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Solenergi
– selvom
det regner

Sådan skal
regeringens
energiplan

forløbe

2020
Halvdelen af det

traditionelle elforbrug
er dækket af vind

2030
Kul udfases fra

danske kraftværker.
Oliefyr udfases

2035
El- og varmefor-

syningen dækkes
af vedvarende energi

2050
Hele energifor-

syningen – el, varme,
industri og

transport – dækkes
af vedvarende

energi

5,6 milliarder
Regeringens energiplan
‘Vores energi’ kommer
til at koste 5,6 mia. kro-
ner frem til 2050. Pen-
gene skal hentes ind
gennem øgede afgifter.

Læs mere

Vores energi kan
hentes på Klima- og
Energiministeriets
hjemmeside kemin.dk

Regeringens energiplan, som sigter på en
fuldstændig overgang til vedvarende energi
i 2050, er i øjeblikket til forhandling i Folke-
tinget, ogmens den borgerlige oppossition
mener,at planen er for dyr, lyder der en
anden kritik fra kommunerne.
Det er nødvendigtmed et opgørmedde

regler,der gælder for energi-investeringer i
kommunerne, lyder det fraKommunernes
Landsforening (KL).
“Det er tåbeligt, atman kan få penge til at

renovere bygninger,der er pivhamrende
utætte,men ikke til at rive demned og bygge
nye nul-energi-bygninger,” forklarerMartin
Damm (V), formand forKL’s Teknik- og
Miljøudvalg.
MartinDammmener,at incitamenter

virker bedre end sparekrav.
“Hvor det i dag er sådan,atman kan låne

penge,hvis renovering kan betales hjem
efter femår,ønsker vimere smidige regler,
fordi tiltagmed længere tilbagebetalingstid
også kan være fornuftige,” siger han.
Regeringens støtteparti,Enhedslisten,

slutter op omkritikken.
“Når bygninger skal renoveres,går der

gerne 20-30 år, før det sker igen,og så skal
man ikke forsømmede gode tiltag på grund
af rigide tilbagebetalingskrav,” sigerPer
Clausen, ordfører for klima og energi.Han
mener,at finansieringen bliver det helt
afgørende punkt.Enhedslisten vil presse på
for at gøre planen endnumere ambitiøs og
foreslår blandt andet, atmidler i pensions-
kasserne bliver inddraget i finansieringen.�

mail@martinhammer.dk

Regeringens plan omat satse på
vedvarendeenergi får kommunerne
til at efterlyse nye regler for investeringer
i energibesparelser.

AfMartinHammer

Energiplan
kræver
nye regler

SkolepedelHenrik Førby søger
selv penge hos kommunen til
energibesparelser – og inviterer
pressenud,hvis der skal skabes
opmærksomhed.
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Når solen skinner får vi el fra
cellerne,når det blæser får vi el
fra vindmøllerne, og når der er
ingen af delene, er der ikke noget,
der slides på.

HENRIKFØRBY, PEDEL PÅ SENNELS SKOLE
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DaHenrik Førby
startede sompedel
på Sennels Skole i
ThistedKommune
for to år siden,
fandtes der næppe
en sparepære på hele skolen.
Nu er der opsat lyssensorer,
indført elektronisk energisty-
ring, blevet isoleret,kommet
lavenergi varmepumper og
nyt energirigtigt gasfyr.
På det tidspunkt blev der

taltmeget om,at skolen skulle
lukkes.Så ringedeHenrik
Førby til en journalist på
NordjyskeMedier,der bragte
en artikel om skolens klimatil-
tag.
“Efter den omtale blev det

sværere at lukke skolen,”
fortæller han.

Solcellerpå taget
ThistedKommu-
ne har afsat en
pulje til energiren-
overing, og den
søgerHenrik

Førby flittigt.Projekter, som
tjener sig selv ind på femår, får
han altid grønt lys til.Hanhar
dog også fået penge til projek-
termed længere tilbagebeta-
lingstid.Det gælder for solcel-
lerne på skolens tag.De har
først tjent sig ind efter 10 år.
Menudviklingen går hur-

tigt, og solcellerne bliver hele
tidenmere effektive.Henrik
Førby har planer omat sætte
nye solceller op ved siden af
for at kunne sammenligne,og
kommunenhar ikke været
helt afvisende over for ideen.

Etsignal til børnene
Henrik Førby opfordrer sine
kolleger til at gøremere for
miljøet.
“Man skal bare gå en tur

rundt på skolen og se på lyset
og varmenhvert eneste sted.
Det er ogsåmed til at sende et
signal til børnene om,at det er
vigtigt, at vi passer på vores
ressourcer,” siger han.
Ogder bliver ikke tale omat

hvile på laurbærrene. I øjeblik-
ket undersøgerHenrik Førby,
hvordanhan kan anlægge
varmekabler til jordvarmepå
skolens store boldarealer.�
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Selv på en regnfuld dag,
som da vi besøgte
Henrik Førby, producerer
solcellerne elektricitet.
På et år giver de om-
kring 4.000 kWh.

13.12
Sejr til tissekonerne
Den planlagte lukning af
fire af Københavns seks
bemandede toiletter blev
nedstemt i Københavns
Miljø- og Teknikudvalg.
FOA havde inden afstem-
ningen afleveret 7.756
underskrifter fra borgere,
der stadig vil kunne benytte
bemandede, offentlige
toiletter i København.

12.12
280.000 kroner
i erstatning
Det kan godt lade sig gøre
at få erstatning for tab
af erhvervsevne efter en
tidligere arbejdsulykke,
selv om man er gået på
efterløn. Det viser en sag
fra Aarhus, hvor 62-årige,
tidligere social- og sund-
hedsassistent Kirsten
Reuss Schmidt har fået ca.
280.000 kroner i erstatning.

07.12
Miljøpris til
FOA-arbejdspladser
Arbejdsmiljørådet har uddelt
sine årlige priser for godt
arbejdsmiljø, og arbejds-
pladser med FOA-medlem-
mer løb med hæderen i to
af ud af fire kategorier.

05.12
Snød ældre mand
med sexhjælp
En ansat i hjemmeplejen
i Ballerup er anklaget for
alfonseri og bedrageri, efter
at han har formidlet kontakt
mellem prostituerede og
en ældre borger uden om
kommunens retningslinjer.
I alt betalte manden
800.000 kroner for besø-
gene, og heraf har den
25-årige ifølge sigtelsen
taget 600.000 kroner til sig
selv.

Læs flere nyheder
på foa.dk

Sakset
fra foa.dk


