
 
 

  

GRØN PLAN 
GRØN BETYDER SAMMEN. GRØN BETYDER NU. 

Det Radikale Venstre - Horsens 



 
 

  

De Radikale i Horsens har en vision - og den er grøn. Klimaet 

og miljøet er udfordret. Det kræver handling - nu. 
 

Der skal mange initiativer og tiltag til - men vi har brug for en 

samlet plan med ambitiøse mål, hvor vi sammen med borgere, 

uddannelser og virksomheder kan realisere den grønne 

omstilling. 
 

Klima- og biodiversitetskriserne er globale problemstillinger, 

men konsekvenserne rammer også lokalt, hvor vores daglige liv 

bliver påvirket i alt fra energi til transport, fødevarer, forbrug 

og adfærd. 
 

Med en samlet grøn plan kan vi skabe rammerne for, at alle 

borgere uanset baggrund kan komme godt og trygt igennem 

disse forandringer. Vi kan sætte en retning, der ikke alene gør 

Horsens bæredygtig, men som også lægger fundamentet for 

en positiv vækst, der kan udvikle Horsens som grøn, levende og 

leveværdig kommune. 
 

Med en samlet grøn plan kan vi skabe sammenhæng på tværs 

af sektorer, handleplaner og delmål, og ikke mindst får vi 

mulighed for at prioritere de mange tiltag, så vi kan 

gennemføre den grønne omstilling skridt for skridt med 

respekt for vores fælles ressourcer og medarbejderne, der skal 

være med til at løfte opgaven. 

Grøn betyder samlet plan! Grøn betyder nu! 

 



 
 

  

Klimaet og miljøet er udfordret. Det kræver handling - nu. Der skal mange 

initiativer til, vi skal arbejde sammen på tværs, og vi skal sikre en klar 

prioritering og en samlet langsigtet plan. Her er vores bud: 

 

Inddragelse og demokrati i den grønne omstilling - Side 4 

Radikale Venstre vil mere inddragelse og mere reel inddragelse af borgerne. Og så vil 

vi arbejde for at etablere et samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelses-

institutionerne i en grøn task force. Vi vil have et Klima og Natur udvalg som driver og 

fokuserer den grønne omstilling. 

 

Mere natur og biodiversitet - Side 6 

Radikale Venstre vil mere vild og varieret natur. Vi vil gøre Horsens til en giftfri 

kommune og vi vil udvikle bymidten til et moderne grønt samlingspunkt for 

kommunens borgere. Vi vil kæmpe for de lokale fødevarer, se dem på torvet og i de 

lokale institutioner og understøtte det økologiske og naturnære landbrug 

 

Grøn energi i Horsens - Side 8 

Radikale Venstre vil have klare mål for energieffektivisering og udvikling af den 
vedvarende energi. Vi vil udfase brugen af fossile brændsler og arbejde for, at 
Horsens Kommune som geografisk enhed bliver CO2-neutral og selvforsynende med 
vedvarende energi til el og varme. 
 

Grøn infrastruktur Side - Side 12 

Radikale Venstre vil skifte bilkaos ud med en gennemtænkt, grøn infrastruktur. Vi 
siger max 30 min. på cykel for alle, der bor og arbejder i Horsens by. Det er nu, vi skal 
bygge et gennemtænkt netværk af ladere til el-cykler og elbiler. Og det er nu, vi skal 
styrke den offentlige transport med bl.a. gratis by- og landbusser. 
 

Byg Grønt – Klogere kvadratmeter - Side 14 

Radikale Venstre vil arbejde for, at alt fremtidigt byggeri tager højde for hele 
livscyklussen fra produktion og brug til bortskaffelse. Den eksisterende 
bygningsmasse skal energi-effektiviseres og holdes attraktiv, og vi skal udnytte 
kommunens egne lokaler bedre, så vi undgår spild.  
 
 

 



 
 

  

Radikale Venstre vil en ambitiøs grøn omstilling. Hvis det skal lykkes, har 
vi brug for at samle alle gode lokale kræfter. Fra erhvervsliv og 
uddannelser og uddannelsesinstitutionerne til fagfolk og den enkelte 
borger. Det er sammen, vi kan udvikle, skabe og accelerere den grønne 
omstilling og bæredygtig vækst. 

 

 

 

INSPIRATION, INFORMATION OG INTERAKTION 
 
En ambitiøs grøn omstilling forudsætter viden og kendskab til løsningerne hos 
både borgere og virksomheder. Derfor er grøn læring og uddannelse helt 
nødvendige virkemidler i både skole- og uddannelsessystemet, i 
efteruddannelse af håndværkere og i fritidstilbuddene til borgerne. 
 
Der findes allerede nu gode muligheder for at styrke dialogen med f.eks. Kuben 
og andre pop-up, rul ud, kig ind initiativer. De vil alle kunne inspirere, 
informere og interagere i børnehaver, på uddannelsesinstitutioner, i lokale 
nabolag, på virksomheder, m.v. Desuden foreslår Radikale Venstre, at vi bygger 
et bæredygtighedshus i Beringsparken, som kan fungere som multihus med 
mange formål – alle med den grønne omstilling for øje. 
 



 
 

  

SÅDAN VIL VI GØRE: 

Oprettelse af et Klima og Natur udvalg i kommunen der har til opgave at en drive 
og fokusere den grønne omstilling i Horsens 
 
Oprettelse af Grøn Task Force. Med et strategisk forpligtende fokus på tværs af den 
grønne plan. Et udvalg som drives sammen med forsyningsselskaber, foreninger, 
Business Horsens, uddannelsesinstitutioner - og kommunen. 
 
Nedsættelse af midlertidige særlige opgave-udvalg og råd med borgere, aktive 

foreninger, unge klimaråd og andre grønne aktører, der både skal komme med 
anbefalinger og kunne sætte initiativer i gang. 
 

Temamøder i alle stående fagudvalg med fokus på de verdensmål, der omhandler 
grøn omstilling, miljø, vand og energi. Vi skal udnytte den guldgrube af 
kompetencer, som allerede eksisterer i forvaltningerne. Møderne skal bidrage til at 
løfte indsatsen på tværs af alle områder. 
 
En grøn pulje med 2 mio. kr. årligt til grønne borgerdrevne initiativer. 
 

Styrket indsats for fundraising med fokus på at skaffe ekstern finansiering til 
grønne løsninger. 
 

Synlighed er en vigtig del af den grønne omstilling. Der skal der være synlighed af 
kommunens Co2 regnskab forsiden af horsens.dk så man på hvilket som helst 
tidspunkt kan se hvordan den grønne omstilling har det i Horsens. Dette skal også 
være med til at holde byrådet ærlig i den grønne omstilling. 

 

 
MAN KAN GODT! (andre steder…) 
 
I Sønderborg etablerede man i 2007 et offentligt privat partnerskab under navnet 
ProjectZero. Siden har kommunen i samarbejde med lokale virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner arbejdet for at gøre Sønderborg CO2-neutral i 2030. 
 
ProjectZero drives den dag i dag af et sekretariat, som implementerer og driver 
projekterne. Det har også ansvar for at koordinere, monitorere og kommunikere om 
effektskabelsen og de gode omstillingshistorier fra borgerne og virksomhederne. 

 



 
 

  

Radikale Venstre ser naturen og 
biodiversiteten som en 
forudsætning for det gode liv. Den 
urørte natur har i mange år været 
forsømt, og biodiversiteten er i 
disse år i voldsom tilbagegang. 
Grøn betyder derfor for alvor NU. 

MERE VILD NATUR 

Den vilde natur i Horsens har brug for plads og variation. Derfor vil vi øge arealet 
af forskellige naturtyper som skov, vådområder, overdrev m.v., hvor det primære 
formål er at understøtte biodiversiteten.  
 
Naturområderne skal bindes sammen med grønne korridorer. Og så skal flere 
græsplæner gøres vilde igen. 
 

BÆREDYGTIGT LANDBRUG 

Horsens er kendt for sin gode landbrugsjord. Vi ser mulighed for at samarbejde 
med landbruget om at blive foregangskommune for en økologisk, naturnær og 
biodiversitetsvenlig fødevareproduktion. 
 

GRØNT BYLIV 

Vi vil mere grønt i byen. Byhaver, grønne tage og rekreative grønne byrum er 
væsentlige elementer i et moderne byliv. Det binder naturen sammen med byen, 
og det er med til at gøre Horsens til en attraktiv og leveværdig by. 
 

LIVET I FJORDEN 

Biodiversiteten i havet er også under pres, og der er brug for at sikre et rent og 
varieret vandmiljø i Horsens Fjord. 
 
Derfor vil vi arbejde for et stærkere og mere forpligtende samarbejde om 
miljøbeskyttelse og biodiversitet med de andre kommuner omkring Horsens Fjord. 
 

ADGANG TIL NATUREN 

Vi vil have lov til at nyde naturen og befinde os i den. Eksisterende veje og stier 
bør bibeholdes i fornuftigt omfang, og korrekt skiltning skal sikres så der ikke er 
tvivl om adgangen til en given skov eller naturområde.  

 



 
 

  

SÅDAN VIL VI GØRE: 

 
Radikale Venstre ønsker en samlet naturhandleplan for hele kommunen, som er 
forankret i overordnede mål, der beskytter og reetablerer naturen. 
 
Handleplanen skal følges op årligt med en status over biodiversiteten og 
miljøtilstanden, og således danne baggrund for nye delmål. 
 
Planen omfatter: 
Indsatser, der bevarer og bygger videre på økostrukturer og tilstedeværelse af 
arter i de eksisterende naturområder i kommunen. 
 
Oplæg til udbygning af eksisterende samt udlægning af nye naturområder. 
Herunder hvordan vi får skabt sammenhængende grønne korridorer, så dyrene kan 
bevæge sig rundt. 
 
Etablering af en funktion som biodiversitets-koordinator, der kan anvise, hvordan 
de kommunale afdelinger kan øge biodiversiteten og tilsvarende give gode råd til 
erhverv, boligselskaber, landbrug og private villaejere. 
 
Oplæg til hvilke kommunale skove, der med fordel kan udlægges til urørt skov. 
 
Kommunen skal bruge færrest mulige ressourcer på at ’klippe græs’ og så vidt 
muligt lade natur være natur. 
 
Indsats for rent vandmiljø i Horsens Havn og Fjord. 
 

KONKRETE MÅL 

 
Horsens Kommune skal drives som en giftfri kommune. 
 
Horsens Kommune skal i 2040 som geografisk enhed have 10% varieret natur, hvor 
det primære formål er understøttelse af forskellige typer natur. Varieret natur er 
vild natur i dens forskellige former. 
 
Der skal plantes 1.000 nye træer og etableres 10 byhaver i Horsens by inden 2035. 
Samtidig skal større byer i kommunen (Brædstrup, Østbirk, Gedved, Hovedgård osv) 
have en lignende plan. 

 

 



 
 

  

GRØN ENERGI 
Mere ren, mere sund 



 
 

  

Den energi, vi ikke bruger, er den grønneste. Øget energieffektivisering 
er et første vigtigt skridt i den grønne omstilling. Men Radikale Venstre i 
Horsens vil mere handling NU. Vi vil udfase brugen af fossile brændsler 
og arbejde for, at Horsens Kommune som geografisk enhed bliver CO2-
neutral og selvforsynende med vedvarende energi til el og varme. 

 

MAN KAN GODT! (Andre steder…) Vidste du, at Samsø allerede er CO2-neutral og 
selvforsynende med 100% vedvarende energi. Kommunens næste ambitiøse mål 
er at blive 100% fossilfri i 2030. I København er målet at blive CO2-neutral 
allerede 2025. Sønderborg og Frederiksberg vil være CO2-neutrale i 2030. 

 

KONKRETE MÅL: 
 
1.Horsens Kommune 
som geografisk enhed 
skal være CO2-neutral 
senest 2030.  
 
2. Horsens Kommune 
som geografisk enhed 
skal være 
selvforsynende med 
vedvarende grøn 
energi senest 2030. 
 
3. Brug af fossile 
brændsler skal være 
udfaset i Horsens 
Kommune som 
geografisk enhed 
senest 2030. 

 

REVURDERING AF LOKATION FOR 
VINDMØLLER 

 
Horsens kommune har få vindmøller. Det skal vi 
have gjort op med. Vi ser landbaserede vindmøller 
som en del af den samlede løsning, men mener at 
det er naturligt at vurdere, hvordan områderne i 
dag udnyttes energimæssigt optimalt på en måde, 
der generer naboerne mindst muligt. 
 

SOL PÅ TAGET 

 
Tagene på skolerne og på boligblokkene og 
erhvervsbygningerne i kommunen udgør samlet set 
store arealer, der potentielt kunne udnyttes til 
solenergi på en måde, hvor det hverken generer 
borgerne eller det omkringliggende miljø. Derfor vil 
vi i samarbejde med skoler, boligforeninger, lokalt 
erhverv og andre kæmpe for at få skabt de rammer, 
der gør det muligt at udnytte dette åbenlyse 
potentiale. 
 

BIOGAS OG BIOMASSE 

 
Biogas og biomasse baseret på afgrøder eller træflis 
er ikke langsigtede bæredygtige løsninger, og 
derfor ønsker vi at udfase denne type 
energiproduktion. Til gengæld anerkender vi biogas 
og biomasse, der er baseret på affaldsprodukter. 

 



 
 

  



 
 

  

SÅDAN VIL VI GØRE: 

Radikale Venstre ønsker en årlig energiredegørelse og en samlet 
handlingsplan for vedvarende energi, som dækker hele Horsens 
kommune som geografisk enhed, og som er forankret i en overordnet 
ambition om at blive CO2-neutral og udfase brugen af fossile brændsler. 
 
Handleplanen skal følges op årligt med en status over 
energieffektiviseringen på de forskellige områder samt status på 
udbygningen af vedvarende energi, og således danne baggrund for nye 
konkrete tiltag og delmål. 
 
Planen omfatter: 
 
Udvidelse af den årlige energiredegørelse i samarbejde med 
forsyningsselskaber m.fl., så den ikke alene omfatter kommunens egne 
bygninger, men hele Horsens Kommune som geografisk enhed. 
 
Oplæg til samarbejde omkring energieffektivisering bredt i kommunen. 
 
Masterplan for produktion af vedvarende energi, herunder mix af energityper 
og placering. 
 
Oplæg til energieffektivisering gennem kommunens udbud og indkøb. 
 
Fuld synlighed af kommunens CO2 regnskab på horsens.dk så vi hele tiden kan 
følge fremskridtet (eller manglen på samme) 

 



 
 

  

Radikale Venstre mener, at Horsens har brug for ny retning for trafikken, 
hvor vi skifter bilkaos ud med en gennemtænkt, grøn infrastruktur. Det 
vil gøre byen renere og sundere og belaste klimaet mindre. 

 

MAN KAN GODT! (Andre steder….) 
Vidste du, at 75% af al trafik i København allerede i dag foregår til fods, på cykel 
eller med offentlig transport. Andre byer som f.eks. München har sat som mål at 
nå en fordeling på mindst 80% bæredygtig transport inden 2030 mod max 20% 
privatbiler. 

TØR VI. KAN VI.  
 
KONKRETE MÅL:  
 
1. Brug af køretøjer på 
fossile brændsler skal være 
udfaset senest 2030. 
 
2. Man skal kunne cykle 
nemt og trygt til og fra alle 
steder i Horsens by på 30 
minutter senest 2030. 
 
3. Alle motorvejstilkørsler 
skal have samkørselspladser, 
der er udbygget til trafikale 
nøglepunkter senest 2030 
hvor man kan tage cyklen til 
og fra 
 
4. 90% af kommunens 
skoleelever skal senest 2035 
gå, cykle eller benytte 
kollektiv transport til og fra 
skole. 
 
5. Busnetværket skal 
udbygges, tilskyndes og 
gøres gratis så det kan være 
et seriøst alternativ til bilen. 

 

 



 
 

  

SÅDAN VIL VI GØRE: 
 
Radikale Venstre ønsker en samlet trafikhandleplan for hele kommunen, som følges 
op årligt med en status på udledningen af CO2 og udvikling i forhold til målene i 
øvrigt. 
 
Handleplanen skal tage hensyn til de forskellige behov og muligheder der er, alt 
efter om man færdes i den indre by, ved motorvejen eller i et af kommunens 
landområder. 
 
Handleplanen omfatter: 
 
- Etablering af cykelinfrastruktur med cykelbaner, øget sikkerhed ved skoler og 
optimering af p-forhold med ladere til elcykler og elscootere ved 
motorvejstilkørsler og andre trafikknudepunkter. 
 
- Kampagne: ’Lån en elcykel’, hvor låneren kan afprøve og efter en periode har 
mulighed for at købe en el-cykel. 
 
- Udvikling af grøn bymidte. 
 
- Gratis brug af bybusser samt udbygning af bybus netværket 
 
- Udvikling af samkørselspladser ved alle motorvejstilkørsler. 
 
- Oplæg til samarbejde med kommunens transportvirksomheder til udvikling af 
bæredygtig tung transport. 
 
- Oplæg til samarbejde i de østjyske kommuner og i Trekantområdets kommuner 
om udvikling af den kollektive transport langs motorvejene og mellem 
hovedbyerne, så den bliver et reelt, velfungerende alternativ til privatbilismen. 

 

 

SAMKØRSELSPLADSER SOM TRAFIKALE NØGLEPUNKTER 
 
Vi vil gentænke samkørselspladserne og udvikle dem, så de kan bruges på en 
måde, der aflaster vejen ud til motorvejen. Det betyder, at man skal kunne cykle 
eller tage bussen til og fra alle motorvejstilkørsler, hvor der er samkørselspladser 
med moderne p-forhold med ladere til elcykler og elbiler. Og hvor vi understøtter 
digitale delebils- og samkørselsordninger som f.eks. Tadaa og GoMore, så vi også 
aflaster motorvejsnettet. Vi ser også forsøgsordninger på selvkørende busser f.eks 
mellem midtbyen og samkørselspladserne i Lund eller Hatting  

 



 
 

  BYG GRØNT 

KLOGERE KVADRATMETER 



 
 

  

Byggeriet står i dag for op mod 40% af CO2-udledningen. Der skal mere 
fokus på brugen af materialer, og Radikale Venstre i Horsens mener, at 
tiden er inde til, at kommunen går forrest NU. Både når det gælder den 
eksisterende bygningsmasse og nybyggeri. 
 

KLOGE KVADRATMETER: 
 
Horsens Kommunes bygninger skal udnyttes 
bedre. Mange af bygningerne bliver i dag kun 
brugt få timer om ugen. Den kommunale 

bygningsmasse i Horsens dækker ca. ½ million 

kvadratmeter, så der er mange penge og meget 
energi at spare ved at samle aktiviteter under 
samme tag og sikre, at bygningerne er i brug 
flere af døgnets timer. 
 

I FRONT MED RENOVERING: 
 
Ca. 50% af en bygnings CO2-udledning stammer 
fra opførelsen. Derfor skal der kun bygges, når 
der virkelig er brug for det. I stedet skal Horsens 
Kommune gå forrest med renovering og 
energieffektivisering af kommunens egne 
eksisterende bygninger og generelt bidrage til 
at fremme renovering blandt virksomheder og 
private. 
 

BÆREDYGTIGT BYGGERI: 
 
Bygherrerne skal vide, at vi ønsker, at hele 
livscyklussen fra produktion, brug, bortskaffelse 
og recirkulering er med til at udgøre et 
moderne, attraktivt byggeri. Derfor ønsker vi 
også at stille krav til, at nyt byggeri certificeres 
som energimæssigt, materialemæssigt og 
socialt bæredygtigt. Vi skal løfte overliggeren og 
turde stille nye høje minimumskrav til byggeriet. 

 

KONKRETE MÅL:  
 
- Horsens Kommune skal 
have reduceret 
bygningsmassen med 
mindst 5% senest 2030. 
 
- Hele Horsens Kommunes 
bygningsmasse skal være 
renoveret og 
energieffektiviseret 
senest 2025. 
 
- Alt offentligt nybyggeri i 
kommunen skal 
certificeres med DGNB 
Guld, eller tilsvarende. 
Det samme gælder ved 
udbud af byggegrunde. 
Dette med virkning 
hurtigst muligt. Når vores 
byggegrunde er 
eftertragtet, så kan vi 
også stille høje krav til 
hvad der skal bygges. 
 
- i 2030 skal 70% af alt 
nybyggeri i kommunen 
bygges med bæredygtige 
materialer.  

 



 
 

 Tænker du på, hvordan klimakrisen og biodiversitetskrisen kommer til at 
påvirke din hverdag i Horsens?  
 
Så er du ikke alene. Medierne er fyldt med naturkatastrofer og nyheder 
om, hvad vi bør gøre for at undgå den store katastrofe. 
 

Lad os sammen skabe rammerne for en tryg 
og positiv udvikling af Horsens 

 
Vi elsker vores kommune, og vi drømmer om, at vi om 20 år har brugt den 
grønne omstilling til at skabe vækst og udvikle kommunen som et grønt, 
levende og leveværdigt hjem for borgerne. 
 
Vi drømmer om en grøn bymidte med frisk luft og rekreative rum, hvor 
borgerne kan mødes og være sammen. Vi drømmer om en grøn 
infrastruktur bygget op om cyklisme og kollektiv transport, fri for 
forurening og spildtid i lange køer. Vi drømmer om friske, lokale og 
miljøvenligt producerede fødevarer. Vi drømmer om 100% udnyttelse af 
affaldet. Og vi drømmer om vækst og nye grønne arbejdspladser 
 
Det overordnede mål er, at vi de næste 20 år udfaser brugen af fossile 
brændsler og gør Horsens selvforsynende med vedvarende energi. 
 
Det lyder måske af meget, men tør vi, så kan vi. Sammen kan vi sætte en 
retning for, hvordan det moderne bæredygtige liv i Horsens skal se ud, 
men det kræver mod og det kræver, at vi står sammen. 

Lad os hæve den grønne overligger. Og udvikle Horsens som en grøn, 
levende og leveværdig kommune. www.radikale-horsens.dk 

 


