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FOR ABONNENTER

Energiudskamning fører ikke til flere
energibesparelser
Energi og inflation fylder særligt meget i denne valgkamp, og netop
derfor er det så nemt at forfalde til de sort-hvide løsninger.
TILFØJ TIL LÆSELISTE

Der er ingen skade ved at tænke over sit energiforbrug, men vi skal bare huske at bevare
fornuften, så sunde energibesparelser ikke bliver til regulær energiudskamning, mener Signe
Bøgevald Hansen. Foto: Thomas Borberg

SIGNE BØGEVALD HANSEN
politisk konsulent, SMVdanmark

Energi og inflation har ikke siden 1970 været så vigtigt for danskerne
i forbindelse med en valgkamp, som det er nu. Årsagen er åbenlys:
Danmark og resten af Europa står i en regulær energikrise.
Priserne på energi er for mange danskere steget eksplosivt, og
konsekvenserne har allerede været til at mærke. Virksomheder og
danskere bliver derfor opfordret til at spare på energien.
Hvor vores redning under coronakrisen var at være mindre sammen,
så tyder meget på, at det nærmeste, vi kommer en løsning på
energikrisen, er at gøre det helt modsatte.
Vi skal bringes tættere sammen for at holde varmen.

I forbindelse med energikrisen er flere virksomheder blevet bedt om
spare på energien, senest med en energisparekampagne fra
Energistyrelsen . Der er ingen skade ved at tænke over sit
energiforbrug, men vi skal bare huske at bevare fornuften, så sunde
energibesparelser ikke bliver til regulær energiudskamning, hvor
flere virksomheder i frygt for omverdenens reaktioner aflyser
arrangementer uden at kende det faktuelle grundlag. Det, der ser ud
til at bruge meget energi, gør det nemlig ikke altid.
Vidste du f eks at når Copenhagen Light Festival oplyser hele byen i

Vidste du f.eks., at når Copenhagen Light Festival oplyser hele byen i
smukke farver, så bruger de på tre uger cirka tre fjerdedele af det
strømforbrug, der bruges ved en fodboldkamp? Og på en dag svarer
forbruget i festivalen til kun tre fuldt opladte elbiler? Det lave
forbrug overrasker mange, men det er vigtigt at have fokus på. For
ved at aflyse arrangementer af frygt for elregningen og uden at kigge
på de faktiske omkostninger risikerer vi at tage levebrødet fra de små
og mellemstore virksomheder, der er leverandører til diverse
arrangementer og events.
Under coronakrisen fik vi at vide, at vores vigtigste våben var at
være sammen hver for sig. Virkeligheden er en anden nu. I stedet for
at være sammen hver for sig bør vi samles om at mindske
elforbruget. Sidder du f.eks. alene hjemme i stuen med lyset,
fjernsynet og computeren tændt, så vil det gavne energiforbruget,
hvis vi samles om skærmen og i rum med lyset tændt. Forestiller vi
os, at 350.000 tager ud af huset i stedet for at sidde derhjemme, vil
det svare til en besparelse på ca. 27.125 computere, der streamer
Netflix – pr. time. Overrasket? Du er ikke den eneste. Men disse
informationer bliver der kun plads til, hvis vi husker nuancerne.

LÆS OGSÅ

Vi står i den alvorligste energikrise midt i en
omstilling. Men vi er optimister

Vi skal huske at spare på strømmen alle sammen, men vi må ikke
miste hovedet. Energi og inflation fylder særligt meget i denne
valgkamp, og netop derfor er det så nemt at forfalde til de sort-hvide
løsninger.
Men opfordringen til vælgere og politikere skal lyde: Husk

Men opfordringen til vælgere og politikere skal lyde: Husk
nuancerne. Ingen vinder ved, at alle arrangementer slukker lyset,
hvis vi bare tænder det derhjemme i stedet for.
Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og
få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i
døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også
JP Debat på Twitter
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