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Godkendelse af referat af mødet d. 7. november 2019

Sag nr. 1

Velkommen til nye medlemmer
Godkendt

Sag nr. 4

Novafos præsenterer sig som virksomhed med klimamål og klimatiltag samt
bud på klima- og energiløsninger mellem kommunen, erhvervslivet og
vidensinstitutioner

Sag nr. 5

Emne 1: Udnyttelse af overskudsvarme v. Michael Vaisgaard Thorslund
Ved etablering af ny produktion af fjernvarme laver EON ikke længere
gasproduktion.
På Frederikssund Kommunes webkort (https://webkort.frederikssund.dk/), er
der et kortlag, der viser opvarmningsformerne i kommunen. Dette kan tilgås
under ”Plan” -> ”Varmeforsyning, vedtaget” -> ”Forsyningsområder,
vedtaget”.
Der er dog usikkerheder i kortlaget, da det ikke er helt opdateret.
Til næste klimarådsmøde laver EON anbefalinger til Teknisk Udvalg på
baggrund af oplægget og drøftelser på mødet d. 30. januar. Anbefalinger
sendes til sekretæren senest en måned før næste klimarådsmøde.

Sag nr. 6

Emne 2: Energirenovering af og indeklima i kommunale bygninger v. Søren
Bryde
Indeklima i bygninger er reguleret i bygningsreglementet ved etablering af nye
bygninger. Der er ingen krav om vedligehold af indeklimainstallationer efter
etableringen.
Arbejdsmiljøloven regulerer arbejdspladser for voksne. Der findes på
nuværende tidspunkt ingen regulering af indeklima for børn eller på skoler og
institutioner.
Kurt Nielsen oplyser, at der er sensorer på Frederikssund Gymnasium, der
måler på CO2-niveau og reagerer, hvis niveauet bliver for højt. Der måles ikke
på andre parametre.
Henrik Jenvall oplyser, at mange skoler ikke har målt på indeklima. Henrik
Jenvall har en rapport om målinger af indeklima på skoler, som sendes til
Anne-Lise Kuhre.
Erik Fristrøm pointerer, at oplægget også bør omhandle energirenoveringer af
kommunale bygninger.
Det drøftes, om det er muligt at komme i kontakt med kommunens
ejendomsservice, for at få en forståelse af, hvad der allerede er i gang i de
kommunale bygninger. Ruth Bjerregaard oplyser, at det er afdelingen
Kommunale Ejendomme, der ved noget om dette, men det burde være muligt,
at få deres kommentarer.
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Sag nr. 1

Velkommen til nye medlemmer
Henrik Jenvall oplyser, at der nogle steder er sensorer i forbindelse med
ventilationer, så det er muligt at fjerndrifte.
Til næste klimarådsmøde laver Søren Bryde anbefalinger til Teknisk Udvalg på
baggrund af oplægget og drøftelser på mødet d. 30. januar. Anbefalinger
sendes til sekretæren senest en måned før næste klimarådsmøde.

Sag nr. 7

Emne 3: Årligt grønt regnskab v. Patrick Zaubitz
Ballerup Kommune arbejder med et årligt grønt regnskab, der afrapporterer og
måler på klimahandleplanen.
Det forslås, at Frederikssund Kommune lader sig inspirere af Ballerup
Kommunes grønne regnskab. Det grønne regnskab giver muligt for at forklare
og sætte ord på udviklingen i kommunen i stedet for, at det blot er tallene, der
taler. Det grønne regnskab giver også kommunen mulighed for at brande sig
overfor virksomheder i kommune og få dem til at være en del af udviklingen.
Det er primært CO2, der måles på, men der måles for eksempel også på
økologi.
Det drøftes om, klimarådet bør udarbejde en konkret skabelon, som
Frederikssund Kommune kan benytte ved udarbejdelse af et grønt regnskab.
Henrik Jenvall oplyser, at han har et regneark fra en anden kommune om
grønt regnskab.
Frederikssund Kommune indberetter årligt et CO2-regnskab med besparelser
til DN, for at opretholde status som klimakommune hos DN. Ida Nielsen
forslår, at CO2-regnskabet for 2018 drøftes i klimarådet.
Til næste klimarådsmøde laver Patrick Zaubitz anbefalinger til Teknisk Udvalg
på baggrund af oplægget og drøftelser på mødet d. 30. januar. Anbefalinger
sendes til sekretæren senest en måned før næste klimarådsmøde.

Sag nr. 8

Struktur og form ved dannelse af klimaråd for unge v. Kurt Nielsen
Kurt Nielsen oplyser, at der allerede er mange unge, der interesserer sig for
klima og at oprettelsen af et råd til unge vil skabe ejerskab. Kurt Nielsen
foreslår Kosmos ved siden af biblioteket som mødested for rådet og at
klimarådet for unge kunne tage på tur til virksomheder og institutioner for at
se hvordan de arbejder med klimaproblematikker. Kurt Nielsen mener, at
klimarådet for unge bør mødes i skoletiden for at sikre fremmøde.
Det drøftes fra hvilke institutioner og aldersgrupper, der skal rekrutteres fra.
Der er enighed i klimarådet om, at de unge skal være bredt repræsenteret
både når det kommer til institutioner og aldersgrupper.
Dannelse af klimaråd for unge i Frederikssund Kommune er inspireret af det
nationale unge klimaråd.
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Sag nr. 1

Velkommen til nye medlemmer
Henrik Jenvall nævner ”Grønt Flag”, som er et undervisningsforløb, der
handler om energibesparelser, der kan købes og bruges i undervisningen.
Per Seerup pointerer, at klimarådet alene ikke kan oprette et klimaråd for
unge, men at det skal gå igennem Teknisk Udvalg.
Kurt Nielsen vil forhøre sig hos sin egen rektor om mulighed for oprettelse af
et klimaråd for unge. Kurt Nielsen vil derudover være opsøgende overfor
rektorer på forskellige institutioner i kommunen, for at høre om det muligt at
oprette et klimaråd for unge og give nogle elever fri til at deltage i klimarådet
for unge.
Til næste klimarådsmøde udarbejder Kurt Nielsen et udkast til et kommissorie
for klimaråd for unge i Frederikssund Kommune på baggrund af drøftelser på
mødet d. 30. januar. Udkast til kommissoriet sendes til sekretæren senest en
måned før næste klimarådsmøde.

Sag nr. 9

Planlægning af arbejde frem til næste klimarådsmøde samt opdatering af
årshjulet
Til hvert af emnerne, der har været oplæg om d. 30. januar udarbejdes der en
halv side med anbefalinger til Teknisk Udvalg på baggrund af oplægget og
drøftelser. Den halve side sendes til sekretæren en måned før næste
klimarådsmøde, så det kan sendes ud til alle medlemmer sammen med
dagsordenen.
Sekretæren opdaterer årshjulet.

Sag nr. 10

Ansøgning om midler hos Teknisk Udvalg til tryk af materiale om klimarådet
Per Seerup ønsker klimarådet repræsenteret og promoveret ved festivallen
NATUR’ligvis i Rejsestalden i Jægerspris i uge 20. Hvis klimarådet skal
repræsenteres skal der tages stilling til plakater og foldere samt billeder og
tekst herpå. Det skal være materiale, der kan bruges til promovering andre
steder også. Der skal tages stilling til om klimarådet skal være repræsenteret
ved festivallen samt hvor mange penge, der skal søges hos Teknisk Udvalg til
tryk af materialer.
Der er generel enighed om, at klimarådet ønsker at være synlige ved
festivallen. Det drøftes hvilket formål, der skal være med materialet og hvilken
målgruppe materialet er til.
Anne-Lise Kuhre pointerer, at hvis Teknisk Udvalg skal tage stilling til
ansøgningen skal der indhentes et konkret tilbud.
Patrick Zaubitz fortæller at Frederikssund Erhverv tidligere har fået trykt
plakater i Frederikssund og at der kan indhentes et lignende tilbud til
produktion af klimarådets materiale. Patrick Zaubitz vil indhente et en pris
herpå.
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Sag nr. 1

Velkommen til nye medlemmer

Henrik Jenvall forslår, at der hurtigt kan printes et stort banner samt billeder af
rådsmedlemmerne samt en lille tekst om hvorfor rådsmedlemmer deltager i
klimarådet, som kunne bruges til promovering.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Patrick Zaubitz, Per Seerup og
Ida Nielsen, der udarbejder ansøgningen til Teknisk Udvalg om finansiering af
tryk af materialer. Ansøgningen sendes til klimarådet til efterretning.
Sag nr. 11

Evt.
Hvis der er nogle, der ønsker, at være vært ved næste klimarådsmøde d. 28.
april skal man tage kontakt til sekretæren.
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