
 



   

Ny energi til Sønderborg, nytænk ProjectZero, 

bæredygtighed og NUL i 2029  
I Sønderborg Kommune har vi for længst besluttet, at vi skal nå nullet i 2029. Det er 

betydeligt mere ambitiøst end Danmarks samlede vision om, at vi inden 2030 skal have 

reduceret udslippet af CO2 med 70 procent i forhold til 1990, og inden 2050 skal vi være 

helt klimaneutrale. 

For Venstre forstås bæredygtighed i bredest mulige forstand, hvilket betyder, at tiltag 

naturligvis skal være bæredygtige for så vidt angår miljø og klima, men det betyder også, 

at kommunale tiltag skal vægtes efter, om de er bæredygtige. 

Klimamæssigt skal vi håndtere de øgede regnmængder, så vi beskytter vores hav, søer, 

vandløb og kyster. 

Det er vigtigt at tiltagene er socialt afbalanceret, så vi sikrer, at alle borgere på forskellig 

vis får mulighed for at bidrage og tage ansvar for kommunens udvikling. Borgerne skal 

inddrages ikke fremmedgøres. For aktiv 

inddragelse og deltagelse er kendetegnende for 

en velfungerende grøn og attraktiv kommune at 

leve og bo i. 

Vi skal sikre, at erhvervsdrivende har rimelige 

muligheder for at indrette sig i forhold til nutidens 

og fremtidens krav. Vi skal sikre at vores beslutninger er økonomisk stabile, så 

bæredygtighed og livskvalitet går hånd i hånd og ikke bliver hinandens modsætninger. 

FN´s verdensmål kan være en god og givende ramme for arbejdet og skal hvile på tre 

grundprincipper: 

 At vi alle, såvel borgere som kommune, har et fælles mål om at aflevere en 

Sønderborg Kommune i en bedre stand til næste generation, end vi selv modtog 

den.  

 At bæredygtighed opnås ved at give alle muligheder for at træffe de bæredygtige 

valg.  

 Og at vi har en pligt til at gå forrest og være det gode eksempel, som kan inspirere 

og vise vej for, hvordan man kan træffe bæredygtige valg. 

Sønderborg bør gå forrest og være den by i verden, der med konkrete initiativer kan 

demonstrere den billigste vej til at opnå CO2 neutralitet. 
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Den grønne omstilling bidrager ikke alene til sikre klodens fremtid men er samtidigt 

århundredets kommercielle mulighed. Den grønne omstilling kan skabe en kæmpe 

markedsførings platform, som direkte appellerer til byens kompetencer og teknologiske 

styrkepositioner. ’Hele verden taler om CO2-neutralitet – Sønderborg kan vise det’. 

Projekt Zero version 2,0  

Sønderborg etablerede i 2007 ProjectZero med det formål at opnå CO2 neutralitet i 2029. 

Vi har således et forspring – som ikke skal bruges som en hovedpude, men som en 

vækstmulighed. ProjectZero projektet skal derfor geares til at kunne indfri den nye 

ambition og på baggrund af BGC-rapporten også konkret og handlingsorienteret vise vejen 

fra 52% til 100% i 2029.  

Det er i den forbindelse også væsentligt at forholde sig til, at ALLE danske kommuner i 

dag har og arbejder med en bæredygtighedsstrategi. Det at have ProjectZero er derfor 

ikke længere nok i sig selv. Det er grundlæggende en forudsætning, at man som 

kommune arbejder med klimaet og miljøet i bredere forstand.  

Derfor skal vi nytænke og videreudvikle ProjectZero. Både så det bliver mere kommercielt, 

bæredygtigt og reelt en model for alle andre, ved at Sønderborg Kommune sammen med 

borgere og virksomheder viser, at vi er bedst til borgerinddragelse i den grønne omstilling. 

Venstre ser frem til at et nyt byråd skal diskutere og vedtage en ny masterplan for 

ProjectZero, med fokus på at opnå målsætningen om CO2 neutralitet i 2029 indenfor 

energisystemet.  

Men vi skal videre og ambitionsniveauet skal hæves. Både når det handler om scopet for 

Projekt Zero – altså hvad er omfattet, men også når vi taler om at indtænke miljø og klima i 

bredere forsand og ikke kun co2. 

Vi anser det som væsentligt, at masterplanen forankres både bredt politisk og gennem reel 

borgerinddragelse og meddeltagelse. Skal vi undgå klimakvalme og at folk føler sig kørt 

over og ikke inddraget i beslutningerne, så skal vi åbent og helt legitimt kunne diskutere 

beslutninger om hvordan og hvorfor og i hvilken takt vi skal nå nullet i 2029 og 

beslutningerne skal forankres bredt og ikke kun tages i små bestyrelser bag lukkede døre. 

Vi skal gå forrest som den kommune og by i verden, der med konkrete initiativer kan 

demonstrere den billigste vej til at opnå CO2-neutralitet, og så skal vi markedsføre det 

kommercielle i ProjektZero mere klart. Sønderborg skal arbejde aktivt for at tiltrække 

beslutningstagere fra hele verden, som søger inspiration til, hvordan man gør en hel by 

CO2-neutral. Det vil blive en kommerciel platform for kommunens erhvervsliv, baseret på 

lokale initiativer og lokal arbejdskraft. 



   
ProjectZero skal via sin førerposition bringe sig i stand til at tiltrække større midler fra 

nationale og internale fonde til finansiering at den forsatte udrulning. Der er nok at tage fat 

på. 

Venstre ønsker imidlertid også i den kommende byrådsperiode hæve ambitionsniveauet 

for ProjectZero – gøre det mere tidssvarende, og begynde at adressere de områder, som 

blev udeladt ved starten tilbage i 2007.  

 I dag er dele af kommunens CO2 udledning ikke omfattet af ProjectZero. Det drejer 

sig om udledning fra husdyrhold, fra det åbne land, og transport ud og ind over 

kommunegrænsen, herunder lufthavnen.  Der skal tages hul på disse kapitler og 

der skal laves en konkret analyse og plan for områderne, herunder sættes mål. 

Kunne man fx forestille sig, at Sønderborg Lufthavn blev den første grønne af sin 

slags i verden, hvor flyene flyver på grønbrændstof og der generelt tænkes 

bæredygtighed i transport.  

 Andre drivhusgasser f.eks. metan er langt farligere end CO2. Tiden er kommet til at 

adressere den samlede menneskabte forøgelse af drivhuseffekten, og ikke kun 

CO2.  Derfor skal Projekt Zeros fokus på vores landbrug og fødevareproduktion 

skærpes. 

ProjectZero være mere kommercielt orienteret og i højere grad understøtte den grønne 

teknologiudbredelse og understøtte virksomhedernes egen omstilling mod nullet. Vi 

ønsker også, at alle Sønderborg Kommunes virksomheder inden 2025 inkluderes i 

”ProjectZero Business tænkningen”.   

Vi skal sikre, at hele vores landbrug og vores fødevaresektor omstilles grønt og 

bæredygtigt samtidig med at job skabes, ikke tabes og vi forsætter produktionen af 

verdens mindst klimabelastende fødevarer. Håndværks- og byggebranchen i et andet 

partnerskab og derudover detailhandlen i et tredje partnerskab, der skal fokusere på 

energireduktion, reduktion af spild (herunder fødevarer), optimering af fremtidens butik, og 

digitalisering som en del af den grønne omstilling og fremtidens detailhandel. 

Forskning på SDU understøtter Sønderborg grønne omstilling. Vi skal udbygge den tætte 

relation mellem universitet og erhvervsliv i vores kommune. Det vil samtidigt også være en 

kærkommen lejlighed at udvide forskningssamarbejdet hen over grænsen f.eks med 

universitetet i Kiel. 

Sønderborg Kommune skal sammen med borgere og virksomheder viser, at vi er bedst til 

borgerinddragelse i den grønne omstilling. En borgerinddragelse, hvor vi er ærlige og åbne 

om mål, vejen derhen og hvad det bidrager med positivt til vores område i form af 

arbejdspladser, vækst og udvikling.  

 

 



   
Bæredygtighed i bredere forstand 

For Venstre skal beslutninger, der træffes politisk, vurderes ud fra, hvorvidt de er 

bæredygtige i flere dimensioner. Det er altså ikke nok at fokusere på CO2-neutralitet, når 

vi taler natur og klima. Vi skal have en langt bredere forankret klimastrategi i Sønderborg 

Kommune, der skal udvikles, skaleres og implementeres sammen med borgeren i et 

demokratisk inddragende projekt. Det handler nemlig ikke kun om, hvad kommunen gør, 

men hvad vi alle bidrager med som borgere i Sønderborg Kommune. 

Miljømæssigt skal vi sikre at flere sammenhængende naturområder, økosystemer og 

biodiversitet skal beskyttes og udvikles, så vi afleverer et bedre miljø til kommende 

generationer.  

Derfor ønsker vi mere vild natur, og at flere kommunale områder i samarbejde med private 

lodsejere udlægges til vild natur. For vild natur er i mindre grad vildtvoksende tidsler i 

grøftekanten, og i langt højere grad en sammenhængende naturpolitik og strategi i 

Sønderborg Kommune. 

Miljø og naturstrategi 

For at styrke den grønne indsats arbejder Venstre med en naturstrategi med 

målsætninger, der både beskytter og plejer vores skønne natur, samtidig med at vi 

mennesker kan fortsætte med at opleve og have glæde af naturen. 

Vores kommune rummer også store vigtige landbrugsområder, hvis produktion fortsat skal 

sikre gode fødevarer - traditionelle som økologiske. Strategien skal således sætte 

retningen for, hvordan kommunen og borgerne forvalter naturen, herunder øger 

herlighedsværdien, styrker biodiversiteten, beskytter truede dyr og planter samt arbejder 

med skovrejsning i kommunen såvel som udtagning af lavbundsjorde, beskyttelse af 

strandenge og vandløb samt ved at genetablere søer og vandhuller i tidligere drænede 

eller rørlagte områder. 

De mange initiativer inden for naturområdet skal indgå i en samlet strategi, som lægger 

vægt på motivation, dialog og samarbejde med alle relevante aktører, herunder især 

ejerne af naturarealerne. Den grundlovssikrede ejendomsret ligger Venstre meget på 

sinde. Den skal vi have respekt for, når store forandringer rulles ud for at sikre miljø og 

klima for os alle. 

Venstre ønsker desuden at naturvejledningsindsatsen fremover når ud til alle børn i 

kommunens dagtilbud. Og vi skal udvikle konkrete oplevelsespunkter fordelt geografisk ud 

over kommunen. På samme vis ønsker vi at styrke klimabevidstheden hos børn og unge 

gennem en styrket indsats i dagtilbud og grundskoler fx ved at hjælpe med 

naturcertificering af de dagtilbud, der ønsker der og arbejder aktivt med det området. 

Gennem oprettelse af nye skov-, ude- og udflytterbørnehaver samt ved at støtte arbejdet 



   
med grønt flag i såvel dagpleje som børnehave – i fuld respekt for hvad den enkelte 

institution ønsker, så det netop er et tilbud og ikke noget, der trækkes ned over hovedet. 

Grøn og bæredygtig kommune 
 

Sønderborg Kommune har en unik natur, som både borgere og turister med rig mulighed 

kan nyde og bruge. Især de sidste år har Sønderborg-områdets meget forskelligartede og 

særprægede natur og kulturhistorie samt kommunens mange naturskønne vandre-, cykel- 

og rideruter tiltrukket mange turister.  

Derfor skal vi have fokus på at bevare samt udbygge disse muligheder. Men dette skaber 

også et stort pres på naturen. Vi skal derfor sørge for at beskytte naturen, så den kan 

forblive sund og stærk: 

 Kommunen skal bevare, pleje og genskabe naturværdier til fordel for et rigt dyre- og 

planteliv.  

 Fremme den biologiske mangfoldighed (inden for følgende fire områdeudpegninger: 

Naturområder, områder med naturinteresser, biologiske korridorer samt særligt 

næringsfattige og mangfoldige naturarealer.)  

 Forbedre vilkårene for udpegningsgrundlaget inden for indsatsområder for arter og 

naturtyper med særlig beskyttelse. Sønderborg Kommune er omgivet af vand, 

hvilket er en kæmpe fordel for både borgere og turister. Vi bør udnytte havets 

mange muligheder langt bedre.  

 

Stenrev 

 

Sønderborg har mange fantastiske stenrev placeret i farvandene omkring Als og er 

national rollemodel for stenrev. Stenrev giver mulighed for plantevækst i havet, og 

planternes produktion af ilt betyder at kvælstof fra havet ikke frigives. Stenrevsprojekterne 

er et aktiv for hele byen og området, og det er en oplagt turistattraktion, som Venstre 

støtter op om.  

I 1993 blev Sønderborg Kommune udnævnt til årets miljøkommune. Tænk sig, hvis vi igen 

kunne komme i forreste række. 

Oprettelse af Sønderborg Naturfond og mere vild natur 

I budgettet for 2022 lykkedes det Venstre at få skabt grunden for, at vi kan oprette 

”Sønderborg Naturfond”. Naturfonden skal bruges til at ”frikøbe” kommunale arealer, som 

ligger i tilknytning til eksisterende værdifuld natur, men som kommunen på nuværende 

tidspunkt bortpagter til landbrugsdrift. Områderne skal udlægges til naturområder til gavn 

for biodiversiteten. 



   
Fonden skal på sigt være selvfinansierende via midler fra det mindre forbrug af mandskab 

og maskiner hos Vej og Park, når flere arealer kræver mindre pleje. Fonden skal 

derudover kunne tilføres midler fra private og offentlige aktører, som har interesse i mere 

vild natur i Sønderborg Kommune. Der vil altså fx være mulighed for at lokale skoler kan 

lave indsamlinger til gavn for frikøb og udlægning af grønne områder i nærheden af skoler, 

der så også vil kunne anvendes i undervisningssammenhæng. 

Ligesom der vil kunne opkøbes arealer, som vil kunne sikre, at vi får skabt flere 

sammenhængende naturområder eller lignende. Venstre ønskede med budgettet allerede 

nu, at kommunen indskyder startkapital i naturfonden, så der allerede i 2022 kan ”frikøbes” 

arealer. Men det er først nu arbejdet for alvor skal starte, og hvor foreninger, 

naturorganisationer, landbrugsorganisationer, private ildsjæle og lodsejere skal involveres 

aktivt. 

Byen ud i naturen, naturen ind i byerne - Grøn natur og miljø 

Venstres forslag til naturstrategi og etablering af en naturfond indeholder konkrete 

målsætninger, som både beskytter og plejer vores skønne natur. Den er et stort aktiv for 

kommunen og vores indbyggere. Vi har som mennesker glæde og nytte af at kunne 

opleve og færdes i naturen. Strategien sætter en grøn retning for, hvordan kommunen og 

borgerne forvalter naturen, øger herlighedsværdien, styrker biodiversiteten, beskytter 

truede dyre- og plantearter samt arbejder med skovrejsning og flere vådområder.  

Strategien skal samle de mange initiativer, der er gennemført i de senere år samt lægger 

vægt på samarbejde med alle relevante aktører - herunder især ejerne af arealerne. Den 

grundlovssikrede ejendomsret ligger Venstre meget på sinde, og den skal alle have 

respekt for, når store forandringer rulles ud for at sikre miljø, natur og klima. 

Venstre ser også en udvidelse af Naturpark Nordals i samarbejde med lodsejere og lokale. 

Flere rekreative vandrestier, bl.a. langs fjordene og åerne med øget adgang til naturen kan 

medvirke til at øge indbyggernes sundhed og styrke deres oplevelse af de skønne fjorde 

og naturområder.  

Vi vil have den vilde natur og biodiversiteten ind i Sønderborg, vores centerbyer og vores 

mindre landsbyer, hvor dette er muligt. Det kan være i form af øget biodiversitet og bynær 

skovrejsning samt ved åbning af rørlagte vandløb, som omdannes til grønne oaser, der 

hvor det kan lade sig gøre.   

Grøn byudvikling, klimasikring og kystsikring 

Bæredygtighed og CO2-neutral er - for Venstre - fundamentet for den fremtidige 

planlægning og byudvikling. Alt nyt byggeri skal etableres med bæredygtige byggenormer. 

Vi er og skal være et eksempel for fremtidens bæredygtige byggeri, fossilfrie 



   
energiløsninger, udbyggede affaldsløsninger, separering af spilde- og regnvand, nye 

rensningsteknologier, grønne bymiljøer og klimasikring. 

Venstre vil gøre det mere attraktivt at bruge CO2-neutral transport med flere ladestandere 

på P-pladser, flere cykelstier samt mere emissionsfri offentlig transport. 

Klimaforandringerne har ramt, og derfor vil Venstre styrke mulighederne for at få tilladelse 

til kystsikring og dermed minimere konsekvenserne af øget vandstand og nedbør. Vi skal 

arbejde for at opretholde et effektivt beredskab samt forbedre grundejernes muligheder for 

at få tilladelse til at forstærke eller bygge private diger, afvandingskanaler mm. i områder – 

fx sommerhusområder, hvor der ofte sker oversvømmelser. 

Bred enighed om målet, men legitimt at diskutere midlerne  

 

For Venstre er det helt centralt at bibeholde politisk enighed i byrådet om at opnå CO2-

neutralitet i 2029, og at kommunen kan blive spydspids omkring at demonstrere den 

grønne omstilling til gavn for det lokale erhvervsliv. 

 

Men; hvis vi skal sikre den fortsat brede folkelige opbakning til den grønne omstilling og 

ProjectZero, så er det også væsentligt, at det ikke opleves, at ProjectZero tromler. 

Borgerinddragelsen og kommunikationen om strategi og planer skal forbedres markant. 

 

Og det skal også være helt legitimt at diskutere forskellige ønsker op mod hinanden uden 

at det udlægges som klima-modstand. Det gælder både når ny teknologi kommer frem og 

skal og kan afløse eksisterende planer. Det gælder når projekter tager så lang tid at 

implementere, at tiden ender med at rende fra dem. Så skal planerne selvfølgelig kunne 

justeres så der netop hele tiden er fokus på jobskabelse og at vi nu nullet bedst og billigst. 

 

Tag eksempelvis diskussionen om etablering af solcelleanlæg i kommunen. Her er det 

hele relevant til diskutere om nogle placeringer vil være mere til gene for natur og naboer 

end andre steder. Og der er nødt til at være en samlet planlægning og strategi for, hvor 

anlæggene mest hensigtsmæssigt kan placeres, uden det skæmmer vores landskab og 

generer naboerne. 

 

Nyt rensningsanlæg – LANGT mere ambitiøst 

Venstre ønsker at forbedre vandkvaliteten omkring Als, Lillebælt og i Flensborg Fjord. Vi 

støtter derfor etableringen af en nyt centralt rensningsanlæg for kommunen. Anlægget skal 

gennem intelligent styring, udnyttelse af slammet i biogasanlægget og varmegenvinding af 

spildevandet levere overskud af grøn energi mm.  

Men Venstre ønsker, at projektet gøres mere ambitiøst, når det handler om at reducere 

udledning. Vi ser det ikke som en acceptabel løsning, at der med central udledning til 



   
Alssund vil ske en vækst i udledningen af visse stoffer. Når vi bruger så mange penge på 

et nyt anlæg, så er det vigtigt, at vi er reelt ambitiøse og sikrer en mindre udledning på alle 

parametre. 

Vi ønsker også, at der sigtes på reel sektorkobling af anlægget med teknologier til at 

kunne udtage næringsstoffer i tørfraktion, der kan sælges, at der i højere grad ses på 

kombination af opsamlingsbassiner og skabelse af grønne kunstige naturområder og 

dermed arbejdes ambitiøst med at sikre et reelt fremtidssikret rensningsanlæg. 

STOP for overløb 

Også når det handler om overløb af spildevand, skal Sønderborg Kommune skærpe 

indsatsen. Det er ikke rimeligt, at der pga. manglende kloakseparering, dårlige rørføringer 

og gamle løsninger fortsat sker massive overløb af spildevand i Sønderborg Kommune. 

Det er ofte opblandet kloakvand, der ved store regnfald eller pga. manglende klimasikring 

samt manglende modernisering af vores anlæg, løber direkte ud til vandløb, Lillebælt, 

Alssund og Flensborg Fjord. 

I 2019 lukkede Sønderborg Kommune via overløb mm. 479.725 kubikmeter opblandet 

kloak- og spildevand ud i naturen. Det svarer til 319 svømmehaller med kloakvand, som 

kommunen lukkede ud i vores fælles natur.  

Det siger sig selv, at det ikke er godt nok, og derfor skal kommunens overløb stoppes. 

Klimatilpasning 

Klimaforandringer og risikoen for fremtidige oversvømmelser fra skybrud og havstigninger, 

mere tørke og kraftigere storme skal Sønderborg Kommune tage alvorligt. Her skal vi sikre 

kommunens værdier og skabe tryghed for kommunens borgere. 

 

 Klimatilpasning skal så vidt muligt ske gennem borgerinddragelse. 

 

 Der bør arbejdes for en kreativ tilgang til udfordringen med klimatilpasning. Fx ved 

at der lægges vægt på tekniske og økonomiske løsninger, der samtidig giver natur- 

og kulturoplevelser. Kommunen skal sikre sig, at der i al planarbejde tages højde 

for fremtidige klimaudfordringer. 

 

 Spændende klimaløsninger lavet i et samarbejde mellem kommunen og det private 

erhvervsliv skal vi bakke op om. Sådanne løsninger ville kunne tiltrække 

erhvervsturisme. 

  

 Sønderborg Kommune skal også være med på digitaliseringsbølgen, når det 

handler om klimatilpasning. Bredere brug af digitaliseringens muligheder kan nemlig 



   
både virke som et udstillingsvindue for de af kommunens virksomheder, der 

arbejder på området, men også til at sikre færre oversvømmelser og lignende: 

 

 Simuleringsmodeller for klimatilpasning, som kan forudsige fremtidige problemer. 

 

 Sensorer, der kan måle vandstandsændringer, forureninger mm. og systemer, der 

kan advare borgere og beredskabet i god tid. 

 

 Intelligent styring af regnvand kunne gøre separeringsprojekter langt nemmere, da 

man så måske kunne nøjes med mindre bassiner. 

  

Uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg bør også 

understøtte denne udvikling, og det skal indtænkes 

aktivt i udviklingen af digital valley.  

 

Flere grønne jobs, iværksætteri og virksomheder 

Den grønne jobskabelse i kommunen skal sikres 

ved et udvidet samarbejde med virksomhederne i 

deres indsats for reduktion af CO2udledning. Tech 

21 og Kær såvel som Glansager skal udvikles til 

også at rumme en ”Grøn klynge” af virksomheder, 

som på tværs af teknologier og brancher arbejder 

med bæredygtige løsninger og CO2reduktion. Også 

sektorkoblingen og Power to X er væsentligt, når der 

skal ses på sammenhængen mellem eksempelvis fjernvarme, biogas, geotermi, sol mm.  

Venstre ønsker at støtte uddannelse af fremtidens grønne arbejdsstyrke. Med særligt 

fokus på erhvervsuddannelserne, herunder mulighederne for at tiltrække grønne 

uddannelser inden for bygningsrenovering.  

Venstre ser også gerne, at Domicilet i højere grad kan understøtte grønt iværksætteri, 

hvor man kan sigte efter etablering af et grønt værksted, hvor iværksættere kan afprøve 

nye grønne løsninger i kommunen. Der vil også være mulighed for at etablere en grøn 

opgavebank, hvor iværksættere og selvstændige inviteres til at løse specifikke 

klimaproblemer og øge bæredygtighed fx inden for den eksisterende boligmasse eller i 

virksomhederne. 

Grønt landbrug – flere fødevarearbejdspladser – gode sunde fødevarer 

Venstre støtter den grønne omstilling i landbruget. Kommunen rummer store vigtige 

landbrugsområder, hvis produktion fortsat skal sikre gode fødevarer - traditionelle som 

økologiske. Venstre har en ambition om en mere klimavenlig fødevareproduktion med et 

formindsket aftryk på natur og miljø. Vi skal undgå at sende arbejdspladser ud af Danmark 
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med negative konsekvenser for klimaet. Derfor vil Venstre arbejde for at såvel faglærte 

som ufaglærte jobs bevares i den grønne omstilling af landbruget, og at kommunen støtter 

langt bedre op om også planmæssigt at understøtte den grønne omstilling af det enkelte 

landbrug. 

Det skal også gøres lettere at afsætte lokale fødevarer i samarbejde med URS og de 

øvrige sønderjyske kommuner. 

Grøn kommune 

Venstre ønsker, at kommunen som virksomhed sigter mod at være klimaneutral senest i 

2025. Der er allerede opnået store besparelser på energiforbruget, og dermed er 

udledningen af drivhusgasser reduceret betydeligt. Der skal laves flere grønne udbud og 

stilles krav til kommunens underleverandører. Venstre ønsker fokus på projekter, der 

omkostningseffektivt er væsentlige for at reducere CO2-udledningen, herunder flere 

grønne energiformer, sammenhængende fjernvarmesystemer, bedre anvendelse af 

overskudsvarme, øget borgernær affaldssortering, udskiftning af den kommunale bilpark, 

øget fossilfri busdrift og lign.  

I Venstre tror vi på kloge klimaløsninger. Det er løsninger, der ikke gør os fattigere eller 

blot flytter CO2-udledning til andre lande. Vores rene natur og nære miljø er en af 

kommunens unikke styrker. Derfor er sikring af naturen, ren luft og rent vand ikke til 

forhandling. 

Venstre ønsker således at være en aktiv medspiller i bestræbelserne på at forbedre 

klimaet og miljøet samt fremme den grønne omstilling, hvor målet er at Sønderborg skal 

nå nullet i 2029, og Danmark som helhed skal være uafhængig af fossile brændstoffer 

senest i 2050. 

Klimaloven kræver at omstillingen fra fossile brændstoffer ikke koster jobs, men tværtimod 

skaber jobs. Dette skal opnås ved brug af blandt andet moderne teknologier, sikre 

synenergieffekten i alle sektorer, og sikre at dansk erhvervsliv forbliver konkurrencedygtigt.  

Venstre ønsker at sætte praktik bag klimaindsatsen. ProjectZero skal også gøres relevant 

og brugbart for den enkelte.  

Vi ønsker at være garanten for, at indsatsen skaber jobs. Det skal ske gennem konkrete 

og realistiske handleplaner, og hvor målet er, at Sønderborg Kommune viser vejen til 

nullet på den økonomisk set billigste og dermed mest bæredygtige måde – da det at være 

udstillingsvindue for den grønne omstilling også forudsætter, at også lavindkomst og 

mellemindkomst lande har økonomisk råd til klimaløsninger. Derfor skal vi være 

foregangsområde, når det handler om at skabe privat jobvækst i den grønne omstilling. 
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Venstre ønsker: 

 øget og lettere offentlig adgang til flere ladestandere 
inden udgangen af 2025 

 en målbar reduktion af CO2-forbruget i 2025, der sikrer 
CO2 neutralitet i 2029 

 respekt for den private ejendomsret og inddragelse af 
lodsejere i den grønne omstilling 

 flere cykelstier og øget adgang til fossilfri kollektiv 
transport 

 flere bæredygtige løsninger inden for transport og 
byudvikling 

 en naturstrategi, som samlet øger kommunens grønne 
fodaftryk, og gør det mere attraktivt at bo, leve og arbejde 
i kommunen 

 at kystsikring samtænkes med anlæg af gennemgående 
kyststier 

 flere mennesker får øget adgang til naturen og lyst til at 
bruge den 

 øget biodiversitet og sikring af truede arter 
 samlet overblik over kommunens rekreative vandrestier 

og cykelstier 

 bynær skovrejsning samt åbning af rørlagte vandløb, det 
kan skabe grønne oaser 

 


