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7. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Dagsorden godkendt 
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8. Diverse 

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet drøfter emnerne og beslutter, hvad der skal sættes iværk. 

Sagsfremstilling 

 Bæredygtighedspris. Prisen annonceres fra uge 15. Den uddeles på Hedensted Erhvervs 
arrangement den 24. juni 2021. Ugen før har Klima- & Energirådet møde, hvor 
vinderne skal findes. Husk at dele opslaget, hvor vi indkalder nominerede.  

 Energiarrangement. Det er tidligere aftalt at vi holder et nyt Oliefyrs arrangement sidst 
i april. Rådet beslutter nærmere omkring indhold på mødet, og hvem der gør hvad.  

 Energinetværk. På sidste møde blev det aftalt at drøfte muligheden for et netværk af 
fagfolk, som borgere kan kontakte for at få hjælp til forsyning. Merete giver status på 
dette og det videre forløb aftales.  

 Øvrigt fra medlemmerne.  

Administrationen indstiller, 

at udvalgte drøfter emnerne, og træffer relevante beslutninger for hvert område.  

Beslutning 

 Bæredygtighedsprisen bliver uddelt på Hedensted Erhvervs Nytårskur den 24. juni 
2021. Der annonceres efter nominerede fra uge 18. Husk endelig at dele annoncen og 
nominer gerne, hvis I kender nogen. Annoncen eftersendes. 

 Oliefyrs arrangement 
Det blev besluttet, at vi gerne vil holde et nyt oliefyrsmøde. Det skal være efter den 1. 
juni 2021, og så skal det være et fysisk møde.  

 Håndværker energimøde 
Mødet skal afholdes efter den 21. maj 2021, hvor vi må forsamles mere end 50 
personer. Det skal være et morgenmøde fra kl. 9. Igennem Energistyrelsen kan vi få en 
ekspert fra Teknologisk Institut til at komme og fortælle håndværkerne om installation 
af vedvarende energiløsninger, og de bliver informeret om, hvordan de kan komme på 
Energistyrelsens hjemmeside for VE godkendte håndværkere. Invitationen vil gå ud til 
VVS’ere, elektrikere, energirådgivere, fjernvarmeværker (Carsten tjekker, om der er 
andre relevante branchekoder). På mødet vil vi gerne have oplæg fra Fjernvarmen i 
kommunen og evt. fra Stig Caspersen fra &greenprojects. 
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9. Status DK2020 

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet skal beslutte, hvilke anbefalinger de ønsker at sende videre til politiske 
drøftelser i statusopdatering på DK2020.  

Sagsfremstilling 

DK2020 arbejdet pågår i kommunens administration. Der laves en status på Kommuneledelsen, Teknisk 
Udvalg, Udvalget for Fritid & Fællesskab, PKØ og Byrådet i juni måned. Klima- & Energirådet skal videregive 
konkrete anbefalinger til det videre arbejde.  
Tidsplanen for DK2020 er at vi skal aflevere et færdigt udkast til DK2020 sekretariatet den 1. maj 2022. 
herefter skal det færdigbearbejdes for så endeligt at blive indsendt den 15. juni 2022. Forud for 1. maj 2022 
vil der være flere muligheder for at træffe væsentlige beslutninger om ambitionsniveau og metoder.  
 

 Energi – status med beslutninger om at fremme kollektiv forsyning hvor det er muligt, og 
inddragelse af fjernvarmeværker – herunder også hvordan vi forholder os i kommunens 
ejendomme (det sidste har jeg selv et bud på). Desuden ambitionsniveau for sol og vind i 
Hedensted Kommune. 

 Elbiler i Kommunens flåde. 
 Erhverv - status på igangværende indsatser. 
 Landbrug – status. 
 Klimatilpasning - status. 
 Affald – hvilke emner kan/ skal vi tage med i DK2020 og hvor henviser vi direkte til affaldsplanen og 

dertilhørende indsatser. 
 Kommunens Kerneområder og drift. Procesværktøj til bæredygtighedsvurderinger i projekter – 

orientering om værktøjet . 
 
Merete giver status på mødet. 
 

Administrationen indstiller, 

at udvalget drøfter det igangværende arbejde og beslutter hvilke beslutninger der skal lægges 
op til fagudvalgene og Byrådet i juni og hvilke emner der blot skal gives status på.  

Beslutning 

Merete gennemgik et oplæg med status på arbejdet. Oplægget eftersendes.  
Status behandles på Kommuneledelsen i maj og forelægges Teknisk udvalg, Fritid & 
Fællesskab, PKØ og Byrådet i juni.  
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Rådets bemærkninger:  

 Kan vi tænke i incitamenter til selvejende institutioner? Kan vi hjælpe dem? 
 Kan man ikke tænke sig solceller på erhvervsbygninger? 
 Øget kommunikationsindsats omkring indsatserne 
 Kommunens rolle som indkøber blev drøftet. Hvilke krav kan vi stille i vores indkøb. 

Også der hvor vi er fælles med andre kommuner. Kan vi fx påvirke i forhold til udbud 
på busser/regional buskørsel m.v. 

 
Der kommer ikke til at være specifikke beslutninger til udvalgene i juni, men blot status. Der 
vil dog være tydeliggjort emner, hvor Byrådet skal tage stilling inden endelig godkendelse af 
DK2020 planen. Sådan at man politisk kan forberede sig på dette.  
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10. Eventuelt 

Beslutning 

Intet 
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