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På Christiansborg har de besluttet,
at Danmark skal reducere landets
samlede CO2-udslipmed 70 procent
i 2030. I HolbækKommune har vi
netop vedtaget en plan for, hvordan
vi i vores kommune kommer imål.
Det er ambitiøst. Og der er efterhån-
den ikkemange, der er uenige i, at
det er det, vi skal.
Men samtidig kan det være svært at
acceptere, at detmål kræver noget
af os alle. Hver og én. Atmålet vil be-
tyde personlige ofre for nogle. Som
minimumbetyder det ændrede va-
ner for alle.
I HolbækKommune har vi en grup-
pe virkelig seje, grønne ildsjæle, som
kalder sig GrønUngdomHolbæk. Da
vi gik i gangmed arbejdetmed vores
strategiske energiplan, somnetop er
vedtaget, gjorde det et stort indtryk
påmig, at de var så afklarede om-
kring, hvad den grønne omstilling
kræver.
De har alle sammen erkendt, at de
nok næppe får hver deres bil, når de
bliver ældre og stifter familie. Flere
af dem er vegetarer. De holder tøj-
byttebørser på gymnasiet for ikke at
smide tøj ud, som andre kan bruge.
De gør det ikke for at statuere et ek-

ket vandrer hen over landskabet. For
ikke at tale om, at de færreste synes,
at et biogasanlæg er lykken at have
stående i baghaven.
Men det ændrer jo ikke på den
grundlæggende præmis om, at vi er
nødt til at finde andre ogmere bæ-
redygtige energiformer til at forsyne
den del af vores forbrug, vi ikke kan
”vaneændre” os ud af. Der vil stadig
være brug for strøm i stikkontakter-
ne og behov for at varme vores boli-
ger op om vinteren.

Holbæks eget klimamål
I HolbækKommune vedtog vi i ja-
nuar 2020 et lokaltmål om en 70
procent reduktion af CO2-udlednin-
gen i vores eget geografiske områ-
de. Vi ville ikke vente på konkrete
indsatser i regeringens klimalov.

Nogle gange er det svært at forholde sig til, hvad det helt konkret er, vi
hver især kan gøre for at passe godt på vores klima og være med til at
reducere CO2-udledningen.

Holbæk Kommunes
vej mod netto-nul

sempel. De gør det, fordi de ved, at vi
ikke kan blive vedmed at forbruge og
fortære, som langt størstedelen af os
gør og har gjortmed den største selv-
følgelighed imange år. For dem er
det et aktivt valg om at skabe andre
vaner – for dem er det ikke et offer.
GrønUngdomHolbæk har også ac-
cepteret, at vi ikke kommer uden om
at skullemøde flere vindmøller og
solcelleparker rundt omkring, end vi
har været vant til indtil nu. Der var
en af dem, der en dag sagde til mig:
”Jeg vurderer ikke en vindmølle ud
fra, om jeg synes, den er pæn eller
grim. Den er nødvendig. Og længere
er den ikke!” Den udtalelse gjorde
indtryk påmig. Der er nemligmange,
der synes, at vindmøller er grimme.
Og at solceller ikke er en afgrøde, de
har lyst at have udsigt til, når blik-
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bliver bygget efter bæredygtige prin-
cipper. Sammenmed vores lokale
håndværkere kan vi udbrede viden
om, hvordan borgere og virksomhe-
der gør det samme.
Der er også ting, vi ikke som kom-
mune kan gøre af egen drift. Derfor
skal dialogenmed landbruget om
deres omstilling intensiveres, og vi
skal bruge alle de redskaber, vi kan.
For eksempel har vi i vores budget-
aftale for 2021 afsat midler til op-
køb af dyrkede lavbundsjorde, så de
kan tages ud af drift og naturen kan
genoprettes.

Næste mål er netto-nul
Men det er ikke gjortmed det. For en
70 procent reduktion i 2030 er kun
et delmål på vejenmod Parisaftalens
mål om at være CO2-neutrale i 2050.
Detmål skal vi have lavet en plan for,
hvordan vi når. HolbækKommune
søger derfor om at blive en del af
DK2020-samarbejdetmed en række
af landets andre kommuner, sam-
menmedConcito, Realdania, KL og
Danske Regioner.
Vi kommuner er vigtige aktører i
løsningen af klimaproblemet, og vi
kan nåmeget længere ved at arbejde
sammen. Det er ambitiøst, og vi skal
nå i nul i 2050. Det kræver, at alle ta-
ger deres del af opgaven på sig. Lige-
somGrønUngdomHolbæk gør det.•

Målet blev til i dialogmed vores bor-
gere, fordi vi ikke ville risikere, at
vores klimadebat og vores ambitio-
ner skulle drukne i enkeltsager om
etablering af energianlæg, som ingen
ville være nabo til.
”Not inmy backyard” kaldes den re-
fleks, sommange af os sikkert har i
en eller anden grad. Vi tænker: ”Jo,
selvfølgelig skal vi gøre noget.Men
kan vi ikke gøre det et andet sted end
der, hvor det stårmidt i min udsigt?”
eller ”Ligemin familie har et trans-
portbehov, der bare ikke kan dæk-
kesmed en elbil ellermed kollektiv
transport.”
Præcis på grund af dette valgte vi i
HolbækKommune at begynde kli-
madebatten påmålsætningsniveau.
Sammenmed borgerne. For selvom
de store, langsigtedemål er svære at
begribe, så er vi nødt til at starte dér
for at tydeliggøre, at de svære, ube-
lejlige, trælse politiske valg er nød-
vendige for at komme imål.
Vi tog borgernemed på råd om, hvor
højt vi skulle sætte ambitionsni-
veauet. Det begyndte på en stor bor-
gerworkshop for snart et år siden,
hvor dygtige oplægsholdere tegnede
den brændende platform op, og de
talstærkt fremmødte borgere gik til
stålet i små arbejdsgrupper efterføl-
gende. Og vi gik derframed et fuld-
stændig klart og tydeligt ønske fra
dem om at sætte barren så højt, som
vi overhovedet kunne se realiser-
bart. Og gerne endnu højere. Dét blev
fundamentet for den 70 procentmål-
sætning, som vores strategiske ener-
giplan er bygget op omkring.

Strategisk energiplan
Damålet var sat, blev opgaven at
finde ud af, hvad vi så skal gøre helt
konkret for at nå det. Som kommune.
Som erhvervsdrivende. Som borgere.
Den nye strategiske energiplan defi-
nerer, hvordan vi i HolbækKommu-
ne skal nå den CO2-reduktion frem
mod 2030: Dels gennemmere bære-
dygtig energiproduktion. Dels ved at
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arbejdemed energireduktion.
Planen beskriver i detaljer, hvorme-
get vi udleder i dag, og hvormeget, vi
er nødt til at reducere på seks define-
rede områder for at nåmålet: Vi skal
have grønnere varme i vores bygnin-
ger og strømmen i vores stikkontak-
ter skal produceres bæredygtigt. Vi
skal transportere os på en andenmå-
de. Vi skal omlægge landbrugsjord
og rejse ny skov. Og så skal vi blive
endnu bedre til at sortere affald.
Og også i tilblivelsen af definerede
handlinger var borgernemed. På
workshops og hjemme i egne stuer til
klimagæstebud blev borgernes anbe-
falinger og bekymringer italesat. Og
de er tagetmed i udarbejdelsen af en
handlingsplan, der knytter sig til den
strategiske energiplan.

Fra plan til virkelighed
Nu er planen vedtaget. Det er nu, det
rigtige arbejde begynder. Og vi vil
skabe begejstring og fællesskab om
vejenmod de 70 procent frem for at
skabemodstand ogmodløshed. Vi
ved nemlig godt, at hvis ikke bor-
gerne og virksomhederne tager deres
del af opgaven på sig, når vi aldrig
målet. Vi ved også, at vi kun får det
til at ske ved at tale sammen og lytte
til hinanden.
I den kommende tid skal vi fastlæg-
ge, hvor der skal stilles solceller og
vindmøller op. Varmeforsyningen i
huse og bygninger i kommunen skal
gøres grøn enten ved varmepumper
eller fjernvarme.
Vi kan som kommune gå i forvejen
med gode eksempler. Vi har indgået
en klimasamarbejdsaftalemed rege-
ringen om at udfase fossile brænd-
sler i både den kollektive transport
og den kommunale bilflåde. Og vi
skal indrette kommunen, så vi også
gør det muligt og attraktivt for bor-
gerne at træffe grønne transport-
valg for eksempel ved udbredelsen af
ladestandere.
Vi energioptimerer gamle kommu-
nale bygninger, og nye bygninger


