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Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål
På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl.
observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag til nye mål for
samarbejdet. Forslagene er herunder blevet behandlet administrativt i Aabenraa Kommune
med henblik på en tilbagemelding til samarbejdskommunerne.
Behandlingens fokus er: hvor realistisk en implementering af målene er i Aabenraa Kommune.

Forslag til mål
1. Transport:
Inden 2015 har vi
udarbejdet en
transporthandlingsplan og
omstillet mindst 50 % af
egen flåde til bæredygtige
transportmidler inden 2015.

Behandling

Kommunens
tilkendegivelse

Målet kræver en definition af
hvornår et transportmiddel er
bæredygtigt. Elbiler og hybridbiler
er ikke CO2 neutrale – udslippet er
blot mindre end benzin og
dieselbiler. Hjemmeplejen i
Aabenraa Kommunes ny indkøbte
Corsa Ecoflex er mere miljøvenlige
end de biler de erstatter, men kører
stadig på diesel.

Målet vurderes
umiddelbart ikke
realistisk, men en
præcisering af hvad
bæredygtige
transportmidler er vil
afgøre om Aabenraa
Kommune kan tilslutte
sig målet.

Udskiftningen af kommunens biler
sker ikke med en kadence der
muliggør at Aabenraa Kommune
kan indfri målet - selv hvis alle
nyindkøb blev gjort i bæredygtige
transportmidler.

Inden 2020 er 20 % af den
konventionelle vejtrafik
omstillet til bæredygtig
transport.

En præcisering er nødvendig.
Hvordan indregnes det i regnskabet
hvis vejtrafik flyttes til tog.
Er der tale om 20 % af CO2
udslippet eller 20 % af antallet af
køretøjer eller kørte kilometer?
Aabenraa Kommune har ikke
sanktionsmuligheder for at tvinge
borgere og virksomheder over i
andre transportformer. Dertil
kommer, at en meget stor prc.del af
vejtrafikken i kommunen foregår på
motorvejene. Disse veje er helt
uden for kommunens
myndighedsområde.

Målet kan således kun
blive en
hensigtserklæring:
”Kommunen vil arbejde
for at inden 2020 er 20
% af den konventionelle
vejtrafik omstillet til
bæredygtig transport”.
Dette mål kan Aabenraa
Kommune fint tilslutte
sig.
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2. Klima
Vi vil være CO2-neutrale
inden 2030
Vi vil inden 2015 reducere
udslippet af CO2 med 25 % i
forhold til 2006 (7).

Behandling

Kommunens
tilkendegivelse

Præcisering: Er det kommune som
virksomhed eller geografisk
område?

Målet vurderes
umiddelbart ikke
realistisk for Aabenraa
Kommune.

Selv hvis det kun er kommunen
som virksomhed, er det en meget
ambitiøs målsætning, der betyder,
at kommunen skal reducere CO2
udslippet med gennemsnitligt over 5
% pr år – enten ved at producere
en større mængde CO2-neutral
energi eller reducere i forbruget.
Aabenraa Kommune er pt. i gang
med at høste de lavthængende
frugter ved en energirenovering –
selv i denne øvelse er 5 % årlig
besparelse svær at opnå. (der ligger
ikke data for den effektive
besparelse endnu).
Aabenraa Kommune som
virksomhed har et årligt CO2 udslip
på ca. 13.600 tons – hvis
kommunen fx skulle kompensere for
dette ved at bygge vindmøller skal
der opføres 3,4 MW vindmøller.
Prisen for møllerne beløber sig til
ca. kr. 26 mio. (alt efter
vindmøllestørrelsen).
CO2 udslippet for 2006 er ikke
kendt, men tages der i stede
udgangspunkt i 25 % af CO2
udslippet kan reduktionen på
samme måde som ovenfor opnås
ved en investering i vindmøller på
knap 7 mio. kr. (alt efter
vindmøllestørrelsen).

3. Affald:
Vi vil forebygge affald og
øge genanvendelsen.
Genanvendelsen af plast og
metal skal øges med 10% i
2015 i forhold til 2007.

Genanvendelsesgraden for 2007 er
ikke kendt, men i dag genanvendes
stort set alt plast og metal.
Sammenholdes den positiv liste,
miljøcenteret har udarbejdet for
Sdr. Hostrup losseplads med
detailoversigten over det faktisk
indsamlede affald i Aabenraa
Kommune, kan der kun være tale
om meget begrænsede mængder

Aabenraa Kommune
tilslutter sig gerne
princippet i målet men
finder formuleringen med
en procentvis øget
genanvendelse at plast
og metal som ikke
realistisk og unødvendig,
da
genanvendelsesprocenten
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Behandling
plast og metal fx brugt vildthegn og
roekuleplast, der ikke kan
genanvendes.

Kommunens
tilkendegivelse
i kommunen allerede er
tæt på 100.

Hvis genanvendelsesprocenten skal
op skal der foretages en nærmere
analyse af det ”ikke
genanvendelige” affald, der i dag er
uspecificeret ”lossepladsaffald”.
Analysen vil vise hvorvidt der
faktisk findes plast og metal
fragmenter i affaldet.
På grund af Aabenraa Kommunes
flotte udgangspunkt, er det
sandsynligt, at hvis en yderligere
genanvendelse findes mulig, vil
være meget bekostelig og med kun
et meget ringe udbytte.

4. Natur
Vi skaber en rig natur.
sikre let adgang til
bynær natur
Vi vil arbejde for at
borgerne i højere
grad kommer ud i
naturen
(formidlingsopgave)
Vi vil sikre
faunapassager ifm
byudvikling.
Vi vil skabe
sammenhængende
naturområder.
Vi vil sikre mindre
kvælstofbelastning
på sårbare
naturområder.

5. Grundvand
Vi vil gøre en særlig indsats
for at bevare grundvandet.
Vi bruger ikke
pesticider og
arbejder for at
borgere,
virksomheder og
landbrug heller ikke

Målsætningen på naturområdet er
formuleret som bløde mål, der ikke
har et fast succeskriterium for
hvornår det er opfyldt. Samtidig er
målet svært at være uenig i.

Aabenraa Kommune har
således ikke nogle
problemer med, at
tilslutte sig målet.

I Kommuneplanstrategien og
Kommuneplan 2009 har byrådet
vedtaget at man i planperioden vil
gennemføre et forbud mod
sprøjtemidler på offentlige arealer i
hele kommunen.

Aabenraa Kommune
finder delmålene
realistiske. Dog kræver
det en egentlig politisk
behandling at tilslutte sig
målene.
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gør det.
Vi vil forbedre
kommunens
muligheder for at
beskytte de
brugsnære
beskyttelsesområder.

Vi arbejder på at
reducere borgernes
vandforbrug til max.
100 liter/døgn.
Vi arbejder for øget
brug af
sekundavand.

Behandling

Kommunens
tilkendegivelse

Samme år vedtog byrådet en
pesticidpolitik hvori man forbyder
brugen af alle pesticider på
kommunalt ejede arealer, med
følgende tre undtagelser:
- bortforpagtede landbrugsarealer
- hvor der ikke eksisterer en
alternativ bekæmpelsesmetode.
- hvor et fuldstændigt forbud vil
medfører uforholdsmæssigt store
udgifter til alternativbekæmpelse
eller reetablering af arealer (fx
gåsebiller på idrætsanlæg).
I Aabenraa Kommune er det ikke
grundvandsmængden, der er
problematisk. Derfor ses delmålet
som overflødige - eller direkte
uønskelige, da man fratager
forsyningsselskabet en indtægt ved
at begrænse deres salg af vand.

Aabenraa Kommune kan
ikke tilslutte sig delmålet

Da store dele af Aabenraa by er i
fare for oversvømmelse ved
ekstrem regn vil der være god
fornuft i opsamling og anvendelse af
regnvand i byen. Dette vil i nogen
grad afhjælpe
opstuvningsproblemer. Der er
imidlertid ikke politisk fokus på
området.

6. Økologi
Vi vil fremme økologisk
fødevareproduktion lokalt og
nationalt.

7. Grønne indkøb
XX % af kommunens indkøb
og indgåede kontrakter skal
være grønne inden Y år.

Målsætningen inden for økologi er
formuleret som et blødt mål. Der
ikke har et fast succeskriterium for
hvornår det er opfyldt. Samtidig er
målet svært at være uenig i.

Aabenraa Kommune har
således ikke nogle
problemer med, at
tilslutte sig målet.

Målet kræver en præcisering –
hvornår er et indkøb grønt?

Aabenraa Kommune kan
sandsynligvis ikke
tilslutte sig målet uanset
omfanget, da det
politiske fokus er på
økonomi.

Aabenraa Kommune har allerede en
indkøbspolitik, der i en
helhedsvurdering også inddrager
parametre som:
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Behandling
- produkterne er miljømærkede
- virksomheden har en miljøpolitik
og har aflagt miljøregnskab
- virksomheden er miljøcertificeret
Imidlertid er det økonomi frem for
miljø, der er i fokus i forbindelse
med indkøb.

Kommunens
tilkendegivelse

