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Papiruld-direktør
vil i dialog med
politikerne
Miljømæssig forsvarlig isolering i en
bolig kan reducere
CO2-forbruget med
flere ton. Papiruld
Danmarks direktør,
Claus Skov, håber at
gå i dialog med politikerne om mulighederne inden for
nybyggeri af boliger
og bygninger.
CIRKULÆRT:

kavanen Danmark for Målene til blandt andet Hillerød
og Værløse, og denne gang
handler det netop om genbrug og cirkulær økonomi.
- I den forbindelse vil vi
gå i dialog med politikerne,
og vi håber, at de vil indgå i
en konstruktiv dialog om,
hvordan vi får sat ekstra
fokus på, hvordan vi kan reducere CO2-forbruget inden
for nybyggeri, bygninger og
boliger, lyder det fra Claus
Skov.
Sparer flere flyrejser

HILLERØD: Papiruld Danmark A/S, der ligger i Hillerød og producerer miljøvenlig isolering af overskudspapir og genbrugsaviser, har i
mere end 30 år haft fokus på
klima- og miljøvenlig produktion. Derfor glæder direktør Claus Skov sig over,
at der i den netop overståede
valgkamp har været så stort
fokus på netop klima og miljø, og han håber, at politikerne vil fortsætte dialogen
om klimavenlige løsninger
også her efter valget. I morgen kommer informations-

Debatterne i valgkampen
har fokuseret meget på afgifter, og især afgifter på
oksekød og flyrejser. Men
Claus Skov påpeger, at miljømæssig forsvarlig isolering af nybyggeri, bygninger og boliger med Papiruld
giver meget større CO2-besparelse - og den besparelse
har man hvert år.
- Et u-isoleret hus, der isoleres korrekt med Papiruld,
vil spare næsten fem tons
CO2 hvert eneste år i hele
husets levetid. Det svarer til,
at man kan flyve 20 gange
tur/retur fra København til

DANMAR

Bæredygffi
i Hillerød Spar gEobalt
køb Lokalt

Berlin om året, lyder vurderingen fra Claus Skov.
Han understreger dog
samtidig, at det også er klogt
at fokusere på CO2 i forhold
til fly og biltrafik.
Claus Skov tilføjer, at hvis
man allerede har lidt isolering på loftet for eksempel
50 mm, og der efterisoleres
op til 400 mm, som er standarden, så sparer man cirka
1,5 tons CO2 hvert eneste år i
hele husets levetid.
Socialdemokratiets folketingskandidat Nick Hækkerup, der selv bor i Hillerød,
kalder debatten for spændende.
- Der er helt sikkert nogle
spændende perspektiver i at
se på, hvordan vi også inden
for nybyggeri, bygninger og
boliger kan optimere yderligere, så vi også her kan finde smartere løsninger til at
nedbringe CO2-forbruget.
Det er en vigtig dialog, som
jeg er sikker på, at mange
af medlemmerne af det nye
Folketing gerne vil være en
del af, siger han.
bjørkman
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Jønsson's Auto
dit grønne bilnus

329 solgte Hyundai el
biler i Danmark i 2019
Prøv Hyundai Kona og loniq,
el og Plugin-Hybrid

Krakasvej 5 — Hillerød
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Sidste år sparede danskern
klimaet for 143.950 tc:ns„C
ved at genanvende 1,4 rti
flasker og dåser - •

