
 

Hedensted Kommune har fået et Klima- 
& Energiråd
Klima- & Energirådet vil gøre en forskel - og vil samarbejde med 
kommunens borgere om den bæredygtige udvikling.

Klima- & Energirådet har netop været samlet for første gang, og ideer-
ne og engagementet var til at få øje på.

Klima- & Energirådets overordnede vision er at skabe bæredygtig vel-
færd med udgangspunkt i miljømæssig bæredygtighed. 

De projekter, der er udvalgt på rådets første møde, handler om bære-
dygtig varmeforsyning til borgere i kommunen. Det spænder lige fra de 
områder hvor der kan være fjernvarme, over mindre boligklynger, hvor 
man måske kan lave fælles varmeforsyning og til de enkeltstående 
ejendomme, der selv skal sikre egen forsyning. 

Derudover arbejdes der med projekter, der vil involvere folkeskoler, ud-
dannelsesinstitutioner og iværksættere. 

Formand for Klima- & Energirådet, Ove Kjærskov Nielsen, der også er 
medlem af Udvalget for Teknik, siger om det første møde: ”Det er vir-
kelig positivt, at alle medlemmer udviser så stort engagement for ar-
bejdet i Klima- & Energirådet. Efter mødet i dag, havde alle deltagere 
involveret sig i et eller flere projekter, som der nu skal arbejdes videre 
med.”

Alle kan være med

Hvis du arbejder med et projekt, som du tror kan passe ind i den bære-
dygtige udvikling, vil Klima- & Energirådet gerne høre om det. Måske 
kan vi hjælpe hinanden og gøre projekterne endnu bedre. Måske er der 
et potentiale, som kan udnyttes andre steder også. 

Medlemmerne i rådet er:

Fra Byrådet: Ove Kjærskov Nielsen, Torsten Sonne Petersen, Claus 
Thaisen og Lars Poulsen. Eksterne deltagere: Lars Jensen, Anders Møl-
ler, Bent Sørensen, Henrik Narud og Lone Jakobsgaard. 

Du er velkommen til at kontakte Klima- & Energirådet gennem Klimako-
ordinator Merete Valbak: merete.valbak@hedensted.dk

For yderligere oplysninger kan kontaktes 

Formand for Klima- & Energirådet, Ove Kjærskov Nielsen på 20726666 
eller Klimakoordinator, Merete Valbak på 29257986
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