Bilag 1 - integration af Klimaplan 2050 i
eksisterende planer, bestemmelser og
politikområder
Klimaplan 2050 hænger sammen med en række andre planer i Randers Kommune, og
erstatter ”Klimaplan 2035 – strategisk energiplan” (revideret i 2017).







Nye mål og tiltag, der er defineret i Klimaplan 2050, indarbejdes i andre relevante
strategier i forbindelse med planlagte revisioner. Samtidig vil der, ved kommende
revisioner af kommune- og lokalplaner, være fokus på at sikre, at planerne sætter de
nødvendige rammer i den fysiske planlægning, for at understøtte implementeringen af
klimaplanen.
En gennemgang af kommunens eksisterende planer m.v. identificerer et bredt spænd af
klimaindsatser inden for energisektoren, arealanvendelse, planteavl og dyrehold, affald
og ressourcer, transport, byggeri, anlæg og lokalplanlægning. Samtidig er der tværgående
indsatser, der omhandler mobilisering og dannelse.
SAMMENHÆNG MED KOMMUNENS EKSISTERENDE PLANER M.V.
Byrådets nuværende målsætning om grøn og bæredygtig udvikling (2018-2021)
Vi vil udvikling og gode rammer for borgerne i Randers Kommune med respekt for
fremtidige generationer. Derfor skal vores løsninger være bæredygtige – også på længere
sigt. Vi vil fremtidssikre kommunen med respekt for fællesskabet, naturen og miljøet.
Se Byrådets nuværende målsætning.
Revision: Ny vision defineres politisk i 2022.
Kommuneplan 2021 (2021-2025)
Den nye Kommuneplan 2021 sætter klimamål højt på dagsordenen. Fra planen kan
fremhæves, at Randers Kommune vil:
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Bidrage positivt til den fælles nationale dagsorden om en 70% reduktion af CO2udledningen i 2030, og sigte efter målet om klimaneutralitet senest i 2050.
Understøtte, at der rejses mindst 3000 ha ny skov i kommunen inden 2030 (300 ha
årligt), med udpegninger af områder, hvor skovrejsning er ønsket og uønsket. Sikre
muligheden for genskabelse af tidligere vådområder.
Styrke den kollektive transport, så den bliver et bedre alternativ til biltrafikken.
Fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til
opvarmning af bygninger. Planlægge for produktionsanlæg, der sikrer
forsyningssikkerheden, når behovet for elektricitet i kommunen øges. Samarbejde
med virksomhederne om at give mulighed for, at der kan etableres nye vindmøller.
Give mulighed for, at gamle vindmøller udskiftes med nye og mere effektive møller.
Fremme produktionen af vedvarende energi ved at muliggøre etableringen af større
tekniske solenergianlæg. Og arbejde for at fremme biogasproduktionen i kommunen,
så en større del af husdyrgødningen og andre egnede biomasser anvendes til grøn
energi. Udpege egnede områder til fælles biogasanlæg.
Arbejde for at håndteringen af affald sker med mindst mulig belastning af klima/miljø

Se Kommuneplan.
Revision: Ved kommende revisioner af kommuneplan (næste gang i 2025) og lokalplaner
vil der være fokus på at sikre, at planerne sætter rammer i den fysiske planlægning, der
understøtte implementeringen af klimaplanen.
Planstrategi 2018/Agenda 21 (2019-2022)
Byrådets planstrategi er også byrådets strategi for lokal Agenda 21, der beskriver,
hvordan kommunen i sin planlægning og byudvikling arbejder med bæredygtighed, klima
og miljø. Fra planstrategien kan fremhæves, at Randers Kommune vil:


Arbejde helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med at: Mindske
miljøbelastningen. Fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Fremme
biologisk mangfoldighed. Inddrage borgerne og erhvervslivet i Agenda 21-arbejdet.
Fremme samspillet mellem beslutningerne om energimæssige, trafikale,
erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og
økonomiske forhold (Lokal Agenda 21)




Understøtte grøn erhvervsudvikling gennem råd og vejledning til virksomheder.
Være gode eksempler for brugere/virksomheder i forhold til energibesparelser mv.
Sikre, at den nye bæredygtige bydel i Randers Syd næsten er udbygget og er attraktiv
for borgere, der gerne vil bo i naturen og med fokus på fællesskab og bæredygtighed
i 2030.

Se Planstrategi.
Revision: Med Planstrategien beslutter Byrådet, i hvilken omfang, Kommuneplanen skal
revideres. Ved revision af Planstrategien (2023) er fokus på at sætte rammer der
understøtter implementering af klimaplanen.
Klima-, Natur- og Miljøpolitik (2018)

Indkøbspolitik (2018)
Fra Randers Kommunes Indkøbspolitik kan fremhæves, at kommunen vil:
Være på forkant med udviklingen på området og deltage aktivt i at skubbe til den grønne
omstilling og motivere leverandører og markedet til at udvikle mindre miljøbelastende
produkter, serviceydelser og teknologier.



Fremme fokus på cirkulær økonomi i vores indkøb, hvor vi – med afsæt i
totaløkonomiske principper – i højere grad tænker genbrug, genanvendelse,
bæredygtighed og ressourceeffektivitet ind i indkøbsprocessen.



Foretage en vurdering af miljøhensyn og bæredygtighed ved indkøb af varer og
ydelser. Det skal ske i sammenhæng med overvejelser om øvrige parametre såsom
pris og kvalitet, ligesom vurderingen skal foretages med udgangspunkt i varens eller
tjenesteydelsens samlede livscyklus.

Fra Randers Kommunes tværgående Klima-, Natur- og Miljøpolitik kan fremhæves, at
kommunen vil:









Rejse mere kommunal skov.
Understøtte grøn erhvervsudvikling gennem råd og vejledning til virksomheder.
Være vækstcentrum for cirkulær udnyttelse af nationale fokusmaterialer, fx plast og
tekstiler. Skabe lokale og nationale ressourcekredsløb ved at fremme
genanvendelsen af vores ressourcer. Styrke lokale virksomheders mulighed for at
følge den grønne omstilling og blive grønne samarbejdspartnere.
Skubbe til en øget anvendelse og produktion af vedvarende energi, fx i samarbejde
med varmesektoren. Nedsætte energiforbruget i den kommunale bygningsmasse.
Påvirke vores omverden til at energioptimere.
Omlægge den kommunale bilpark til vedvarende energi på sigt – fx biogas og el.
Anvende bæredygtige byggematerialer hvor det er muligt i.f.m. kommunale
ombygninger og nybyggeri. Reducere plastforbruget på kommunens arbejdspladser.
Give kommunens børn og unge en grundlæggende dannelse i forhold til grøn
bæredygtighed - fx gennem fokus på energirigtig adfærd og genanvendelse af affald i
de kommunale skoler og daginstitutioner.

Se Indkøbspolitik.
Revision: Indkøbspolitikken revideres i 2022, så den afspejler de mål og tiltag, der er
defineret i Klimaplan 2050.
Infrastrukturplan (2021-)
Randers Kommunes nye Infrastrukturplan indeholder en lang række indsatser for at sikre
ladeinfrastrukturen, fremme den kollektive trafik, sænke rejsetiden og styrke cyklismen.
Se Infrastrukturplan..
Revision: Infrastrukturplanens indsatser hænger sammen med de tiltag, der indgår
Klimaplanen, når det gælder temaet ’Persontransport’.

Affalds- og ressourceplan (2018)

Se Klima- Natur og Miljøpolitik.

Fra Randers Kommunes Affalds- og Ressourceplan, der p.t. er ved at blive revideret, kan
fremhæves, at kommunen vil:

Revision: Klimaplan 2050 bygger på de overordnede visioner i Klima-, Natur- og
Miljøpolitikken. Politikken revideres i 2022, så den i fuld udstrækning afspejler mål og
tiltag i Klimaplan 2050.
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Opnå bedre sortering fra kommunens borgere. Have bedre sortering og nemmere
bortskaffelse af dels brændbart og dels dagrenovationslignende erhvervsaffald.





Udsortere bioaffald. Sætte fokus på affald indvejet til forbrænding og deponi.
Stille specifikke krav om ressourcebevidsthed i egne indkøb.
Bearbejde holdninger, så affald ses som en ressource. Skoletjenesten på Randers
Affaldsterminal skal udbygges.

Se Affalds- og ressourceplan.
Revision: Affalds- og Ressource-planens indsatser hænger sammen med div. tiltag, der er
defineret i Klimaplanen, vedr. affaldsminimering og bæredygtigt ressourceforbrug.
Udviklingsplan for Flodbyen Randers (2020)
Udviklingsplanen for det store byudviklingsprojekt ’Flodbyen Randers’ indeholder 6
strategier for bæredygtig byudvikling, med et gennemgående fokus på bæredygtighed,
idet Flodbyen skal huse en række eksperimenter og pilotprojekter, som kan afprøves og
efterfølgende bredes ud over hele kommunen.
Se Udviklingsplan for Flodbyen Randers.
Revision: Udviklingsplanen er et procesdokument, og Klimaplanens mål og indsatser vil
indgå i de videre partnerskaber om udvikling af projektet.
Erhvervs- og turismepolitik (2018), Landdistriktspolitik (2018), Uddannelsespolitik (2019)
Erhvervs- og turismepolitikken nævner, at Randers Kommune ønsker at skabe rammerne
for miljømæssig bæredygtig vækst i kommunens virksomheder. Landdistriktspolitikken og
uddannelsespolitikken indeholder ikke elementer vedr. klima/bæredygtighed.
Alle tre politikker kan med fordel indeholde klimamål og –tiltag i fremtiden, til fremme af
implementeringen af Klimaplan 2050.
Se Erhvervs- og turismepolitik.
Revision: Politikkerne revideres i 2022, så de afspejler mål og tiltag, der er defineret i
Klimaplanen.
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