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27. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Dagsorden godkendt. 
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28. Gasbus test 

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet skal tage stilling til om de vil anbefale Materialegården i Hedensted at 
arbejde videre med test af en gasbus.  

Sagsfremstilling 

Transporten er et område med stor CO2 udledning. Et område, vi som kommune ikke har stor 
direkte indflydelse på. Kommunen har dog en flåde af biler ligesom kommunen har en adgang 
til formidling over for borgere. Materialegården er i dialog med Tidebus og Natureenergy. Der 
er her opstået muligheden for at lease en gasbus.  
Der vil være to formål med at lease en gasbus: 
1: Teste nye, grønne teknologier i vores drift. 
2: Formidling. Busserne kører skolebørn. Der kan kobles en meget borgernær formidling på 
projektet.  
 
Materialegården i Hedensted er repræsenteret på mødet af Ole Klidbo Madsen og Lejf Michael 
Andersen, der vil præsentere mulighederne for at teste en gasbus. De vil præsentere de 
økonomiske forhold ved at lease en gasbus.  
 
Klima- & Energirådet drøfter potentialet ved at lease en gasbus, og kommer med anbefaling til 
Materialegården. 
 
 
 

Administrationen indstiller, 

at Klima- & Energirådet giver input til Materialegården i forhold til forsøg med en gasbus. 

Beslutning 

Ole og Lejf fra Materialegården skulle have præsenteret deres regnestykke omkring en gasbus. 
Men da mødet blev afholdt virtuelt, besluttede vi at udsætte denne snak. Også fordi Lejf og 
Ole generelt gerne vil orientere om indsatser på Materialegården.  
 
Klima- & Energirådet ser frem til snakken og fremhæver, at måske er en elbus endnu mere 
interessant og relevant. Dette giver Merete videre.  
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29. Bæredygtighedspris 

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet skal tage stilling til om de ønsker at uddele en bæredygtighedspris i 
2021.  

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Hedensted Erhvervs Nytårskur 2020 uddelte Klima- & Energirådet en 
bæredygtighedspris. Hedensted Erhverv har udsat Nytårskuren til foråret.  
 
Det skal drøftes om der skal uddeles en pris i 2021, og hvordan en vinder skal vælges.  
 
I 2020 blev udvælgelsen faciliteret af Hedensted Erhverv, der havde forhåndsudvalgt nogle 
kandidater. Medlemmer af Klima- & Energirådet valgte ud fra nogle givne kriterier en kandidat.  

Administrationen indstiller, 

at Klima- & Energirådet beslutter om der skal uddeles en bæredygtighedspris i 2021. 
Såfremt der skal uddeles en pris, drøftes udvælgelsesprocessen. 

Beslutning 

Klima- & Energirådet vil gerne uddele en bæredygtighedspris igen næste år.  
 
Merete og Carsten sørger for, at der bliver annonceret på facebook og i Hedensted Erhvervs 
nyhedsbrev for nominerede til en bæredygtighedspris. Nytårskuren er udsat/lavet om til en 
forårskur og kommer tidligst til at ligge i april/maj. Derfor satser vi på at have fundet en 
modtager til prisen inden udgangen af marts.  
 
Alle nominerede sendes til Carsten. Carsten faciliterer en proces ala sidste år for at finde en 
kandidat. 
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30. DK2020 Klimahandlingsplan 

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet skal drøfte deres deltagelse i DK2020 - herunder HOP in 2021 

Sagsfremstilling 

Hedensted Kommune er kommet med i DK2020 samarbejdet/ projektet.  
Merete giver en kort introduktion til arbejdet, og tidsplanen. 
 
Et vigtigt element i arbejdet med en klimahandlingsplan handler om inddragelse af borgere. 
Her spiller Klima- & Energirådet en særlig rolle. 
Et område er HOP in hvor der tidligere har været fokus på bæredygtig produktion. I 2021 
afholdes HOP in i uge 10. Store dele af dette afholdes virtuelt, men det er nødvendigt med en 
vis tilstedeværelse på skolerne i stedet. Klima- & Energirådet skal drøfte hvordan de kan 
bidrage.  
 

Administrationen indstiller, 

at Klima- & Energirådet drøfter DK2020 og rådets deltagelse i projektet på kort sigt.  

Beslutning 

Merete orienterede kort.  
Der er en god proces i gang. Ud over en stor teknisk del i handlingsplanen skal den ud og leve 
blandt borgere og virksomheder, hvorfor en udadrettet indsats er vigtig. Det Klima- & 
Energirådet laver allerede passer ind i dette, og der kan komme nye aktiviteter til. HOP in er 
en indsats for skolerne, hvor Rådet kan spille  en rolle. Efter afholdelse af mødet har vi dog 
fået besked på, at HOP in 2021 aflyses. Merete involverer Rådet efter behov.  
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31. Diverse 

Beslutningstema 

Kort orientering om: 
Elbiler i kommunen 
Formidling - det NATURlige Hedensted 
Oliefyrsarrangementer 
Eventuelt 

Beslutning 

Elbiler 
Der er gang i en proces, hvor en intern arbejdsgruppe er ved at finde ud af, hvor hurtigt og 
hvor mange elbiler der kan indfases i Hedensted Kommunes drift allerede fra 2021.  
 
Det NATURlige Hedensted 
Vi er så småt klar til at gå i gang med formidlingen af det grønne i Hedensted Kommune. Der 
bliver fokus på Hedensted som et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Dette kobles 
sammen med bæredygtig livsstil – og at det er en forudsætning for, at det kan være et godt 
sted at bo. Vi har fået kontakt med nogle aktører/ansigter, der skal være med til at være 
ansigterne udadtil i denne formidling. De skal lave nogle videoer og historier. Det er unge, 
erhvervsdrivende, børnehave, familier, ældre og ikke mindst Klima- & Energirådet.  
Så snart Corona tillader det, bliver Rådet inviteret ud til videooptagelser.  
 
Oliefyrsarrangementer 
Der var arrangement for borgere den 17. november. Der var ca. 130 tilmeldte. Ca. 90 deltog, 
da der ikke var plads i det virtuelle mødelokale til flere. Det gik godt. Der var god aktivitet på 
chatten.  
 
Den 1. december var der møde for lokalråd/repræsentanter. Der var 12 lokalsamfund 
repræsenteret ved 17 deltagere. Vi holder en opsamling på dette i januar. Forud for dette 
laves en lille screening af de 12 områder – herunder kontakt til fjernvarmeværkerne for at 
afstemme, om der er nogle områder, som de påtænker at gå i gang med.  
 
Compas 
Merete gav en kort status. Det går godt. Vi har travlt. Nye iværksættere kommer til. Der er to 
store projekter, som Compas er drivkraft på: Cirkulær Play som er et partnerskabsprojekt 
mellem Compas, Randers Kommune, Det Bæredygtige Hospital/Region Midtjylland og Kompan. 
Projektet går rigtig godt, og selv i en Corona tid lykkes det for hospitalerne at få indført 
helt nye vaner omkring affaldssortering.  

./. Plant for the Sky projektet handler om fremtidens dyrkning af fødevarer. Nemlig om 
smartfarming/vertikal dyrkning. Ud over at mange iværksættere kan se sig selv i det projekt, 
og mange skoler/universiteter er interesseret, er Trifork med som udviklingspartner og 
udvikler hele den teknologiske styring. Se evt. første del af formidlingen her: 
https://www.linkedin.com/company/12612019/admin/ (scroll et par historier ned). 
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32. Eventuelt 

Beslutning 

Michael er i dialog med virksomheder langs E45 om biodiversitet og påtænker at lave et 
biodiversitets kodex. Carsten mener, at det er god timing. Michael og Carsten går videre med 
ideen.  
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