BÆREDYGTIGHEDS
STRATEGI 2016 -2019

BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
i Fredericia Kommune
Fredericia vil være en bæredygtig by og kom
mune. Derfor har Fredericia Byråd vedtaget
en strategi med rammer og mål for, hvordan
kommunen vil arbejde med den bæredygtige
udvikling de næste fire år.
Strategien er Fredericia Kommunes lovpligtige
Agenda 21-strategi og fokuserer på samarbej
det med alle samfundets aktører, og hvordan
vi sammen skaber en bæredygtig udvikling for
Fredericia Kommune.
Gennem fire overordnede temaer redegør
strategien for, hvilke tiltag og opgaver, der skal
sættes fokus på i løbet af perioden 2016-19.

MILJØ

SOCIALE
FORHOLD

ØKONOMI

Bæredygtig udvikling indebærer, at vi på samme tid skal tage
vare på de økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer.

FAK TA

Bæredygtighed og Lokal Agenda 21?
Begrebet ”bæredygtig udvikling” opstod i 1987,
da FN´s ”Verdenskommission for Miljø og Udvikling” fremlagde
Brundtland rapporten - opkaldt efter den norske statsminister
Gro Harlem Brundtland. Rapporten ”Vores fælles fremtid”
bygger på, hvilken menneskelig udvikling naturen kan holde
til uden at fremtidige generationer får dårligere livsbetingelser
end vi har i dag.
På det første miljøtopmøde i Rio de Janeiro i 1992 opstod
begrebet ”bæredygtig vækst”. Her blev begrebet defineret som
”en udvikling, der gavner økonomien, sociale forhold og miljøet
- både nu og for fremtidige generationer.
På topmødet vedtog de deltagende lande programmet
”Agenda 21”, der bl.a. opfordrer til at inddrage
borgere i arbejdet med at sætte en ny dagsorden
for det 21. århundrede.

MERE
og bedre natur
Fredericia har, med sin beliggenhed ved
Lillebælt, Elbodalen og tæt på skov, mange
grønne og blå områder, som vi fortsat
skal beskytte og styrke.
Det skal ske med den bæredygtige
udvikling for øje.
DE GRØNNE OMRÅDER
OG VANDET

Det vil vi:
•

•
•
•
•

Fortsætte med genopretning og pleje
af den mest værdifulde natur
Arbejde med at udvikle og styrke Fredericias skovområder i en mere bæredygtig
retning og øge skovarealet i kommunen
Søge samarbejder om mere natur og
naturpleje med private lodsejere og
virksomheder
Sætte fokus på Fredericias bynære natur
som levested for dyr og planter og oplevelser for borgerne
Have fokus på dyr og planter i
klimatilpasningsprojekter
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OPLEVELSER I NATUREN

Det vil vi:
•
•
•
•
•

Give borgere og turister mulighed for at
dyrke friluftsliv og oplevelser i vores natur
på et bæredygtigt grundlag
Skabe adgang til naturen de steder, hvor vi
plejer og reetablerer den
Fortsat arbejde for at realisere Naturpark
Lillebælt og øge tilgængeligheden til skove,
strande og kyster
Realisere visionen for udviklingen af Øster strand til et attraktivt bade- og fritidsområde
Opretholde og vedligeholde Blå Flag ordning på vores strande

FORMIDLING OG LÆRING

Det vil vi:
•

•
•

Styrke formidlingen af vores smukke natur
og vandområder over for borgere, turister
og andre relevante målgrupper
Være gode til at forklare, hvad det er,
vi arbejder med, når det drejer sig
om naturpleje
Styrke naturvejledningen og uddanne
kommende generationer til en mere
grøn tankegang og miljøvenlig adfærd

BYUDVIKLING
og byomdannelse
Fredericia Kommune har med sin beliggen
hed i Trekantsområdet, tæt på Fredericia
Havn, erhvervsområdet Danmark C samt
Taulov Transportcenter og Jernbanenet, en
klar styrkeposition.
Fredericia har rammerne for det gode liv
med et bredt udbud af boliger og bygge
grunde, muligheder for et aktivt liv tæt på
smuk natur og fritids- og kulturtilbud for
alle. Byrådet vil udvikle nye attraktive bolig
områder og løfte kvaliteten af den eksisterende boligmasse – særligt indenfor volde
ne. Med sin placering ud til Lillebælt har
Fredericia en udfordring i at sikre sig mod
klimaændringer. Her går kommunen med
byudviklingsprojektet FredericiaC foran med
en helhedsorienteret tilgang til klimasikring
omkring Gl. Havn.

BYUDVIKLING

Det vil vi:
•

•
•
•

•

•

Sikre, at planlægningen forener de sam
fundsmæssige interesser i byudviklingen og
værner om natur og miljø, så udviklingen
sker på et bæredygtigt grundlag, hvor også
plante- og dyreliv beskyttes og udvikles
Fortsætte det strategiske samarbejde med
kommunerne i Trekantområdet om den
fælles planstrategi og kommuneplan
Sikre at lokalplanerne understøtter klimatilpasning, det rekreative og sundhed
Fortsætte arbejdet med en helhedsorienteret og bæredygtig byudvikling
og dermed udvikle Fredericia Kommune til
en attraktiv bosætningskommune
Sammen med bygherre søge de mest
bæredygtige og mulige løsninger i byggeprojekter og renoveringer
Bakke op om byfornyelse,
så der kan skabes en
bæredygtig boligmasse som
samtidig håndterer bevaringsaspektet
i forhold til arkitekturen
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•

•

•

Være aktive samarbejdspartnere, når der
inviteres til samarbejde i forbindelse med
udvikling og omdannelse i det almennyttige boligbyggeri
Samarbejde med lokale aktører om konkrete projekter, der skal skabe mere liv
og trivsel i byen, f.eks. i forbindelse med
Gang i byen projektet
Udnytte byens vandnære beliggenhed til
at udvikle frilufts- og oplevelsestilbud på
et bæredygtigt grundlag

TRANSPORT

Det vil vi:
•
•
•
•

Sikre og styrk

entlige transport

portbehov tilgodeses bedst muligt
Styrke fremkommeligheden for cyklister
i kommunen
Fortsat understøtte udbredelsen af en
infrastruktur til alternative transportmidler

MINDRE
miljøbelastning
Fredericia Kommune skal være en grøn
vækstkommune, der fortsat indtænker
bæredygtighed i arbejdet med energiforsyning, energiforbrug og transport. Det
gælder for kommunen som virksomhed,
borgerne og erhvervsliv.
ENERGIFORBRUG
OG CO2 - UDLEDNING

Det vil vi:
•

•

Fortsat arbejde på at reducere ressourceforbruget og nedbringe CO2 - udledningen
i kommunen
Være en aktiv samarbejdspartner i forhold
til strategisk energiplanlægning på tværs af
kommunegrænser
og sammen
med forsyningsselskaberne

•

•

•

Støtte udbredelsen af vedvarende energi
former, samt udviklingen af nye alternative
energiformer, f.eks. udnyttelse af energipo
tentialet i affald
Styrke og udbrede grønne transportformer
ved at skabe bedre muligheder for cyklisme,
offentlig transport og samkørsel samt have
fokus på alternative drivmidler
Styrke formidlingsindsatsen over for borge
re og erhvervsliv med det formål, at de får
et skærpet fokus på at reducere energi
forbruget
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Fredericia Kommune vil som virksomhed
Fredericia Kommune vil fortsat være i front,
fortsat gå forrest i forhold til bæredygtighed når det gælder genbrug og genanvendelse
og være en miljøbevidst kommune.
af affald. Indsatsen for at gøre Fredericia
VI VIL GÅ FORAN

Det vil vi:

•
•

•
•
•

•

Være CO 2 - neutrale i 2030
Fortsætte arbejdet med målsætningen
om at reducere CO 2 - udledningen med
2 % om året og dermed overholde
”klimakommuneaftalen” med Danmarks
Naturfredningsforening
Træffe beslutninger på baggrund af
opgørelse af effekt, omkostninger mv., hvor
hensyn til miljø og natur vægtes på lige fod.
Sikre bæredygtige løsninger ved nybyggeri,
ombygning og i den daglige drift (energi
styring) i forhold til kommunale bygninger
Skærpe den grønne adfærd i kommunens
administration, skoler og institutioner ved
øget fokus på læring om ressourceforbrug
og CO 2 - udledning
Skærpe den grønne adfærd ved transport
blandt kommunens ansatte og fremme
brugen af miljørigtige transportmidler

ren og attraktiv med projekt ”ren By” har
høj prioritet.

AFFALD OG GENBRUG
•

•

•
•
•

Det vil vi:

Effektivisere affaldshåndteringen med fokus
på at mindst 80 % af affaldet bliver genbrugt
eller genanvendt, og højst 5 % af affaldet går
til deponi
Blive endnu bedre til at genbruge og finde
nye måder at genanvende affald på, ved at tage
udgangspunkt i affaldets livsforløb og ved at
have fokus på hvordan affald kan indgå som
ressource i nye produkter.
Styrke formidlingsindsatsen over for borge
re og erhvervsliv, så sortering og genbrug -af
affald opleves som et nemt og naturligt valg.
Styrke ”Ren By Projektet”, så der kommer
øget fokus på den enkelte borger og grund
ejers medansvar
Skærpe den grønne adfærd i kommunens
administration, skoler og institutioner ved
øget fokus på læring om affaldssortering

SAMSKABELSE MED
borgerne og erhvervslivet
Byrådet vil arbejde for, at borgerne, virksomheder og foreninger i højere grad skaber en
bæredygtig udvikling sammen.
BÆREDYGTIGHED PÅ TVÆRS

Det vil vi:

• Understøtte både frivillige og private initia
tiver, der skaber bæredygtig udvikling
• Inddrage borgerne der, hvor vi møder
dem – f.eks. på skoler og institutioner
- Vi skal udnytte det potentiale, der ligger
i samarbejdet med de frivillige kræfter
og sociale fællesskaber
• Fortsat invitere borgerne med
i dialogfora omkring bæredygtig
udvikling; f.eks. Grønt Forum

• Benytte borgerpanelet i udviklingen af byen
• Styrke den dialogbaserede inddragelse via
sociale medier
• Styrke virksomhedernes deltagelse
i den grønne omstilling og udviklingen
af et bæredygtigt erhvervsliv
og en sund vækst i
Fredericia Kommune

