
Høringssvar til intern CO2-afgift

Jeg vil bifalde forslaget om en intern CO2-afgift i Aarhus kommune. Jeg finder forslaget
fremsynet og fornuftigt. Jeg vil kort opridse nogle af de positive virkninger, jeg ser forslaget
som havende. Dernæst vil jeg nævne punkter, hvor jeg synes, at forslaget kan forbedres.

Positive virkninger:

- Fald i CO2-udledning. Det er altid positivt når CO2-udledningen mindskes, og dette
er derfor første punkt.

- Aarhus som et stærkt brand. Brandingen af Aarhus går godt. Titlen som europæisk
kulturhovedstad var en stor drivkraft for kulturlivet, og med en ambitiøs klimapolitik
kan Aarhus virkelig understøtte narrativet om en moderne by, der går forrest i at sikre
byens borgere en fremtid i en god og sund by, på en god og sund klode.

- Understøttelse af bæredygtige virksomheder. Med denne CO2-afgift kan man
håbe på, at kommunens indkøb fremover vil favorisere virksomheder, der tilføjer
positivt til den grønne omstilling. På den måde vil man understøtte, at man i
kommunen har virksomheder, som er forberedt på fremtidens markeder.

Forbedringspunkter:

- Byggeri. Jeg synes det er et ærgerligt signal, at byggeriet i første omgang går fri.
Der bygges enormt meget i byen, og det ville være et stærkt signal, hvis man i
kommunens egne byggerier gjorde en meget mere aktiv indsats for at nedbringe
CO2-udledningen forbundet med etableringen af disse.

- Erfaringsindsamling. Jeg håber I vil benytte lejligheden til at lave noget målrettet
erfaringsindsamling. Forslaget er et foregangsforetagende, og jo bedre I evaluerer og
indsamler informationer, jo bedre kan erfaringerne bruges af andre kommuner,
virksomheder og staten, når disse vil på sigt vil lave lignende tiltag. Hvilket er meget
sandsynligt.

Afslutningsvis vil jeg takke jer for at stemme for dette forslag. Jeg tror på, at dette vil blive
husket som et vigtigt skridt på vejen til den grønne omstilling.

Mange tak for jeres arbejde.
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