
Bilag 2a: Budget 2021 Klimavisionsmål (vedtaget 2020) 

 

Uddrag af budgetteksten: 

 

”6.0 Klima   

  

Forligsparterne er enige om, at Nordfyn med en ny klima- og miljøpolitik fortsætter den grønne omstilling. På 

baggrund af politiske drøftelser, borgerinvolvering og drøftelser med Nordfyns Erhverv og Turisme samt 

Landdistriktsrådet fastlægges klimavisionsmålet og dermed retningen for Nordfyn frem mod 2030. Nordfyns 

Kommune skal som virksomhed være CO2 neutral senest i 2030, og som geografisk område reducere 

CO2udledningen med minimum 70%+, med en ambition om at nå mest muligt over 70%, i 2030.   

  

Forligsparterne er enige om, at klimaindsatsen og hele den grønne omstilling hænger tæt sammen med den 

kommunale naturpleje, hvilket bl.a. ses i arbejdet med Naturpark Nordfyn.  

  

Forligsparterne er bevidste om, at Nordfyns Kommune som kystkommune - og med naturen som 

omdrejningspunkt - har en særlig rolle på klima- og miljøområdet. Derfor vil indsatsen på klima- og 

miljøområdet være i fokus, og der vil være en øget opmærksomhed på de fremtidige klimaudfordringer.  

  

Med kommunens ambitiøse udbygningsplan for nye udstykninger, og de fastlagte politiske principper for  

fremtidige udstykninger på Nordfyn, er der sat en markant retning for en grønnere og mere bæredygtig profil 

for boligområder, hvor klimasikring, større grønne områder og grundvandssikring går hånd i hånd. Det er en 

retning, som også gælder private udstykninger og byfornyelsesprojekter.  

  

Der arbejdes allerede med en række konkrete tiltag – herunder bl.a. fornyelse og udskiftning af den 

kommunale vognpark. For yderligere at markere de konkrete indsatser er forligsparterne enige om, at skabe 

bedre forudsætninger for at skifte til elbil. Derfor arbejdes der for at opsætte elladestandere – gerne i 

partnerskaber - rundt i kommunens større byer, men også i områder, hvor der færdes mange turister ved 

eksempelvis Hasmark strand, Gyldensteen strand eller Bogense havn og marina. Forligsparterne er enige 

om, at afsætte en samlet ramme på 1,0 mio. kr. over en 4-årig periode med 0,250 mio. kr. årligt.  

  

Herudover er forligsparterne enige om, at der afsættes 0,550 mio. kr. til en klimakoordinator, der skal 

medvirke til at sikre opfyldelse og koordinering af de politiske fastlagte mål, samt iværksætte og følge op på 

handlinger og effekt af den samlede klimaindsats.  

  

Yderligere er forligsparterne enige om, at afsætte 0,5 mio.kr. i 2022 og 0,5 mio.kr. i 2023 til klimaplan for de 

nordfynske vandløb.  

  

Ambitionerne er høje, hvilket også ses samlet på Fyn, hvor Nordfyn også er en del af Fyn 2030, der viser et 

samlet Fyn, der går forrest i kampen mod klimaudfordringerne.” 


