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 Vi anerkender at CO2 udledningen til atmosfæren skal begrænses af hensyn til klimaet, som 
det fremgår af FN’s verdensmål og som kommunen har tilsluttet sig med Gladsaxestrategien. 
 
Målsætningen i høringsmaterialet er ambitiøst, så det må nok forventes at der bliver behov 
for justeringer i den kommende 10 års periode, men det er vigtigt at få sat nogle mål til an-
sporing af bestræbelser for at nå dem. Vi er enige i, at det skal ske i samarbejde med bor-
gerne og erhvervslivet. 
 
Strategiens tre temaer fokuserer på en reduktion af CO2 udledningen inden for transport, 
energi og cirkulær økonomi, da det ifølge årlige CO2-opgørelser er disse områder, der bidra-
ger mest til udledningen.  
 
Af høringsmaterialet fremgår at beregningerne af udledningen er baseret på en fælles natio-
nal CO2-beregner. Den kender vi ikke, men må vel være baseret på en række antagelser. 
For eksempel kunne man spørge om bidraget fra den megen transit trafik gennem kommu-
nen er inkluderet i resultaterne for 2019, som vist i et par figurer i høringsmaterialet? Den bør 
rettelig ikke indgå i en opgørelse af udledningen, som danner grundlag for beslutningerne om 
med hvor meget vi i kommunen skal reducere udledningen med. 
 

Transport 
 
Bestræbelserne for at skifte til el-drevne køretøjer er vi enige om, nu hvor teknologien er så 
fremskredet, at man tilbyder el-køretøjer med en rækkevidde som benzindrevne køretøjer. 
Men en forudsætning for en succesfuld omstilling er, at infrastrukturen følger med i form af et 
tilstrækkeligt antal el-ladestationer, således at man let kan få opladet sit køretøj uden vente-
tid. Ligesom man i dag let kan optanke en benzindrevet bil. Den tid det tager at oplade køre-
tøjet skal gøres så kort som muligt ved at bruge hurtig-ladere. I hvert fald for ladere placeret 
på offentlig steder, mens standere hos private ikke nødvendigvis behøver at være hurtiglade-
re.  
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Vi tror man skal gøre sig klart at det vil være umuligt at etablere en effektiv brugervenlig kol-
lektiv trafik jo længere væk man kommer fra centrene af de store byer, som for eksempel i 
kommunerne omkring København. I stedet skal man satse på at etablere tilstrækkelige par-
keringspladser ved ”kollektive trafik knudepunkter” med hyppige afgange, og hvor det er let 
at parkere bilen. Desuden skal der etableres sikre parkeringsforhold for cykler, således at 
man tør parkere sin cykel uden frygt for tyverier, som der er mange af.  
 

Energi 
Vi er enige om satsningen på vedvarende energi og om besparelser på energiforbruget ved 
isolering og renoveringer. 
 
Vi vil derimod stærkt fraråde den måde kravet om udfasning af olie- og naturgas i 2030 er 
udformet på. Med den givne udformning vil det betyde, at man skal skrotte velfungerende fyr 
i 2030. Det er ikke rimeligt og fornuftigt og repræsenterer et ressource spild.  
 
I stedet skal man lave en glidende overgang, hvor udtjente fyr efter et vist skæringsår ikke 
må erstattes af endnu et fyr, men af en varmepumpe. Fungerende fyr må benyttes indtil de 
er udtjente. Skæringsåret kan eventuelt sættes tidligere end 2030 for at mindske antallet af 
fyr og dermed udledningen af CO2 efter 2030. 

 
Prisen på varmepumper er så vidt vi ved en del højere end på olie- og naturgas fyr. Det kun-
ne friste nogen til at anskaffe et fyr i stedet for en varmepumpe efter skæringsåret. Hvordan 
har man tænkt sig at kontrollere, at der installeres varmepumper efter skæringsåret?  
 
Ved opsætning af solceller skal man sikre at det sker på en arkitekturmæssig og æstetisk 
måde. 
 
Der kan komme et tidsligt sammenfald mellem omstillingen af opvarmningsform og adskillel-
sen af spildevand og regnvand ifølge Spildevandsplan 2021-2030, hvilket kan medføre bety-
delige udgifter for den enkelte. Har kommunen planer om en finansieringsordning af klima-
udgifterne, således at ingen tvinges fra hus og hjem? 
 

Cirkulær økonomi 
Vi støtter helt bestemt bestræbelserne på at komme væk fra smid-væk kulturen og satse på 
genbrug og dermed spare på jordens ressourcer. Det kræver en væsentlig adfærdsændring 
hos borgerne og derfor en omfattende informationskampagne. Betyder det at vi skal have 
flere affaldsbeholdere end de 6-7 stykker, vi allerede har stående? 
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