendomme og huse på landet til omlægning til grøn 

opvarmning. 

• De offentlige parkeringspladser skal have mindst 1 el-ladestandere for hver 5. 

parkeringsplads. 

• Kommunen skal understøtte at der etableres ladestandere ved etageboliger og 

virksomhederne med mindst 1 el-ladestander for hver 5. parkeringsplads. 

• Hjælpe landbruget med at udtage lavbundsjorde ud af driften. 



• Kommunen skal sammen med Syddjurs Kommune lave en strategi for at Kolindsund eller 

dele af Kolindsund sættes under vand. 

 

Solenergi og andre grønne energiformer 

Solcelleenergi er og bliver et stort tema i Norddjurs Kommune. Det er et af svarende på at blive 

klimaneutral, hvilket Radikale Venstre selvfølgelig er enige i, men vi skal etablere anlæggene med 

omtanke og i respekt for både mennesker, dyr og vores naturværdier. Solcelleparker skal ikke 

strøs tilfældigt ud, hvor en landmand ønsker det. Der skal etableres solcelleparker, hvor der er et 

stort el-behov, hvor nettet kan aftage strømmen og således at der ikke er et stort 

transmissionstab frem til aftageren. Det er der heldigvis masser af muligheder for, men det 

kræver at vi aktivt formulerer kriterier for placering af solcelleparker og begynder at indarbejde 

det i vores kommuneplan. Der er også masser af uudnyttede muligheder i vertikale 

jordvarmeanlæg, biogasanlæg og selvfølgelig vindenergi. 

1. Igangværende ansøgninger på etablering af solcelleparker sættes på pause, og der 

udarbejdes en samlet kommuneplan for fremtidige placeringsmuligheder med tilhørende 

kriterier. Placeringer vil oplagt være på arealer, der i forvejen er taget ud af 

landbrugsproduktionen fx grusgrave, samt landbrugsarealer med ringe bonitet. 

2. Kommunens store bygningsmasse, herunder Grenaa Havn og vores Idrætshaller skal have 

etableret solcelleanlæg, der matcher enhedens energiforbrug. 

3. Virksomheder skal motiveres og aktivt have hjælp til at få etableret solcelleanlæg og 

jordvarmeanlæg, der matcher deres energiforbrug. 

4. Udvalgte private og erhvervsmæssige grunde defineres som 0 energi byggeri områder, 

som vil kunne sælges som attraktive områder for både nye tilflyttere og bæredygtige 

virksomheder. 

 

Certificeret byggeri og energirenovering 

Norddjurs Kommune har en enorm bygningsmasse og står også overfor at skulle etablere nye 

børnehaver og daginstitutioner. Skoler, institutioner og administrationsbygninger er desværre i 

ringe stand, og står overfor at skulle renoveres, alternativt rives ned. I den forbindelse skal der 

selvfølgelig planlægges med anvendelse af bæredygtige materialer, sådan at byggeriet kan opnå 

en certificerings standard, som fx DGNB.  

1. Norddjurs Kommune beslutter hvilken certificeret byggestandard, der anvendes på 

nuværende og kommende bygninger, som bruges ved licitationer. 

2. Alle kommunens bygninger er energirenoveret inden udgangen af 2025. Der skal stilles 

krav om højest opnåelig energimærke. 

3. Der udlægges byggeområder for private, hvor der stilles krav om at alle huse opfylder 

DGNB standarden, Svanemærkning eller Den frivillige Bæredygtighedsklasse der udrulles i 

det nye Bygningsreglement, hvilket vil gøre det attraktivt for nye tilflyttere. 

 

 

 



Grøn produktion og omstilling 

Den grønne omstilling er ikke blot et spørgsmål om at reducere forbrug og udledning. Det 

handler også om at vore virksomheder aktivt skal finde nye markeder og kunder i et helt nyt 

”grønt marked.” Her skal kommunen på alle mulige måder være med til at understøtte denne 

nødvendige omstilling. Grenaa Havn og DS Smith er gode eksempler på dette, men vi skal have 

mange flere med. 

Certificering af produkter og processer bliver helt afgørende for om vore virksomheder fortsat 

kan stå godt i markedet, hvor Bæredygtighed er den største globale konkurrenceparameter. Der 

er allerede mange på markedet, Cradle to Cradle, ISO 50001, Green Key, DGNB osv. 

Virksomhederne skal selvfølgelig her have hjælp til at finde det rette niveau og den rigtige 

standard. 

En grøn omstilling af Norddjurs Kommune er også lig med sunde økonomiske virksomheder og 

arbejdspladser. 

1. Etablere fødevareklynge/netværk ift. øget plantebaseret fødevareproduktion på 

Djursland. Dette i samarbejde med bl.a. Kalø Økologiske Landbrugsskole, Havets Hus og 

Djurslands Landboforening. 

2. Etablere håndværksklynger/netværk ift. bæredygtighed og certificering. Dette i 

samarbejde med bl.a. erhvervsskolen Viden Djurs og DI/Dansk Byggeri. 

3. Etablere turismeklynger med fokus på den grønne og bæredygtige turisme med 

oplevelsespakker med natur/outdoor, fysiske aktiviteter og lokale fødevarer. Dette i et 

samarbejde mellem bl.a. hotellerne, campingpladserne, Visit Aarhus og Dansk Kyst- og 

Naturturisme. 

4. Udvælge og etablere erhvervsarealer i kommunen, hvor kun Bæredygtige virksomheder 

kan etablere sig. Dette vil give en stærk profil og gøre vores ”døde” erhvervsarealer 

attraktive. 

 

Bæredygtighed i uddannelse og læring og fritid 

Vore børn og unge i Norddjurs Kommune skal selvfølgelig møde Bæredygtighed i deres 

dagligdag og i undervisningen. Det er det nye dannelseselement! Ikke blot som teoretisk input 

via temaer og fag, men også via konkrete praktiske øvelser og projekter i samarbejde med 

virksomheder, NGO´er og foreninger. Bæredygtighed skal på vore skoler og institutioner både 

ses, leves og læres. 

1. Udarbejdelse af sammenhængende undervisningsprogram fra børnehave til 

ungdomsuddannelser 

2. Kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og lærere ift. at kunne udfolde 

Bæredygtighed i konkrete undervisningsforløb. 

3. Etablering af Ungeråd for Bæredygtighed i handling, der skal både have 

beslutningskompetence og budget til at igangsætte events og aktiviteter 

 

Social Bæredygtighed 

Norddjurs Kommune skal give alle borgere mulighed for at leve et anstændigt og aktivt liv, både 

arbejdsmæssigt og privat. Alle borgere er født til at ville bruges og gøre brug af de evner og 



kompetencer de har. Vi skal til enhver til sætte borgeren i centrum og lytte til dennes behov. Vi 

har desværre alt for mange på kanten af arbejdsmarked og kanten af vores samfund, der føler sig 

udenfor og isoleret. Hos de Radikale har vi en særlig opmærksomhed på ungegruppen, som ikke 

har fundet fodfæste og som er gjort til ”passive” borgere. 

1. Der skal særskilt sættes fokus på de ca. 500 unge mellem 16-24 år, der lige nu er passive 

borgere. Der skal både politisk og forvaltningsmæssig fokus på denne gruppe og de skal 

inddrages i en aktiv proces. Til dette arbejde er det nødvendigt at ansætte flere 

fremskudte sagsbehandlere. 

2. Der skal etableres 100-200 nye lære- og praktikpladser hos Norddjurs Kommune, der er 

forbeholdt ungegruppen. 

3. Der skal udarbejdes en rekrutterings- og fastholdelsesplan for socialrådgivergruppen i 

kommunen 

4. Ung Norddjurs skal i langt højere grad være aktør i arbejdet med ungegruppen, så 

fritidsdelen også kan aktiveres. 

 

Miljømæssig Bæredygtighed 

Vores drikkevand er truet. Vores rene u-rensede drikkevand er en bæredygtig ressource. Der 

findes til stadighed flere skadelige stoffer, som pesticider, i vores drikkevand. 

1. Kommunen skal stoppe med anvendelse af kemikalier i park- og vejvæsen fra 1. januar 

2022.  

2. Kommunen skal aktivt opfordre parcelhusejere til at stoppe med anvendelse af pesticider 

i haverne. 

3. Kommunen skal opkøbe landbrugsarealer, hvor indvindingszonerne er for vores 

drikkevand. 

4. Kommunen skal bidrage til etablering af mere skov. 

5. Kommunen skal arbejde aktivt på større biodiversitet i hele kommunen. Igangsætte flere 

”Vild med Vilje”-projekter. Lave sammenhængende grønne korridorer for insekter og 

sommerfugle. 

 


