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Politik for Miljø og Energi 

Forord 

Nordfyns Kommune har gennem mange år prioriteret indsatsen for at reducere CO2 udled-

ningerne og arbejder i det hele taget for at udvikle kommunen til en grøn kommune. 

 

Med denne Politik for Miljø og Energi ønsker vi at sætte fokus på miljømæssig bæredygtig-

hed ud fra et bredere helhedsperspektiv. Miljøindsatsen skal være en integreret del af Nord-

fyns udvikling mod en kommune med en smuk natur og et sundt miljø og således også bi-

drage til udviklingen af Nordfyn som attraktiv bosætningskommune. 

 

Vi håber, at politikken vil blive et af mange væsentlige skridt i udviklingen af Nordfyn som en 

innovativ og bæredygtig bosætningskommune, hvor vi alle føler ansvar for og ejerskab til at 

nå de ambitiøse miljømål. 

 

 

God læselyst 

 

 

Franz Rohde 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget 
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Baggrund 

Politik for Miljø og Energi understøtter Vision 2021. Med politikken ønsker vi særligt at under-

støtte udviklingen af Nordfyn som en grøn og innovativ kommune: 

 

 Hvor det er nemt og attraktivt at etablere og vækste grønne virksomheder 

 Hvor vi lever det aktive, sunde og gode liv med respekt for miljøet 

 Hvor vi passer på naturen på en intelligent og bæredygtig måde. 

 

Politikken sætter retningen for den politiske prioritering på området. De politiske prioriteringer 

udmøntes efterfølgende igennem en række strategier og handleplaner 

 

 
Figur 1: Den principielle sammenhæng mellem vision, politik, strategier samt mål og handleplaner 

 

Opfølgning og evaluering af politikken sker løbende i Teknik- og Miljøudvalget.  

Vision for Miljø og Energiområdet 

Visionen for Miljø og Energiområdet indskriver sig i Vision 2021 – Vi skaber fremtidens Nordfyn 

sammen.  

 

Visionen for Miljø- og Energiområdet er, at vi internt i kommunen fremstår som eksempel på, 

hvordan en ambitiøs miljøindsats giver synlige resultater og samtidig er omdrejningspunkt for 

innovation og udvikling. Hensynet til miljøet skal integreres i den kommunale opgaveløsning, 

med fokus på at sikre synergi i forhold til bosætning, vækst, erhvervsudvikling og sundhed. 

 

  

Politik for Miljø og Energi 2016-2020 

”Vision 2021 | Vi skaber fremtidens Nordfyn – 

Sammen” 
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Nordfyns Kommunes politik for Miljø og Energi 

Nordfyns Kommune arbejder for en bæredygtig udvikling, hvor samspillet mellem de miljø-

mæssige, sociale og økonomiske hensyn prioriteres højt. 

 

Kommunens samlede CO2 - udledning og vandforbrug skal reduceres, samtidig med at der 

indkøbes bæredygtige materialer, og genanvendelsen øges.  

 

Der skal være et stadigt fokus på, at kommunens medarbejdere er på forkant med den 

faglige udvikling inden for miljøområdet. Med dette udgangspunkt skal kommunen gennem 

partnerskaber og samarbejde med borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer være 

med til at understøtte grøn vækst i regionen.  

 

Nordfyns Kommune inviterer alle til at tage del i indsatsen for at sikre et bæredygtigt sam-

fund. Der skal derfor være fokus på at skabe samarbejder, hvor hver borger, forening, virk-

somhed, skole eller institution får en betydende rolle i arbejdet.  

 

Udviklingen i Nordfyns Kommunes ressourceforbrug skal synliggøres, så det bliver muligt for 

enhver at se, at det nytter at gøre en ekstra indsats. 

Strategi for udmøntning af politikken 

Der udarbejdes en fire-årig strategi for, hvordan politikken skal udmøntes i praksis på et 

overordnet plan.  

 

Med reference til strategien, udarbejdes derudover et-årige handlingsplaner for de konkrete 

initiativer og indsatser. Handlingsplanerne præsenteres på skemaform med angivelse af 

opgave, ansvarlig og tidsplan. Hvert år evalueres handlingsplanerne, og der laves på bag-

grund af evalueringerne nye handlingsplaner for det kommende år. 

 

Der er udarbejdet en Strategi for Miljø og Energi 2016 – 2020. Strategien kan løbende opda-

teres, men skal senest revideres og godkendes politisk i 2020. 


