
Spørgsmål til de opstillede kandidater: 

Det er op til dig om du svarer kort ja og nej eller mere uddybende.  

 

Vil du aktivt arbejde for:    Svar vedr. landbrugspolitik i Vejle 

1. At droppe planerne om at biogas skal stå for hovedparten af Vejle 
Kommunes CO2 reduktion indenfor Energiområdet?  

 
Ja, det vil jeg absolut arbejde for. 
 
Biogas bliver ofte fremført som en grøn energikilde, men det er det ikke. 
Alene at kigge på en Co2 reduktion er misvisende, da Co2 er langt fra den eneste 
drivhusgas. Metan (som biogas hovedsageligt består af) er en endnu mere potent 
drivhusgas, og en nylig rapport fastslår at det netop er lækager af metangassen der 
udgør en stor udfordring med biogas. Dermed er biogas langt fra så grønt, som det 
bliver gjort til. 
 

2. Klimafokus krav til omlægning af landbruget i Vejle Kommune så det 
fine naturnetværk som er kortlagt i Biodiversitetsplanen bliver 
realiseret inden 2030 og med en klar tidsplan for indsatsen 
udformet senest i 2022? 

 
Ja, det vil jeg arbejde for. 
 
Jeg kan dog ikke love at en tidsplan for indsatsen kan blive udformet i 2022, da det 
kræver opbakning i byrådet. Men jeg vil kæmpe for det. 
 

3. At Vejle kommune går i spidsen for at landbruget i Vejle i 
forbindelse med generationsskifte omlægges til mange mindre brug, 
som unge mennesker har mulighed for at erhverve sig. 

 

 
Jeg ved desværre ikke nok om dette konkrete emne, til at kunne give et fyldestgørende 
svar. 

  



 Svar vedr. Byggeri og lokalplaner 

1. Vil du medvirke til en politik, hvor byggeri og drift af 
ejendomme i Vejle kommune benytter de mest CO2-lagrende 
materialer som muligt (trævinduer, træhusbyggeri, cellulose-
fibre til isolering, lister i træ osv.) 

 
Absolut. 
 
En stor del af omstillingen bliver at benytte klimavenlige bygningsmaterialer. Udvikling 
af klimavenlige konstruktionsmaterialer bliver også et vigtigt element, specielt indenfor 
cement og beton branchen. 
Vi skal også bygge ud fra opdaterede og fremtidige bygningsbekendtgørelser, der sætter 
rammer for bygningers energiforbrug, dvs. indføre tilstrækkelige isolerings krav / 
Solceller / Jordvarme anlæg i bygninger for at mindske forbruget. 
 
Indførsel af ”grønne tage” er også en god mulighed. 
 

2. Cementproduktionen har ansvar for 5% af verdens samlede 
CO2-udledning. Vil du medvirke til en politik, der skaber 
bæredygtige udstykninger, hvor man bl.a. kan stille krav til:  

a. Hvor stort et areal der må anlægges med betonfliser og 
belægninger i det hele taget?  

b. Brug af godkendt kalkmørtel i stedet for cementmørtel. 
( Hermed fremmer man også design for adskillelse og 
genbrug af byggematerialer i fremtiden)  

 
Det vil jeg arbejde aktivt for. 
 
Desuden er beton og cement i sig selv jo ikke kønt, og der findes rigtigt gode alternativer 
hertil, eksempelvis natursten. 
 
Derudover findes der i dag også belægning der er overfladebehandlet med titandioxid, 
som nedbryder kvælstofilter der er sundhedsskadelige. Dermed kan vi både gøre det 
grønnere og rense luften i byerne. 
 

3. Vil du medvirke til en politik for Vejle kommune, hvor de mest 
miljøskadelige stoffer udfases i nybyggeri og drift/vedligehold 
(PVC i rør og belægninger (vinyl), trykimprægneret træ, MI i 
malinger, mv)? Skal kommunen lave en liste over no-go 
materialer i byggeri? 

 
Ja, for vi bliver hele tiden klogere retroperspektivt. 
 
Stoffer der er brugt før i tiden, finder vi pludseligt ud af er sundhedsskadelige for sent, 
og så har vi forureningen. Derfor skal vi gå proaktivt til denne sag, og udforme en no-go 
liste i samarbejde med eksperter på området. 
 

4. Skal der opsættes solfangere og eller solceller på de 
kommunale bygninger?  

 
Absolut, men vi skal tage gener som genskær med i betragtningen og placeringen af 
dem. I fremtiden vil bygningsklasserne også blive udformet med krav om solcelle anlæg 
 

5. Vil du arbejde for, at det bliver tilladt med solfangere/solceller 
på ejendomme i Vejle centrum? 

 
Ja, men igen skal de placeres så de ikke skaber gene. Eksempelvis så de ikke blænder 
trafikanter / beboere 
 



Er du enig i at: Svar vedr. grøn transport 

 
1. Der skal sættes et nødvendigt antal medarbejdere af til at 

føre strategien i mål? 

 
Det er et fuldtidsjob i sig selv at definere og implementere en strategi af denne kaliber, 
så det skal der afsættes hvis vi skal lykkes 
 

 
2. Der skal sættes tal på målet for antal biler og cykler, der 

kører på vejene for hvert år frem til 2030 og indsatserne 
skal øges, hvis målene ikke holder? 

 

 
Det kommer lidt an på selve drivmidlet. 
 
Biler uden udledning såsom el eller brint, vil ikke påvirke luftkvaliteten i byen, og slet 
ikke cykler. 
 
Vores tiltag skal altid stå på mål med vores teknologi, og medføre mindst gene for 
befolkningen 
 

3. Konkrete indsatser som cykelkampagner, indsatser på 
skoler, børnehaver, med videre skal lægges ind i en 
kalender frem til 2030, så man til den tid har gennemført 
kampagner i alle lokalsamfund i Vejle Kommune.  

 
Vi skal sørge for at vi har sikre cykelstier og fodgængerfelt, så det ikke er sikkerheden 
der afholder forældre fra at sende deres børn i skole gående eller cyklende. Jeg synes 
det er en god idé at definere tiltag der kan mindske kørsel af børn til skole, og det vil 
også afhjælpe den tætte trafik i Vejle i spidsbelastningerne 
 

4. Der skal ligeledes laves en konkret og tidsbestemt plan 
frem til 2030 for indsatser målrettet alle virksomheder incl. 
Vejle Kommunes egne arbejdspladser.  

 

Det korte svar er ja       

 Svar vedr. skyggepriser 

5. Inden vi vælger hvor vores stemme sættes, vil vi derfor 
høre, om du vil arbejde for at indføre skyggepris i 
kommunens indkøbspolitik på mindst 850 kr. per ton CO2-
ækvivalenter i 2022, men som stiger til 1.500 kr./ton i 
2030?   

 

 
Det er et stort emne, og jeg må indrømme at jeg ikke ved nok om det på nuværende 
tidspunkt til at kunne give et bindende svar desværre. 

 


