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Venlig hilsen

Thomas Eriksen
Kommunaldirektør 
Direkte tlf.: 56203004 
Mobil tlf.: 21154347

Direktionen
Direktionen
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk
http://www.faxe-files.dk/mailsignaturer/Faxekommune_boelge.gif

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af direktør kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.

 
Fra: Knud Erik Hansen 
Sendt: 16. september 2019 15:27
Til: Thomas Eriksen
Emne: Fwd: Konkretisering af frikommuneforsøg med fokus på økologi og den grønne omstilling
 
Vi vil gerne have denne i ØK

Med venlig hilsen
 
Knud Erik Hansen
Byrådsmedlem 
Keha@Faxekommune.dk

Start på videresendt besked:

Fra: Tanja Condrea <tanja.condrea@gmail.com>
Dato: 27. august 2019 kl. 21.37.10 CEST
Til: Marcel Meijer <aumme@samsoe.dk>, aumw@samsoe.dk, aumk@samsoe.dk, auss@samsoe.dk,  borgmester@slagelse.dk,
fea@slagelse.dk, jogru@slagelse.dk, olekr@slagelse.dk,  ovive@faxekommune.dk, ther@faxekommune.dk, eniel@faxekommune.dk, 
tlaur@faxekommune.dk, retu@faxekommune.dk, carr@lejre.dk, imvy@lejre.dk,  ivmo@lejre.dk, peos@lejre.dk,
mrose@faxekommune.dk, dborg@faxekommune.dk,  nepea@faxekommune.dk, adels@faxekommune.dk, erras@faxekommune.dk, 
haaka@faxekommune.dk, folma@faxekommune.dk, babra@faxekommune.dk,  stpe@faxekommune.dk, maoea@faxekommune.dk,
mikda@faxekommune.dk,  michc@faxekommune.dk, friis@faxekommune.dk, nathu@faxekommune.dk,  keha@faxekommune.dk,
larss@faxekommune.dk, cbirk@faxekommune.dk,  came@faxekommune.dk, fihn@faxekommune.dk, petha@faxekommune.dk, 
stana@faxekommune.dk, landr@faxekommune.dk, moriz@slagelse.dk,  darrb@slagelse.dk, Kristiane Ravn Frost <kristiane@aima.dk>,
mila@lejre.dk
Emne: Vedr.:  Konkretisering af frikommuneforsøg med fokus på økologi og den grønne omstilling

Kære alle
 
Desværre fik jeg vedhæftet en gamle version af notatet, derfor modtager I nu den rigtige version.
 
Med venlig hilsen
 
Tanja Condrea og Kristiane Ravn Frost
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On Tue, Aug 27, 2019 at 7:01 PM Tanja Condrea <tanja.condrea@gmail.com> wrote:

Til politikere og embedsfolk

Vi har fået flere positive henvendelser fra lokalpolitikere og embedsfolk, som ønsker at deres kommune medvirker til at fremme
den grønne omstilling. Flere efterspørger samtidigt en konkret ramme for frikommuneforsøget og eksempler på udfordringer i
lovgivningen, som frikommuneforsøget med paragraf-fritagelser skal tage udgangspunkt i - herunder hvilke konkrete
bestemmelser kommunen skal søge fritagelse fra.  Vi vil derfor prøve at nærme os en konkretisering til de grønne kommuner,
som vi har en dialog med.

Fra interesseorganisationerne kan vi: 1) udarbejde et forslag til en ramme omkring frikommune-forsøg og 2) skitsere generelle
eksempler på udfordringer. De konkrete udfordringer i jeres kommune skal findes i samarbejde med lokale økosamfund og øko-
projekter. Dette kan gøres i næste fase efter ansøgningen er indsendt til ministeriet. 

Ad 1) Forslag til ramme for frikommuneforsøget

1.    Etablering af frikommune-netværk mellem andre grønne kommuner. Faxe, Slagelse og Lejre går sammen og
etablerer et frikommune-netværk. Derved bruges færre administrative ressourcer. Netværket inddrager efter behov
deres lokale økosamfund, økoprojekter, videnspersoner fra erhvervslivet, som arbejder med økologi og bæredygtigt
byggeri.

2.    De grønne foreninger opretter en referencegruppe

3.    Dannelse af tværgående arbejdsgruppe med koordinatorer fra de grønne kommuner, som kontakter og
samarbejder lokale grønne aktører, lodsejere, virksomheder, økosamfund og interesseorganisationer.

4.    Ansøgningen til Økonomi og indenrigsministeriet opbygges tematisk. Da paragraf- fritagelserne i
frikommuneforsøget er under forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, foreslår vi at ansøgningen struktureres efter
forskellige 5 forskellige temaer:

1. Planlov – udvikling af et øko-zone

2. Bygningsreglementet – fokus på samlet forbrug af energi inkl. indlejret energi

3. Håndtering af spildevand og håndtering af humane affaldsprodukter

4. Opsamling og brug af regnvand

5. Afgifter på grøn el.

Ad 2) Notat om konkrete udfordringer

Se vedlagt PDF med notat. Notatet er struktureret efter:

1) Udfordringer, der ikke kan løses inden for eksisterende lovgivning
2) Udfordringer, der muligvis kan løses inden for eksisterende lovgivning
3) Udfordringer, der kan løses inden for eksisterende lovgivning (afsnittet tages med af hensyn til gennemsigtighed for
bidragyderne)
 
Aldrig har interessen blandt almindelige borgere og familier for at bygge og bo i økosamfund været større, der dannes flere
økosamfund nu - end der er etableret i hele Danmark frem til dags dato. Aldrig har regeringens
ambitioner på det grønne område været større. Aldrig har det moderne samfund stået over for en større udfordring med hensyn
til CO2 og biodiversitet. Derfor har det aldrig været vigtigere, at vi går samme på tværs af sektorer om et egentligt
samskabelsesprojekt, som kan flytte Danmark i den rigtige retning.
 
Vores signal fra interesseorganisationerne er klart – lad os arbejde sammen om at gøre Danmark grønnere og være et
foregangsland i forhold til den bæredygtige omstilling.
 
På vegne af Landsforeningen for Økosamfund, Praktisk Økologi og Permakultur Danmark.
 
Med venlig hilsen
 
Tanja Condrea og Kristiane Ravn Frost

 
--
Med venlig hilsen

Tanja Condrea
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