Strategi for klima og grøn omstilling
Lemvig Kommune 2019-2022

Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune
Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision:
”Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.
I dem udviser vi handlekraft og vilje til at tænke nyt for at skabe bæredygtig udvikling.”
Lemvig Kommunes vision er en ledestjerne, der sætter retningen for kommunen i fremtiden og sikrer, at vi fastholder en
langsigtet kurs. Visionen tager afsæt i kommunens styrker og potentialer, så vi fremmer og fremtidssikrer en stærk
kommune.
Visionen bliver uddybet nærmere i Lemvig Kommunes tre politikker:




Politik for børn, voksne og ældre
Politik for erhverv, natur og infrastruktur
Politik for fritid, frivillighed og sundhed

Visionen og de tre politikker er det fælles udgangspunkt for alle strategier i Lemvig Kommune. På den måde sikres, at alle
enheder arbejder mod det samme mål, med udgangspunkt i det samme borgersyn. Borgere vil derfor også opleve, at lige
meget om man er i kontakt med en skole, børnehave eller ældrecenter, så er udgangspunktet det samme.
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Baggrund
I Lemvig Kommune har vi gennem historien tilpasset os klimaet. I
nyere tid har vi desuden haft stor fokus på at levere vores bidrag til
at forebygge klimaændringer.
Vi har sikret byområder, sommerhusområder og landbrugsjord med
dige- og pumpelag. Vi har beskyttet Vestkysten i århundreder, og
tilbagerykningen er effektivt stoppet af Vestkystaftalen. I nyere tid
har Le Mur på Lemvig Havn sat os på verdenskortet med
klimasikring, der skaber spændende byrum og inspirer til aktivitet.
Lemvig Kommune iværksatte tidligt en ambitiøs vindmølleplan, som
medvirker stærkt til, at vi i dag stort set er selvforsynende med
vedvarende energi. Lemvig Biogas giver en grøn landbrugsdrift, sikrer
en fossilfri fjernvarmeforsyning og leverer billig, grøn strøm.
Lemvig Kommune har vist, at en bæredygtig udvikling accelereres,
når udfordringer bliver til forretningsmuligheder. Det agter vi fortsat
at bevise i fremtiden. Vi vil fastholde den grønne førertrøje ved at
skabe optimale rammer for private investeringer i bæredygtig
produktion og grøn teknologi.
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Erhvervslivets muligheder

Indsatser

Vi vil tiltrække og understøtte udviklingen af virksomheder, som
arbejder med klima og grøn omstilling. Klimatorium er et naturligt
udgangspunkt for Lemvig Kommunes erhvervsindsats på dette felt.



Vi er meget langt fremme med omstillingen til vedvarende energi i
Lemvig Kommune. Både fra sol, vind og biogas leveres der store
mængder strøm til elnettet. Det skal vi benytte som springbræt for
tiltrækning af yderligere produktion, forskning og udvikling.



En stor del af fremtidens vedvarende energiproduktion må forventes
at skulle foregå på havet. Det styrker det maritime erhvervs
forretningsmuligheder og skal føre til yderligere vækst og udvikling
på Thyborøn Havn.
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Lemvig Kommunes erhvervskontakt
aktiveres i arbejdet med at tiltrække
fremtidens grønne virksomheder.
Lemvig Kommune vil facilitere netværk og
partnerskaber for grønne virksomheder, som
vil etablere og udvikle sig i kommunen.
Lemvig Kommune vil arbejde for at tiltrække
myndigheder og eksperter inden for klima,
vand, miljø og energi til Klimatorium.
Vi vil understøtte forskning og udvikling af
grønne teknologier i Lemvig Kommune.
Understøtte udbygning af
havvindmølleparker i nordsøen.
Lemvig Kommune vil udnytte Klimatoriums
erhvervspotentiale gennem en koordineret
og veltilrettelagt indsats.

Klimaudfordringer
Lemvig Kommune vil imødekomme klimaudfordringen, så vores
kystbyer også i fremtiden vil være attraktive for både borgere,
virksomheder og turister.
Vi vil have et særligt fokus på, at klimatilpasning i Lemvig Kommune skaber merværdi og understøtter lokale virksomheders deltagelse i udvikling af fremtidens klimaløsninger.
Lemvig Kommune er historisk og fortsat en landbrugskommune. Vi vil
derfor have fokus på at adressere klimaudfordringer i det åbne land
på en måde, som tilgodeser natur, landbrugsproduktion, vandmiljø og
trafikale forhold i landdistrikterne.
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Indsatser







Færdiggørelse af den samlede klimasikring
af Lemvig Havn.
Regional klimasikring af Vestlige Limfjords
kystbyer med udgangspunkt i Thyborøn
Kanal.
Fremtidssikring af Thyborøn By og Havn
mod stigende vand og synkende
undergrund.
Klimatilpasning i det åbne land gennem
multifunktionel jordfordeling.

Den grønne omstilling
Lemvig Kommune vil skabe en bæredygtig udvikling. Vi vil bidrage
til at fremtidssikre vores gunstige levevilkår, så også fremtidige
generationer kan nyde godt heraf.
Et stigende pres på ressourcerne skaber en øget efterspørgsel efter
løsninger, hvor affald bliver til nye ressourcer. Vi skal sikre, at
sådanne løsninger udvikles og bliver til arbejdspladser i Lemvig
Kommune.
Gennem årtier har Lemvig Kommune dokumenteret, at optimale
rammer for private investeringer er nøglen til at fremme den
grønne omstilling. Vi skal have et vedvarende fokus på at tiltrække
investeringer gennem gode rammebetingelser.
Som forbruger af energi og ressourcer skal Lemvig Kommune have
fokus på at gå forrest og agere bæredygtigt.
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Indsatser








Understøtte fortsat udbredelse af
vedvarende energi i varmeforsyningen.
En ambitiøs affaldsplan, som tager vigtige
skridt i retning af en cirkulær økonomi.
Planlægning for større energianlæg i det
åbne land.
Tiltrække investeringer på baggrund af den
styrkede infrastruktur for energianlæg i
Lemvig Kommune.
Energioptimering af Lemvig Kommunes egen
bygningsmasse
Elektrificering af Lemvig Kommunes bilpark

Klimabevidste børn og unge
Vi vil skabe klimabevidste borgere, som forstår vigtigheden af at
agere bæredygtigt.
Vi skal sikre, at Klimatorium bliver folkeeje i Lemvig Kommune. En
ramme, som inviterer civilsamfundet til samarbejde med private
virksomheder, myndigheder og universiteter om at udvikle
løsninger. Og et sted, som inspirerer borgere til at handle
klimabevidst.
Lemvig Kommune er myndighed for affaldsplanlægning og sætter
retningen for husholdningernes sortering af affald. Herigennem skal vi
bevidstgøre borgerne om, at vi hver især og sammen har et ansvar
for at skabe en bæredygtig udvikling.

Indsatser
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Lemvig Kommune vil etablere en aktiv
undervisningstjeneste med Klimatorium som
den fysiske ramme.
Lemvig Kommune vil understøtte en
inspirerende formidling af
klimaproblematikker i Klimatorium.
Lemvig Kommune vil i sin
affaldsplanlægning sikre borgernes
vedvarende fokus på ressourceknaphed og
genanvendelse.
Lemvig Kommune vil udarbejde og formidle
en plan for at hele kommunen samlet set
lever op til Parisaftalen (DK2020).
Lemvig Kommune vil i samarbejde med
Klimatorium skabe et årligt tilbagevendende
folkemøde, som sætter klima og Lemvig på
dagsordenen nationalt.

