Den 15. maj 2020.

Høringssvar fra Frederikssund kommunes Klimaråd
på udkast til kommunens Klimahandleplan, del 1.

Frederikssund kommunes Klimaråd har med glæde modtaget udkastet til ”Frederikssund
kommune på vej mod en fossilfri fremtid”.
Klimarådet har tidligere bidraget til den politisk vedtagne Klimastrategi 2019, der aktuelt er vort
udgangspunkt.
Vi ser positive intentioner, men vi ønsker at se konkrete handleplaner med angivelse af delmål, så
der er nogle reelle pejlemærker, man kan måle indsatsen op på.
Med nedenstående høringssvar om udkast til kommunens Klimahandleplan må Klimarådet dog
konstatere, at der er behov at genoverveje dele af kommunens Klimastrategi, der aktuelt handler
om CO2 og mangler øvrige bæredygtighedselementer fra FN’s verdensmål.
Vi ser frem til også fremover at blive inddraget i kommunens beslutningsproces, når det drejer sig
om emner indenfor Klimarådets arbejdsområde og peger i det følgende på emner, som bør tilføjes
det foreliggende udkast og tekster, der bør ændres eller tilpasses.

Tilføjelser (uden konkrete forslag til placering):
Kommunens tiltag som forbillede
I Klimahandleplanen er udgangspunktet, at Frederikssund kommune først tilrettelægger
handlinger indenfor sin egen virksomhed – og dernæst fremmer den grønne omstilling i
Frederikssund kommune, som geografisk område.
Denne opdeling er forståelig. Der vil dog kunne opnås gode resultater ved, at kommunen allerede i
1. del nok arbejder internt, men eksternt begrunder valgte fremgangsmåder og kommunikerer
opnåede resultater til såvel ansatte, som det omgivende samfund!
Start derfor gerne med kommunale tiltag, som kan kopieres til glæde for den enkelte borger. Og
husk også at fortælle om, hvorfor kommunen fravælger klimaløsninger, som allerede benyttes af

befolkningen. Der tænkes her på, at lovgivningen giver forskellige økonomiske vilkår for borgere
og kommunen ved opsætning af solceller.
Det er altså ikke manglende tiltro til teknologien, men forskellige økonomiske vilkår, som giver
forskelligheden. Disse ulige vilkår bør kommunen arbejde for bliver ændret, så det også for
kommuner bliver attraktivt at opstille solcelleanlæg.
CO2 reduceres, når klima og natur går hånd i hånd
Mere natur i Danmark vil gavne klimaet meget, fordi naturen tilbageholder drivhusgasser. Nede i
jorden findes der masser af kulstof - især i mosebund. Kommunens lavtliggende matrikler vil
derfor frigive relativt mindre CO2, hvis vi lader dem være natur. Så jo længere tid, at mosebund og
lignende lavbundsjorde får lov til at passe sig selv, jo mere kulstof bliver de i stand til at optage og
binde.
En anden type natur, der virker effektivt på klimaet, er skov. For at nå målene i Paris-aftalen er det
nødvendigt, at vi i Danmark optager CO2 fra atmosfæren. På lang sigt skal vi således gerne have en
negativ udvikling: Vi skal binde mere CO2 end vi udleder. Skov er billigt at plante og giver mere
natur.
Plant træer mellem mursten og beton!
Bybilledet er under forandring. Specielt i Frederikssund, men nybyggeri præger også byerne
Jægerspris, Skibby og Slangerup. Kommunens ønske om fortætning betyder højere og tættere
byggeri. Investorinteresser i byudviklingen kan derfor betyde at byens grønne områder – og deraf
følgende klimaændringer – nedprioriteres.
Kommunen må på egne matrikler vise vejen ved at gennemføre en beplantningsstrategi – ikke
nødvendigvis ved beplantning med skovtræer, som eg, bøg og birk, men også med frugttræer, der
frit kan plukkes af borgerne.
Jo mere skov og jo ældre skov - jo større et lager af kulstof kan skoven skåne atmosfæren for.
Faktisk er skov det mest effektive middel, vi har i dag til at hive kulstof ud af atmosfæren. Derfor er
det bydende nødvendigt, at vi får en strategi for beplantning af kommunens arealer.
Affald fra kommunen.
Kommunen bør lægge større vægt på kildesortering af affald fra kommunens institutioner,
administrationen og plejehjem. En analyse skal afdække evt. mulige lokale aftagere af affald.
Der er stor værdi i affald, hvis det behandles optimalt - her bør kommunen gå forrest.

Tekster, der bør ændres eller tilpasses (med angivelse af sidetal)

side 3
Opremsningen ”For eksempel ladestandere .. ” tilføjes ”bynatur, øge kommunens bio-faktor”
side 4
Sætningen: ”Men vi kan gå ..” ændres til ”Men vi skal gå ..”.
Der mangler angivelse af mængder på cirkeldiagrammerne. Og der savnes en redegørelse for,
hvad der menes med energiproduktion i kommunen.
side 5
Under elforbrug: Der ønskes en angivelse af hvordan reduktionen er sket, for eksempel på grund
af energibesparelser eller fordi mængden af vind i elforsyningen nationalt er steget. Der ønskes en
konkretisering af handleplanerne for disse områder:
- fortsættelsen af energirenoveringen af den eksisterende kommunale bygningsmasse
- sikring af bedre udnyttelse af bygningsmassen
- konvertering af varmeforsyningen
- konvertering af oliefyr
- varmekilder i kommunens fremtidige varmeforsyning (solceller, varmepumper, geotermi m.m.)
Sætningen: ”Hvis Frederikssund kommune skal blive ..” ændres til ”Når Frederikssund kommune
skal blive ..”.
Og teksten tilføjes:
Ved alt kommunalt byggeri stilles grønt krav, der kan realiseres gennem plantning af træer eller
etablering af bynatur, ved eller på bygningen. Det kan også omfatte klimatiltag på taget.
Vi ønsker, at faldet i CO2 udledningen fra varmeforsyningen også angives i procent.
side 9
Det foreslås, at betegnelserne ”SKI-aftaler” og ”E-handelssystemet” forklares.
Tilføjelse i fortsættelse af sætningen ”… drift, vedligeholdelse og bortskaffelse.” tilføjes: ”Det kan
f.eks. ske ved at prioritere lokale indkøb, hvorved udledningen fra transport også mindskes.”
side 10
Sætningen under Handlinger ændres til: ”Udarbejdelse af analyse, der kapitaliserer merudgiften,
såvel som mindreudgiften ..”.
Tilføjelse i teksten: Der er erfaringer og inspiration at hente fra blandt andet andre kommuner og
forskellige certificeringer, så vi opfordrer til at se på, om perioden på 4-5 år kan forkortes.
side 11
Sætningen i afsnittet ”Samarbejdsprojekt” tilføjes:”… vådområder, åbning af rørlagte vandløb, så
at naturen genskabes, m.m.”
I sidste afsnit under overskriften ”Samarbejdsprojekt” tilføjes:
”Der skal skabes åbenhed indadtil og udadtil. Det betyder bl.a. at kommunens personale skal

orienteres om resultatet af deres indsats. Og virksomhederne skal kunne få del i kommunens
erfaringer.”
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