Fokusområde:

nummer

handling

andet - adfærd / arealanvendelse - byplanlægning og byggesagsbehandling

tiltag (hvad gør vi så)

uddybende beskrivelse /

Data - igangværende projekter / planer hvad vi allerede gør husk dokumentation

inddragelse
samrbejdspartner

klimavenlig byplanlægningen, gennem øget fous på at bruge den eksisterende by og begræns
lokalplaner og kommuneplan
arealudlæg

1

Kommuneplanen revideres/vedtages hvert
Brug den eksisterende by og begræns arealudlæg
Arealressourcen er under et løbende pres i den fysiske planlægning af det åbne land og byudvikling. Der bør være et
4. år. Byudvikling er et af de centrale
fokus på at mindske nye arealudlæg, og i højere grad bruge den eksisterende by ved at fortætte, omdanne og genbruge temaer i kommuneplanen.
bystrukturen – både i bymidter, i udtjente erhvervsområder, i mindre byer og i de større byers mere åbne bebyggelser.
Udarbejdelse og politisk vedtagelse af
lokalplaner er et arbejde, der pågår
Udbygning af den tekniske infrastruktur er meget ressourcekrævende. En reduktion af arealudlæg eller et mere
løbende
begrænset arealforbrug kan medvirke til at reducere klimaaftrykket. Det kan ske ved f.eks. at undgå eller reducere
byspredning og ”bar marks” projekter på steder, hvor der i mindre grad sker en forøgelse i befolkningstilvæksten og
efterspørges arealer til byudvikling. Det bør altid overvejes, om fortætning eller omdannelse er en mulighed, før der
tages ny jord i brug til byudvikling.

Internt: Plan, Vej, Energi &
Mobilitet.

ressource / vindens personer

grundejerforeninger,
ejendomsmæglere,

Eksternt: Byplanlaboratoriet,
erhvervslivet, Business Hjørring,
NT, Nordjyske Jernbaner.
.

mål 2030
mål 2030

effekt + doumentation

Fastsættelse af retningslinjer for
Scop 3
den gode fortætning eller
omdannelse af både center-, boligog erhvervsområder, som tager
hensyn til det omkringliggende
område, og som skaber kvalitet.

mål 2050
beregning

Svært at regne på, kræver
mere viden.

effekt t/co2 ækv i
2030

mål 2050

Byudvikling sker
primært gennem
fortætning eller
omdannelse frem for
udlæg af nye arealer

effekt +
doumentation
Scop 3

kommunens rolle
beregning

Svært at regne på,
kræver mere viden.

effekt
t/co2 ækv i
2050

ejer

x

facilitator

x

partner

tidsplan
myndighe
d
x

At der er fokus på at fortætte de egnede steder

Fortætning de egnede steder
Byfortætning i de større byer og huludfyldning i de mindre byer kan mindske arealforbruget og behovet for udbygning af
den tekniske infrastruktur til nybyggeri og dermed reducere klimaaftrykket.
Konkret kan der bygges tættere og højere på de steder, som er egnet til det. Ligeledes kan det understøttes gennem
den fysiske planlægning, at ikke-udnyttede arealer i byen kan anvendes til fortætning. Der kan indarbejdes en
”fortætningsstrategi” i kommuneplanen med konkrete retningslinjer, forudsætninger og kriterier for fortætning med
henblik på at skabe tætte, klimavenlige byområder med kvalitet i byliv og bebyggelse.

primært
bygherremidler

inden for de
nuværende
ressourcer

merværdi

adfærd

FN Verdenmål
(delnummer)

Evaluering /
opfølgning

ansvarlig

andet (fx
uddannelse)

prioritering
C02 (høj/lav)

En højere grad af
byudvikling på
baggrund af den
eksisterende by frem
for nye arealudlæg
forudsætter, at
fortætning og
omdannelse ikke i går
på kompromis med
bykvaliteten i både
bolig- og
erhvervsområder.

11. Bæredygtige
Et større
byer og
fokus på den lokalsamfund
eksisterende
bys
udviklingsmuli
gheder frem
for nyudlæg.

Fortætning og
omdannelse kan
medføre utilfredshed
ved de
omkringliggende
naboer pga. oplevelsen
af forøgede gener.

2024

Team Plan, Team Vej, mellem
Team Energi &
Mobilitet og Team
Anlæg & Bygherre

effekt på
bæredygtighed / ressource merværdi barrierer samlet
adfærd (høj/lav)
værdikæde
r
(stor/ lille) (stor/lille) vurdering
(høj/lav )
(stor/lille)
(1-10)
mellem
lav
mellem
høj
mellem
7

.

Byudvikling sker
primært gennem
fortætning eller
omdannelse frem for
udlæg af nye arealer

Scop 3

Svært at regne på,
kræver mere viden.

2023

primært
bygherremidler

inden for de
nuværende
ressourcer

bygherres vaner

11

team plan

mellem

mellem

lav

mellem

høj

mellem

7

Kortlægning af hvor er der
Scop 3
ejendomme/større områder i
kommunens seks største byer, som
trænger til fornyelse gennem enten
fortætning eller omdannelse.

Svært at regne på, kræver
mere viden.

Byudvikling sker
primært gennem
fortætning eller
omdannelse frem for
udlæg af nye arealer

Scop 3

Svært at regne på,
kræver mere viden.

2023

primært
bygherremidler

inden for de
nuværende
ressourcer

bygherres vaner

11

team plan

mellem

mellem

lav

mellem

høj

mellem

7

Scop 3

Svært at regne på, kræver
mere viden.

Byudvikling sker
primært gennem
fortætning eller
omdannelse frem for
udlæg af nye arealer

Scop 3

Svært at regne på,
kræver mere viden.

2023

vil måske kræve
anlægsmidæer

inden for de
nuværende
ressourcer

Støjproblematikker ved
udlæg af arealer til
boligformål langt
banestrækninger og
større veje kan
medføre
støjproblematikker

Bedre for forhold for
gående/cyklister, hvilket kan
være med til at påvirke folks
– og måske især børns –
mikromobilitet.
Sundhed.
Bedre forhold for børn og
mikromobilitet kan have en
positiv indvirkning på
bosætning af
børnebørnefamilier.

Et større
fokus på de
bløde
trafikanter
frem for på
bilismen.

11

Team Plan, Team Vej mellem

mellem

lav

mellem

høj

mellem

7

Bæredygtighed og klimatilpasning Scop 3
er en naturlig del af
byggemyndighedens dialog med
borgere, virksomheder og
rådgivere.
De krav
som forventes indført i
bygningsreglementet til
bæredygtighed er en naturligdel af
den kommunale sagsbehandling.

Svært at regne på, kræver
mere viden.

Scop 3

Svært at regne på,
kræver mere viden.

x

x

2022

krav i BBR og krav om
CE mærkning af
produkter.
Tilgængeligheden af
nok cirkulære
materialer

mindre forbrug af nye
ressourcer

kræver at
12.2 + 11
bygerrerne
ser på
byningerne
og
ansøgningern
e med nye
øjne

2024

team byg

mellem

høj

høj

lille

mellem

stor

6

Svært at regne på, kræver
mere viden.

Scop 3

Svært at regne på,
kræver mere viden.

x

x

vides pt ikke

krav om indretningen
og om det kommer til
at ske

øget viden vil også øge
mulighederne for få et mere
cirkulært samfund

2024

team byg

lille

mellem

lav

lav

mellem

mellem

5

Omdannelse af bygninger og arealer
Den mest bæredygtige by er den by, der allerede er bygget. En omdannelse af den eksisterende by kan ske ved, at der i
byplanlægningen gives mulighed for en bredere eller en helt anden anvendelse af eksisterende arealer i byområder.
Omdannelse kan også være en højere grad af udnyttelse og bevaring af de eksisterende bygninger. Det kan f.eks. være
omdannelse af tidligere institutioner eller erhvervsbygninger til andre byformål indenfor de eksisterende
bygningsrammer.

4

I højere grad sammentænke trafikplanlægning og
byplanlægning

Sammentænk trafikplanlægning og byplanlægning
Ved at samtænke trafikplanlægning og byplanlægning og lokalisere byfunktioner såsom service, detailhandel, boliger,
kollektive trafikknudepunkter, skole/dagtilbud og idrætsfaciliteter tæt på hinanden er der mulighed for at understøtte
grøn mobilitet.

5 Styrke kommunikation og
oplysningsindsatsen i
byggesagsbehandlingen i forhold til
klimatilpasning og bæredygtigt byggeri

Byggesagsbehandlerne skal gennem en overordnet og generel viden vejlede om klimatiltag og andre forhold i mødet
Byggesagsbehandlerne har fokus på konkrete emner i
dialogen med byggeriets aktører i forhold til bæredygtigt med borgere, virksomheder og deres rådgivere.
byggeri. Helt konkret vil en naturlig del af forhåndsdialogen
blive at vejlede og gøre opmærksom på de krav om
bæredygtigt byggeri der formentlig indskrives i
bygningsreglementet fra 1 januar 2023.
Der vil i
dialogen med byggeriets aktører være ekstra fokus på
formidling af kommunens fokus områder og de indsatser
der har betydning for byggeriet.
Medarbejderne skal tillæres ny viden og holdes ajour med
udviklingen og nye tendenser.

Byggemyndigheden har fokus på at
forsætte udviklingen af den moderne
dialogbaseret forvaltning,

6 Ny data i BBR (Bygnings- og
Boligregisteret BBB) vedr. byggeriets
klimaaftryk

Der arbejdes på landsplan vedr. nye datafelter i BBR, og
den udvikling skal vi følge og evt. påvirke. Når der
forventelig vedtages krav til BBR data indberetning skal det
implementeres. Det betyder, at vi skal følge udviklingen
således vi kan sikre at evt. nye data krav bliver udført.
Vi forventer at kommunen som BBR- registerfører få en
rolle i yderligere vejledning.

Nye datafelter vedr. bæredygtigt
I samarbejde med UFST er der igangsat
Vurderingsstyrelsen der udvikler Interne personer i: Team
indberetning solcelleanlæg der er
data felter.
Tværgående Miljø når det er vedr. miljø byggeri og klimatiltag skal være
taget i anvendelse.
Eksterne
monteret på de danske bygninger, således samarbejde internt i kommunen data
som: Vurderingsstyrelsen
der skabes overblik og data der kan
anvendes til statistik til brug for
beslutninger på området.
Det er
blandt andet de data vi forventer bliver
udviklet i fremtiden.

7
8
9

personale

barrierer

Svært at regne på, kræver
mere viden.

At omdanne bygninger og arealer

Interne personer i: Team
Miljø, Team Anlæg og
Bygherrerådgivning, Team
Natur og Team Plan.
Eksterne som: Bolig og
Planstyrelsen , rådgivere

Løbende.

økonomi

værdikæde /
bæredygtighed

Scop 3
Kortlægning af hvor er der
ejendomme/større områder i
kommunens seks største byer, som
trænger til fornyelse gennem enten
fortætning eller omdannelse.

3

For at vi kan udvikle den
morderne dialogbaseret
byggemyndighed er det vigtigt,
at der samarbejdes på tværs i
T&M, således
byggemyndigheden kan
formidle og vejlede.

stop

Arbejdet med
fastsættelse af
retningslinjer
for den gode
fortætning eller
omdannelse
påbegyndes i
2023 og
indarbejdes i
Kommuneplanr
evision
2024/2025.

En ”klimavenlig” byudvikling er altså der, hvor der man lokaliserer de lokale by- og servicefunktioner tæt på de lokale
befolkningsoplande, og hvor såvel muligheden for kollektiv trafik som kort adgang til trafikknudepunkter er til stede.

2

start

ressourcer

Scop 3

aldrig

inden for de
nuværende
ressourcer

inden for de
nuværende
ressourcer

kan måske kræve
noget
efteruddannelse

en øget dialog vil være
med til at understøtte
det bæredygtige
byggeri og dermed give
bedre grobuind for de
cirkulære vaæg

