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Beskrivelse:
Den nye regering har fastsat et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledninging med 70% inden
2030 ift. 1990.
Det forventes at dette mål ikke vil kunne realiseres uden et væsentligt bidrag fra kommunerne,
og det foreslås derfor, at der allerede nu afsættes ressourcer til en forstærket indsats til
gennemførelse af CO2-reduktioner i kommunen.
For at kunne sætte ind, hvor det batter mest er det nødvendigt med en indledende kortlægning
og analyse af, hvilke områder og hvor meget de enkelte områder bidrager til udledningen.
By- og udviklingsforvaltningen foreslår, at der igangsættes en proces med udgangspunkt i de
data om CO2-udledning, der findes. Desuden kan det med fordel undersøges, hvad andre
kommuner og virksomheder har igangsat og har gode erfaringer med for at udnytte allerede
eksisterende erfaringer og dermed udnytte ressourcerne bedst muligt. På baggrund af
kortlægningen og andres gode erfaringer identificeres mulige indsatsområdet, og der gives
forslag til konkrete handlinger til yderligere CO2-reduktion.
By- og udviklingsforvaltningen arbejder allerede med CO2-reduktioner, fx med energirenovering
og optimering i egne bygninger og gennem samarbejdet I Energialliancen med de andre
kommuner i Trekantområdet, hvor der fx en gang årligt afholdes informationsmøde for
oliefyrsejere om mere miljøvenlige opvarmningsformer. Men hvis By- og Udviklingsforvaltningen
skal igangsætte et større systematisk arbejde med CO2-reduktioner vil det kræve flere
ressourcer primært i form af arbejdstid til dialog og samarbejde om kortlægning og handlinger
på tværs af organisationen og med andre relevante virksomheder og aktører. Ressourcer til at
løfte opgaven kan ikke rummes inden for eksisterende ressourcer til området.
Det anslås nødvendigt at der afsættes ressourcer til en CO2-koordinator svarende til 1 årsværk
i 3 år (ca. 500.000 kr. pr. år).
Funding af konkrete projekter
Der findes desuden forskellige puljer (bl.a. i EU regi) til den grønne omstilling. Der kan søges
midler til ved arbejdet med grøn omstilling. Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med
en forstærket indsats til CO2-reduktion vil mulighederne for fundraising til konkrete projekter til
CO2-reduktion blive undersøgt nærmere.
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