Økonomiudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af Klimahandlingsplan DK2020 - Målsætninger og klimahandlinger
2021-008721
Klima og Miljø fremsender til Økonomiudvalgets drøftelse forslag til målsætning om, at Aalborg Kommune i 2030
skal have reduceret drivhusgasudledningen med 70% i forhold til 1990-niveau samt de centrale klimahandlinger, der skal til for at opnå målet.
Vicedirektør Jakob Bisgaard, projektleder Steffen Lervad Thomsen og projektleder Jørgen Lindgaard
Olesen deltager under behandlingen.
Beslutning:
Drøftedes.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Byrådet besluttede i mødet den 9. november 2020 (punkt 3), at Aalborg Kommune skulle tilslutte sig det
nationale DK2020-initiativ sammen med hovedparten af de øvrige kommuner i Danmark. Initiativet
indebærer, at Aalborg Kommune skal udarbejde en klimahandlingsplan, der viser en vej til nuludledning af
drivhusgasser i 2050 samt arbejder med ambitiøse delmål på vejen dertil. De lokale delmål skal bl.a.
forholde sig til det nationale mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70% i 2030 ift. 1990-niveau.
DK2020 klimaplanen skal efter tidsplanen vedtages politisk i efteråret 2022. Forud for den endelige politiske
behandling af klimaplanen, skal et udkast til forhåndsgodkendelse hos den grønne tænketank CONCITO.
I 2021 har arbejdet med klimahandlingsplanen været koncentreret om at skabe et overblik over lokale
udledninger af drivhusgasser og de muligheder, der er for at nedbringe dem i Aalborg Kommune som
geografi. Status på klimaområdet blev præsenteret og drøftet i byrådet i juni 2021, hvor det stod klart, at der
selv med ambitiøse planer, er meget langt til indfrielse af de nationale klimamål for kommunens geografi.
I 2022 vil arbejdet med klimahandlingsplanen være koncentreret om at få fastlagt de politiske klimamål og de
lokale klimahandlinger. Første skridt i denne proces, er at reduktionsmål og forslag til klimahandlinger
fremsendes til drøftelse i alle fagudvalg i løbet af marts 2022 med en efterfølgende temadrøftelse i byrådet
den 28. marts 2022.
Udvalgsrunden og temadagen er således den politiske mulighed for at præge udkastet til klimahandlingsplan
forud for det egentlige planforslag, der skal ligge klar i juni 2022.
Som oplæg til drøftelserne er der udarbejdet et materiale, med forslag klimamål samt tilhørende
klimahandlinger for følgende hovedtemaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energiforsyning
Transport
Landbrug og natur
Industri
Byudvikling og byggeri
Kommunen som virksomhed

Materialet består af et sammenfattende notat for alle 6 hovedtemaer samt et bilag for hvert hovedtema.
Udgangspunktet er, at Aalborg Kommune lægger sig op ad det nationale klimamål og dermed sigter mod et
overordnet klimamål om en reduktion af drivhusgasserne på 70%, ekskl. Aalborg Portland, i 2030 ift. 1990niveau.
Med baggrund i det overordnede klimamål er der opstillet forslag til delmål og klimahandlinger indenfor hvert
af de 6 hovedtemaer.
Det primære formål med drøftelserne i fagudvalgene og temamødet i byrådet er at få drøftet og fastsat
ambitionsniveauet i klimahandlingsplanen både overordnet set og indenfor de forskellige hovedområder.
Hvis målet om 70% drivhusgasreduktion i 2030 fastholdes, vil et lavere ambitionsniveau indenfor ét område
medføre, at der skal findes reduktioner indenfor et andet område, for at det samlet set går op.
Hvis det overordnede mål skal være højere end 70% drivhusgasreduktion i 2030, vil det kræve yderligere
indsatser og klimahandlinger.
Bemærkningerne fra udvalgsbehandlingerne samles og indgår i byrådets temadrøftelse af sagen den 28.
marts 2022.
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Bilag:
Notat - Politisk temadrøftelse - Klimaplan Aalborg Kommune
Bilag 1 Energiforsyning
Bilag 2 Transport
Bilag 3 Landbrug og natur
Bilag 4 Industri
Bilag 5 Byudvikling og byggeri
Bilag 6 Kommunen som virksomhed
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