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Referat af 3. møde i Klima- og Energirådet den 29. oktober 2015

Deltagere i mødet
Fra Klima- og Energirådet deltog

Afbud Deltog
Alfred Olesen, Landbruget X
Anders Møller, Løsning Fjernvarme x
Bent Sørensen, Det Fælles Landdistriktsråd x
Carsten Nielsen, VIA Horsens x
Flemming Laursen, Dansk Industri X
Kjeld Gade, Kjærgaard A/S x
Kristian Nielsen, DONG x
Martin Fritzner ,Dansk Naturfredningsforening X
Michael Jonasen, Vandværker X
Ole Pedersen, Hedensted Spildevand X
Ole Svenningsen, energiselskaberne NRGI og Energi Midt x
Simon Bak Kristensen, Insero x
Thomas Harttung, Aarstiderne A/S x
Lene Tingleff, Formand for Teknikudvalget x
Liselotte Hillestrøm, Formand udvalget for Fritid og fællesskab x
Johan Stadil Petersen, Chef for Fritid & Fællesskab x
Jesper Thyrring Møller, Kommunaldirektør x

Fra administrationen deltog
Per Nørmark, Pernille Øster, Helle Westphal, Peter Svane og Niels Rauff

Referat

1. Velkomst 
Formand for Teknikudvalget Lene Tingleff bød velkommen

2. Besigtigelse Juelsminde
Peter Svane Knudsen viste rundt med udgangspunkt i Gl. Havn og diget ved 
Juelsminde. Peter fortalte om Risikostyringsplanen for Juelsminde:

 At risikoområderne er klart afgrænsede
 At udfordringen næsten udelukkende kommer fra havet
 At diget for nuværende vurderes ”at være godt nok”
 At havet ved ekstremt højvande kan trænge ind i byen 3 steder 
 At borgerne engagerer sig i løsninger
 At kommunen investerer i ”her og nu” løsninger
 At borgerne selv forventes at finansiere mere langsigtede løsninger
 At kommunen deltager m.h.p. at sikre byens funktionalitet

3. Præsentation af kommunens klimagruppe
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Per Nørmark præsenterede ”klimagruppen” som fremover skal forestå arbejdet 
med klimatilpasning i kommunen: Pernille Øster, Anne Mølgård Juul (fraværende), 
Helle Westphal, Niels Rauff samt en repræsentant fra Hedensted Spildevand 
(endnu ikke udpeget).

4. Fra Risikostyringsplan til klimahåndtering
Med udgangspunkt i Risikostyringsplanen for Juelsminde fortalte Peter Svane 
Knudsen om kommunens overvejelser om klimatilpasning i andre områder i 
kommunen, herunder særlig med fokus på:

 At den der nyder godt af klimasikringen ikke altid er den samme som skal 
/ kan levere løsningen

 Det er ikke altid i den geografi hvor problemet er, at man kan finde 
løsningen

 Det geografiske område imellem indsats og løsning kan have en kompleks 
sammensætning af interesser (goder) for andre borgere eller almenvældet 
(borgerne).

5. Workshop: Vi får kun succes, når borgernes almene behov også opfyldes. 
Hvordan sikrer vi, at de almene behov bliver relevante for borgerne, og en del af 
løsningen?
Det fulde materiale fra workshoppen forligger i dokumenterne ”Rådets noter fra 
workshop” samt ”PP vist på 3. møde i Rådet”. Rådets anbefalinger kan 
opsummeres således:

Fællesskab
 Klimasikring er en fælleskabs-opgave. Husk at kommunen er et fælleskab. 

Pas på med at opdele borgerne i ”nydere” og ”ydere”. Gennem kommunen 
er vi er alle sammen med til at finansiere noget vi ikke bruger, eller har 
behov for.

Merværdi
 Sæt fokus på hvad man også kan opnå, når man klimasikrer. Fokuser fx 

på nye boldbaner eller andre attraktive tiltag. Når fokus bliver rettet mod 
merværdi bliver det måske nemmere at inddrage borgerne.

 Opkøb natur/landbrugsjord til at lave våde enge og rekreative områder. 
Det kan være billigere at oversvømme marken end at lave lokale 
løsninger. Find løsninger på forskellige udfordringer på samme tid. 

Krav og økonomi
 Brug kolde kalkuler - prisen for at klimasikre kan overstige de skader der 

kan ske. Vær opmærksomhed på at enkelte huse ikke kan reddes. Ikke alt 
skal sikres for enhver pris.

 Pak bløde værdier ind i hård matematik. Værdisæt de andre goder som 
ikke umiddelbart er synlige. Den brændende platform er i forhold til egen 
ejendomsværdi. Gør først det, der har en kort tilbagebetalingstid. 

 Brug de redskaber kommunen har til at stille krav til fx lokal nedsivning af 
regnvand og belægningstyper. 

 Gør det kommunen kan. Kom i gang. Lav fx en kampagne for at få 
borgere til at frakoble regnvandet fra fælleskloakerede spildevandsanlæg 
mod tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 Beskyt de værdier vi har, så de ikke går tabt, og alle de jobs der er i 
området. Hvis ikke, kan ejendomme blive svære at forsikre og det kan 
være med til at udvikle en form for ”udkantsdanmark”.

6. Tak for i dag og på gensyn den 20. januar 2016 kl. 14.30 i Uldum
v/ Per Nørmark og Formand for Teknikudvalget Lene Tingleff


