Silkeborg den 3. november 2021
SPARER GRAM - MISSER TUSINDVIS AF TONS CO2 PR KOMMUNAL KRONE

Peter Nyegaard Jensen
Silkeborg Byråd (V)

I Midtjyllands Avis den 2. november glæder formanden for Klima- og Miljøudvalget sig over, at kommunens
udledning af CO2 er reduceret med 860 tons. Han fik ikke sagt, at han samtidigt missede en reduktion på
25.000 tons pr. år.
Ved omtanke kan vi få uendeligt mere CO2-reduktion for de kommunale penge.
Den fatale misser opstår, fordi man begrænser sin tænkning til at se Kommunen SOM VIRKSOMHED.
Konsekvensen af ikke at betragte Kommunen SOM ET GEOGRAFISK OMRÅDE er, at man misser enorme CO2
reduktioner fra private aktørers initiativer.
Det er fint, at vi bl.a. med LED-gadelys har reduceret CO2-udledningen i kommunen fra 11.400 ton til 10.540
tons. En årlig besparelse på 860 tons.
For at nå målet om CO2-neutral kommunal virksomhed, har Byrådet afsat yderligere 47 mio kr (Måske 33
mio kr for lidt).
MEN, hvis ikke Claus Løwe Klostergaard, Peter Siig m.fl. i Klima- og Miljøudvalget var snublet over egne ben
med godkendelse af solceller og vindmøller i Marsvinslund, så kunne man for næsten nul kommunale
kroner, med grøn strøm, have reduceret kommunens udledningen med ca. 30 gange mere CO2. Jeg anslår,
at 3 møller og solceller i Marsvinslund kunne reducere CO2-udledningen med ca. 25.000 ton CO2 pr. år.
Når byrådskolleger bringer klimadebatten hen til ligegyldigheder som f.eks. kommunens brug af
engangsplastic-bærer og ensidig fokus på kommunen som virksomhed, så står de reelt i vejen for den
grønne omstilling.
Står i vejen, ved at flytter fokus fra det der batter og som kan realiseres næsten uden udgift for Kommunen.
Hvis Byråd har mod til at godkende de kommune- og lokalplaner m.v. der skal til, så står private investorer
nærmest i kø for at rejse både energi-parker med vindmøller og solceller samt de ladestandere, som
elbilejerne efterspørger.

