Marie Schmidt Hillerød Klimanetværk
Før de konkrete spørgsmål beder vi om at forstå baggrunden, således som vi og en stadig større
offentlighed ser de problematikker som denne alvorlige sag implicerer.
Baggrund
Vi ønsker ved dette at bringe klimaet frem som det forreste på dagsordenen og henlede
opmærksomheden hos byrådet og hos alle borgere på, at vi står overfor menneskehedens hidtil største
udfordring, og vi ønsker at samle alle om denne sag. Vi er klar, og har været klar længe, til at gøre det
nødvendige. Men individuelle skridt kan ikke løse problemet, så vi anmoder byrådet, som den
demokratisk valgte forsamling, om at påtage sig sit ansvar for at lede vejen og tage de nødvendige
skridt.
Vi vil gerne minde alle om, at klimaforskere fra FN peger på at CO2 niveauet nu er højere end i flere
millioner år. Mange klimaforskere mener, at vi muligvis har nået det punkt, hvor vi som mennesker er
ved at miste kontrollen over udviklingen. På disse dystre baggrunde har EU parlamentet for få uger siden
vedtaget en resolution, der betegner klimaforandringerne som en ”undtagelsestilstand”. Nu har
Folketinget med et meget bredt flertal vedtaget verdens næstmest ambitiøse klimalov, hvor vi forpligter
hinanden til at reducere udledningerne af klimagasser med 70% inden 2030. For at regeringen skal
kunne nå dette, kræver det lokal handling og forankring.
Hillerød Klimanetværk ser her kommunerne som særdeles vigtige deltagere i denne forpligtende
klimalov. Vi ønsker med vores spørgsmål konstruktivt at være med til at sikre udviklingen i vores
kommune, så vi bliver en del af løsningen. I dag udleder hver dansker i gennemsnit 17 ton CO2 per år,
for at nå målene skal vi ned på 2-3 ton inden 2030. Dette kræver helt nye erkendelser, tilsvarende
radikal nytænkning og modige beslutninger. Vi går ud fra at Hillerød Kommunes kommende Klimastrategi
tydeligt afspejler disse tilgange til løsningen af problemerne. Intet er længere som det plejer at være,
derfor kræver situationen helt ekstraordinære prioriteringer, således at også den enkelte Hillerød borger i
2030 maksimalt udleder 2-3 ton Co2, ellers vil Hillerød kommune fremstå som en del af problemet og
ikke en del af løsningen.
Når vi I de følgende spørgsmål taler om CO2 udledning og Hillerøds påvirkning af klimaet, mener vi
selvfølgelig at al klimaskadelig adfærd - både for selve kommunen og alle os i kommunen bør regnes
med, også hvis udledningen foregår et andet sted. Vi er klar over, at det er et svært regnestykke, men
ikke desto mindre nødvendigt at forholde sig til.
Biobrændsel, herunder træ, udleder CO2 og regnes ikke længere for klimaneutral energiforsyning.
Importeret træ er i denne sammenhæng ikke medregnet i vores CO2-regnskab, hvilket vi rettelig mener,
det skal. Vi regner med at Hillerød kommune har regnskaber og måltal, så denne problematik kan løftes
op på et niveau til en hurtig og kvalificeret debat, der efter vores mening bør føre til en udfasning af
netop brug af træ i energiforsyningen.
På denne baggrund disse 4 spørgsmål til Hillerød Byråd:
1. Hvad har byrådets beslutninger i 2019 betydet for Hillerøds påvirkning af klimaet? Har det
betydet en reduktion eller forøgelse af CO2 udledningen, og hvordan er det kommet til udtryk?
2. Gennemsnitsdanskerens CO2 udledning skal fra 17 ton pr år til 2-3 ton pr år meget hurtigt. Denne
kæmpe opgave kræver omfattende skridt her og nu.
På hvilken måde vil Hillerød Byråd via sin klimastrategi i videst muligt omfang være med til at
sikre, at Hillerøds borgere i 2030 max udleder 2-3 ton CO2 i gennemsnit pr indbygger?
3. Ønsker byrådet at Hillerød Kommune bliver foregangskommune på klimaområdet? I givet fald
hvordan vil det så kunne komme til udtryk i en forpligtende ny klimastrategi? Er der noget
som forhindrer Hillerød i at blive blandt de 2-3 mest klima-progressive kommuner i Danmark?
I givet fald hvad?
4. Hillerød kommunes klimastrategi vil tage afsæt i den fælles energivision for Region Hovedstaden om en
fossilfri el- og varmeforsyning i 2035 og en fossilfri transportsektor i 2050. En målsætning der måske
med den nye klimalov ikke længere er tilstrækkelig.

Hvordan forholder byrådet sig til, at en stor del af vores energiforsyning baseres på afbrænding af træflis,
når IPCC påpeger at Danmark på dette område er på et meget uheldigt og kritisabelt spor. Biobrændsel
er fossilfri, men absolut ikke CO2 neutral energiforsyning. Der udledes store mængder CO2 ved
afbrænding af træflis og de træer som er brugt erstattes IKKE i forholdet 1 til 1 fra den ene dag til den
anden. Klimakrisen kræver, at vi hurtigt og drastisk skærer ned på emissionerne og lader de levende
træer suge maksimalt CO2 til sig i stedet for at frigive det værdifuldt opsamlede kulstof ved afbrænding.
Vil Byrådet lave en plan for, at vi udfaser brugen af biobrændsel herunder særligt brugen af
træ i vores energiforsyning, så vi her bliver en del af løsningen og ikke en del af problemet?
Hvordan vil en sådan plan se ud?
Efterskrift:
Hillerød Klimanetværk bidrager gerne med forslag til et idekatalog, der kan bringe Hillerød helt i front
bland Danmarks mest progressive kommuner på klimaområdet.
Slutteligt vil vi gentage vigtigheden af at forstå situationens alvor, med den vanskelige erkendelse af at vi
alle er i en undtagelsestilstand. Dette kræver selvsagt radikale ændringer og prioriteringer på næsten alle
områder i kommunen. Vores spørgsmål og fremtidige aktiviteter skal ses i dette lys.
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Svar til spørgsmål fra Hillerød Klimanetværk
Først og fremmest vil jeg sige tak for jeres spørgsmål vedrørende vores klimaindsats her i Hillerød
Kommune. I vil foruden svaret her i dag, også få tilsendt et lidt længere svar på mail, der samtidig vil
blive lagt på kommunens hjemmeside.
Jeg er meget enig med Jer I, at den globale opvarmning er, hvis ikke den største, så I hvert fald en af
det moderne samfunds helt store udfordringer. Det er en udfordring, som vi kun i fællesskab kan være
med til at løse sammen – og det skal ske på alle tænkelige niveauer i samfundet.
Der er ingen tvivl om, at vi som verdenssamfund udleder alt for mange drivhusgasser, og at vi danskere
og borgere i Hillerød Kommune også skal omstille vores lokalsamfund til en mere klimavenlig og grøn
hverdag. Det gælder både borgerne, virksomheder – og heriblandt også kommunen, som en stor lokal
offentlig virksomhed.
Derfor er jeg også glad for, at I har etableret et klimanetværk med henblik på at samle gode lokale
kræfter her i Hillerød Kommune. Forhåbentlig kan det blive til megen dialog, udveksling af ideer og
samarbejde fremadrettet – både når det handler om de mere overordnede strategiske overvejelser og til
gennemførelse af konkrete tiltag rundt om i kommunen.
Spørgsmål) Hvad har byrådets beslutninger i 2019 betydet for Hillerøds påvirkning af klimaet?
Har det betydet en reduktion eller forøgelse af CO2-udledningen, og hvordan er det kommet til
udtryk?
Vi arbejder allerede i dag på flere fronter for at reducere påvirkningen af klimaet i Hillerød Kommune.
Bl.a. har vi reduceret kommunens energiforbrug, som en del af vores klimakommune aftale med
Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udslippet med 2 % om året. Det mål er nået.
Det nuværende arbejde skal der tages afsæt i og bygges videre på i de kommende år – og som en
kommende klimastrategi også vil tage afsæt i. Klimastrategien forventes færdig i foråret 2020, og
forslaget vil også blive sendt i offentlig høring.
Spørgsmål) På hvilken måde vil Hillerød Byråd via sin klimastrategi i videst muligt omfang
være med til at sikre, at Hillerøds borgere i 2030 max udleder 2-3 ton CO2 i gennemsnit pr
indbygger?

En reduktion fra ca. 17 tons CO2 per indbygger i dag til 2-3 tons CO2 per indbygger i 2030 vil kræve store
ændringer på mange niveauer i samfundet og på tværs af sektorer.
Indledningsvist vil jeg sige, at det ikke er kommunen, der alene har indflydelse på borgernes og
virksomhedernes CO2-udledning, men kommunen har naturligvis en vigtig rolle at spille blandt flere
aktører.
Kommunen kan være med til at feje for egen dør og påvirke markedet fx via vores indkøb, når det
handler om kommunen betragtet som virksomhed. Derudover kan kommunen agere i vores rolle som
myndighed eller som aktiv ejer af selskaber – bl.a. Hillerød Forsyning. Sidst men ikke mindst, som
medskaber og facilitator af den grønne omstilling sammen med borgere og virksomhederne.
Det er også alle strenge, som vi agter at benytte os af i en kommende klimastrategi og i den handleplan,
der skal besluttes for de første to år.
Spørgsmål) Vil Byrådet lave en plan for, at vi udfaser brugen af biobrændsel herunder særligt
brugen af træ i vores energiforsyning, så vi her bliver en del af løsningen og ikke en del af
problemet? Hvordan vil en sådan plan se ud?
Vi forventer, at et af tiltagene i en første handleplan under klimastrategien netop bliver at udarbejde en
strategisk energiplan. Energiplanen skal blandt andet se nærmere på biomassens rolle fremadrettet i
varmeforsyningen.
Spørgsmål) Ønsker byrådet at Hillerød Kommune bliver foregangskommune på klimaområdet?
I givet fald hvordan vil det så kunne komme til udtryk i en forpligtende ny klimastrategi? Er
der noget som forhindrer Hillerød i at blive blandt de 2-3 mest klima-progressive kommuner i
Danmark? I givet fald hvad?
Hillerød Kommune ønsker at være en kommune, der tænker klima ind alle de steder, hvor det giver god
mening i vores virke. Og vi vil rigtigt gerne være med til at gå forrest. Der er ingen tvivl om, at vi skal
meget mere – sammen – på klimaområdet.
Tak igen for jeres spørgsmål, og I vil som nævnt få tilsendt et skriftligt svar.

