Fokusområde:
nummer

handling

materiel gården - kun samlet her for deres overblik
tiltag (hvad gør vi så)

uddybende beskrivelse /

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

inddragelse
samrbejdspartner

Fra cirkulær økonomi - affald
9 genanvende
gødeskæringsmateriale

mål 2030
ressource / vindens
personer

mål 2030

effekt +
doumentation

mål 2050
beregning

effekt t/co2 ækv i
2030

mål 2050

effekt +
doumentation

kommunens rolle
beregning

effekt
t/co2 ækv i
2050

ejer

facilitator

partner

tidsplan
myndighe
d

start

2023

skal undersøges
nærmere. Skal
indgå i
prioirteringene

barrierer

Scop 3

Svært at regne på,
kræver mere viden.

x

afsætte græsafklip til
landmænd som gødning og
jordforbedring

alternativ afsættes
græsafklip til lokalt
biogasanlæg

Materielgården, landmænd

alt græsafklip afættes

Scop 3

Svært at regne på,
kræver mere viden.

X

x

Fra cirkulær økonomi - byg
Skabe et system der kan
håndtere kommunens
overskudsinventar og
materialer

chausseste og brosten gamle sten opbebares
Materielgården og skal
indgå i det nye system

indsamling og opbevaring
sker allerede i dag,
genbruget kun i mindre
omfang. Der er potentiale til
mere

TAB og materielgåeden

Der er lavet et system, Scop 3
som kan håndtere
inventar og materialer.
Samtidig er der et
bredt kendskab til
dette system.

Svært at regne på,
kræver mere viden.

Systemet
benyttes, og
bruges ligeledes i
forbindelse med
udbud.

x

x

fra tung transport
6
transport i forbindelse med
driften på Materialegården

tunge køretøjers brændsel
skal overgå til fossiltfrit

det kan være LBG Gas - GTL
diesel - CNG gas eller HVO
biodiesel. Det skal
undersøges hvad der er
muligt til hvilke køretøjer
der er indkøbt 3 elbiler og
det undersøges løbende om
elbilerne lever op til kravene
om effektiv drift

50% på alternativ
diesel

Effekten er beregent
under transport.

100% på alternativ
diesel

x

2022

skal indgå i de
almindelige
prioriteringer

anvendelse af andre
økonomi og vaner
brændsler vil hurtigt
kunne spare ret meget
CO2

10% udskiftet i 2025 og
50% udskiftet i 2030

Effekten er beregent
under transport.

100% udskfitet

x

2022

skal indgå i de
almindelige
prioriteringer

anvendelse af andre
økonomi og vaner
brændsler vil hurtigt
kunne spare ret meget
CO2

2023

Der vil kræves
ressourcer for at
opbygge systemet, teste
systemet og udbygge
det. Ligeledes vil lageret
skulle styres, når der
kommer nye materialer
ind, og når der fjernes
nogen. - inden for de
nuværende ressourcer
eller som
projektansættelse

adfærd

FN Verdenmål
(delnummer)

Evaluering /
opfølgning

ansvarlig

prioritering
C02 (høj/lav)

al afkåret grøde
genvenvendes

prioriteres inden neutral
for de
nuværende
midler

merværdi

andet (fx
uddannelse)

avv, landmænd, måske biogas

varebiler under 2500 kg
udskiftes løbende

x

2050

personale

afsøge om det er muligt at
komposter afskåret grøde
ved AVV og herefter at få
materialet tilbage som
kompost

7

2023

værdikæde /
bæredygtighed

ressourcer
økonomi

genanvende
grødeskæringsmateriale fra
åer og vandløb til kompost
eller biogas

10 Klimavenlig drift af
kommunale grønne arealer
og vejkanter

X

stop

det er muligt her at
økonomi, vaner
arebjde med den
grønne del af cirkulær
økonomi. Ved at lave
kompost af grøden
kan man undgå at
købe jordforbdring.
der er stor værdi at at vaner, økonomi
bruge de ressourcer
der er i græsafklip til
erstatning for
indkøbte
jordforbedring
Miljømæssig og
økonomisk
bæredygtighed.

effekt på
adfærd
(høj/lav)

bæredygtighed / ressource merværdi barrierer samlet
værdikæde
r
(stor/ (stor/lille) vurdering
(høj/lav )
(stor/lille)
lille)
(1-10)

2024

matielgården

lille

mellem

mellem

høj

mellem

høj

5

2024

Park og Vej

lav

høj

lav

lille

stor

lille

5

2026

Hjørring Kommune - lav
Anlæg og
Bygherrerådgivning +
materialegården

stor

mellem

mellem

mellem

7

sundhed og
arbejdsmiljø

2024

materielgården

stor

lille

stor

lille

stor

stor

8

sundhed og
arbejdsmiljø

2024

materielgården

stor

lille

stor

lille

stor

stor

8

natur, rekreativ

Hvordan sikrer vi den
fornødne plads til at
opmagasinere
materialer indtil de
bliver genbrugt. Hvad
gør vi ved materialer
der ikke bliver
genbrugt?

ændret adfærd fra
personalet

Mål nummer 12.2.
& 12.4.

