
Spørgsmål besvaret af: Rune Ranaivo Bjerremand, Alternativet (Å) 

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 inden for Energiområdet?  

 

I øjeblikket bidrager biogassen til at reducere landbrugets CO2-udledninger fra 
husdyrproduktionen, så reduktionen af biogasproduktionen bør følge en reduktion i 
husdyrproduktionen. Så, jeg vil arbejde for: 

1.) At husdyrproduktion i kommunen reduceres (gerne halveres) hurtigst muligt.   
2.) At biogas og biomasse i fjernvarmeværkerne udfases hurtigst muligt.  
3.) At vi i stedet stiler efter bedre udnyttelse af overskudsvarme, geotermisk 

varme, samt produktion af el og brint fra vedvarende energikilder som sol, vind 
og vand. 

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? 

 

Jeg ønsker at biodiversitetsindsatsten ift. landbruget, først tager udgangspunkt i 
nedlæggelse af dræn og omlægning til økologisk drift. Omlægning til økologisk drift vil 
give anledning til en reduceret husdyrproduktionen og en reduceret udledning af 
gødnings- og giftrester til vandmiljøet. Kommunen bør opkøbe jord, så vidt det er muligt 
til gavn for natur og klimaindsatsen. 

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 ønsker gerne at der bliver flere mindre brug, men jeg mener også at vi i høj grad bør 
have fokus på arealanvendelsen i fremtiden, uanset brugenes størrelse, gennem en 
bæredygtig strategi for økologisk produktion af plantebaserede fødevarer. 

 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.) 

 

Jeg vil arbejde for at vi anvender de materialer der giver det bedste CO2-regnsskab, og 
som så vidt muligt er bionedbrydelige eller genanvendelige. Vi bør dog også være åbne 
over for højteknologiske materialer som f.eks. aerogels til isolering, såfremt de ikke 
afgiver skadelige stoffer til indeklimaet eller det omgivende miljø. 

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)  

Ja, jeg ønsker i høj grad at der kun bliver lavet udstykninger til bæredygtigt byggeri eller 
til økosamfund. Jeg synes at det er en god idé at der sættes grænser for hvor store 
arealer der må belægges med fliser eller asfalt. 
Jeg ønsker i høj grad at vi begynder at arbejde med alternativer til cement og brændt 
tegl i byggeriet, bl.a. har Biomason i USA udviklet et interessant Alternativ. 
Jeg ønsker også at det skal være nemmere, at få byggetilladelse til at lave gennemført 
økologisk byggeri, f.eks. er tilladelse til komposttoiletter eller biogastoiletter endnu ikke 
en standardprocedure. 



 

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. Jeg ønsker at der bliver stillet krav om, at der i byggeriet ikke må anvendes 
materialer der kan afgive giftige stoffer, der kan være skadelige for mennesker og miljø. 
Jeg synes der bør laves en liste over materialer som er absolut no-go og en liste over 
materialer som bør begrænses mest muligt.     

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

 

Ja, helt klart. På alle de tagflader hvor der kan opnås et godt solindfald.  

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

 

Ja, helt klart. Op med så mange solceller og solfangere som muligt og også gerne 
minivindmøller.  

Er du enig i at: Svar vedr. grøn transport 

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

føre strategien i mål? 
 

Ja. Der er brug for flere medarbejder som brænder for sagen.  

 
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? 

 

Ja der bør helt klart sættes mål for at reducere antallet af biler på vejene og få flere til at 
benytte cykler eller kollektiv transport. Jeg er åben for mange muligheder som bilfrie 
dage, bilfrie zoner, betalingsveje, eller rationeringsløsninger. Men samtidig ønsker jeg 
også at fremme overgangen til el- og brintbiler, hvilket kræver etablering af billige 
ladestandere og brintstationer i hele kommunen.  

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.  

 

Ja. Det det vil jeg helt klart arbejde for.  

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

 

Ja. Jeg ønsker at Vejle skal være en økologisk og klimaneutral kommune og jeg ønsker at 
kommunen aktivt handler på den ambition i samarbejde med erhvervslivet.  

 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-

Ja, det vil jeg også arbejde for. 



ækvivalenter i 2022, men som stiger til 1.500 kr./ton i 
2030?   

 

 


