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Godkendelse af referat af møde 8. maj 2019
Referat godkendt

Sag nr. 2

Høringssvar på forslag til Klimastrategi 2019
Per Seerup: Svarfristen er flyttet fra d. 6. juni til d. 16. august, da det nu er en
offentlighøring og ikke kun en intern høring.
Per Seerups forslag til procedure for udarbejdelse af høringssvar til
klimastrategien er som følger: Klimarådet indsender kommentarer seneste d.
21. juni til Anker Riis. Formandsskabet samler kommentarerne til et forslag til
et høringssvar som sendes til medlemmerne d. 28. juni. Kommentarer til det
samlede høringssvar har frist d. 3. august. Der gives bemyndigelse til at
formandsskabet efterfølgende kan rette til og sende det endelige høringssvar
senest d. 16. august.
Proceduren blev tiltrådt og bemyndigelse givet.
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Jørgen Bech: vær opmærksom på, at der er forskel på klimastrategien og
klimahandleplanen og hvilke høringssvar, der bør gives til hvad.
Ida Nielsen: holder resten af planen med at have handleplanen klar før
budget?
Jørgen Bech: ja og nej. Man afsætter pengene til de handlinger, der skal laves
ved budgetlægning, men kun dele af handleplanen kan nå at blive klar.
Tyge Kjær: skal vi komme med kommentarer til ideer til indsatsområderne?
Jørgen Bech: det er strategiens ordlyd, der er i høring.
Per Seerup: hvad synes i om strategien?
Tyge Kjær: flot strategi. Der bør komme en række handleplaner
Niels Vinding: kommunen skal ikke kun investere, men også lægge vejen for
den grønne omstilling og f.eks. ikke give dispensationer til brug af fossile
brændsler.
Tyge Kjær: EU har støtteordninger der kan søges, som kan bruges til at sætte
omstillingen i gang. Man kan bruge borgermesterpagten. EU-støtte kan søges
som led i handleplanerne.
Jørgen Bech: der er positiv stemning omkring borgermesterpagten i byrådet.
Niels Vinding: godt med langsigtede milepæle. Både årlige og tre årlige planer.
Anker Riis: overvejelse ved borgermesterpagten er, at der er meget
regnearbejde og indberetning, der ikke giver klima for pengene.
Tyge Kjær: Der findes måder at komme lettere igennem og det er et kæmpe
plus for kommunen, at være med.
Ida Nielsen: medlemskab af borgermesterpagten kan give flere støttekroner
ved ansøgninger. Kig evt. til Roskilde for hjælp til det administrative.
Jørgen Bech: vi er ret godt med omkring klimatiltag – derfor er der lang
tilbagebetalingstid på de næste projekter. Det er vigtigt at klimatiltag i
handleplanerne er realiserbare.
Henrik Jenvall: Glad for at kommunen har været kritisk overfor naturgas i den
nye idrætsby.
Niels Vinding: det er vigtig, at kommunen bruger sine muligheder for at
fortrænge naturgas
Martin Moneaux: hvorfor ikke FNs verdensmål i strategien? Der kunne være
inspiration at hente til handlinger i delmålene
Tyge Kjær: indikatorerne i de 17 verdensmål kan bruges til
borgermesterpagten
Jørgen Bech: byrådet har vedtaget at de 17 verdensmål er gældende for alt
arbejde i Frederikssund Kommune
Henrik Jenvall: Gentofte Kommune har lavet masser af fjernvarme og gjort det
rentabelt fra start for borgerne at tilslutte sig og lavet krav til bebyggelsen
Anker Riis: vi kan ikke længere stille krav om lavenergibebyggelse.
Hans Chr. Kjærgaard: Der er heller ikke mere mulighed for at pålægge
forblivelsespligt ved overgang fra naturgas til fjernvarme
Tyge Kjær: kig på varmeforsyningsmuligheder og lav fjernvarme 10 huse i
mellem med en varmepumpe. Et mindre fjernvarmesystem.
Jørgen Bech: meget relevant. Frederikssund Kommune gør hvad vi kan
indenfor bygningsreglementet
Martin Moneaux: man skal gøre det lettere for forbrugeren at vælge det rigtige
via information om f.eks. jordvarme og varmepumper
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Tyge Kjær: vi mangler et længere sigte på varmeforsyningen, så den ikke skal
omlægges igen om 20 år
Sag nr. 3

Proces for idekatalog
Per Seerup: idekataloget er bestemt i kommissoriet. Der afsættes 3 møder til
at udarbejde det. Skal være færdigt inden årets udgang. Det færdige forslag
skal ligge i november. Dette er første møde, hvor der brainstormes.
Kataloget afleveres til Teknisk Udvalg. Der skal udarbejdes et katalog pr.
kommunal periode, som skal danne udgangspunktet for rådet arbejde resten
af perioden.
Processen for idekataloget blev godkendt
Ida Nielsen: Idekataloget lapper lidt over med klimahandleplaner og supplerer
dem
Jørgen Bech: ja, vi skal tænke i symbioser og inddragelse ift. klimastrategi og
klimahandleplan
Tyge Kjær: idekataloget er de vilde ideer, mens handleplanerne er mere
realistiske

Sag nr. 4

Emner til idekatalog – brainstorm
Per Seerup: vi har allerede snakket om flere emner
Jørgen Bech: det skal være et løbende og levende dokument.
Martin Moneaux: ved Frederikssund som geografisk område bliver det primære
nok informationskampanger.
Ida Nielsen: kommunen skal ikke kun appellere. Måske der kan oprettes
tilskudsordninger?
Niels Vinding: biogas er en tværkommunal opgave
Jørgen Bech: min vurdering ift. biogas er at vi skal lægge vores kræfter et
andet sted.
Per Seerups forslag til klima-initiativer til idekataloget
 (Mere) økologisk mad på dagsinstitutioner
 (mere) økologisk mad på ældreinstitutioner
 I kommunens indkøbspolitik indgår hensyntagen til udbudte varers
CO2-afstryk ved produktion og transport
 Grønne indkøb med fokus på klima- og miljøbelastning på produktion,
transport og forbrug
 Skabe mere biodiversitet ved f.eks. tilmelde alle arealer til giftfri have
 Skabe sammenhæng mellem områder med biodiversitetsområder
 Ved byggetilladelser stilles grønt krav, der kan realiseres gennem
plantning af træer/frugttræer eller etablering af bynær natur
 Fokus på øget affaldssortering i kommunen
 Krav om reduktion må beskrives i forhold til årstal og mængde i
forbrug og udledning
Patrick Zaubitz: er der i borgermesterpagten krav om et bestemt referenceår?
Tyge Kjær: man vælger selv årstallet
Jørgen Bech: vi skal google os frem og finde inspiration i andre kommuners
publikationer. Det primære fokus i idekataloget skal være CO2-udledningen
Henrik Jenvall: forslag til emne: ventilation kan både spare energi og et bedre
indeklima.
Tyge Kjær: livscyklusbetragtninger og mål om CO2-reduktion indenfor en
geografi træder ikke altid i samme retning. Energibesparelser kan falde
udenfor geografien.
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Martin Moneaux: jeg foreslår en åben proces med post-its, synergier og
suppleringer af hinanden på næste møde
Ida Nielsen: Frederikssund som geografisk område er den største udfordring.
Den skal vi have mest fokus på
Per Seerup: vi tager en åbendebat på næste møde
Martin Moneaux: foreslår struktur på arbejdet med idekatalog. Overskrifter
som Frederikssund kommune som virksomhed og Frederikssund kommune
som geografisk område
Dorthe da Silva: vi tager post-its og plancher med og faciliterer
Henrik Janvall: solceller på den nye bro, investeret med folkeaktier?
Ida Nielsen: god ide. Det vil skabe synliggørelse og medejerskab
Tyge Kjær: sådan virker økonomien ikke med solceller
Jørgen Bech: vi skal lave lokale communities i forhold til energi og tiltrække
deleordninger med cirkulær økonomi, gomore og dele bil/by
Patrick Zaubitz: Bornholm har kommunalt ejede elbiler, der kan lejes udenfor
den kommunale arbejdstid
Per Seerup: vi siger ja tak til Dorthes forslag
Sag nr. 5

Fastlæggelse af møder 2. halvår 2019
11. september på kraftværket i Frederikssund kl. 13-16
7. november på Håndværkervej 9 3630 Jægerspris kl. 13-16

Sag nr. 6

Udvekslinger af referater med Teknisk Udvalg jf. kommissorium ved Anker Riis
Anker Riis: tilmeld jer som abonnementer på hjemmesiden, hvor Teknisk
Udvalgs referater lægges op. Klimarådets mødereferater lægges på
hjemmesiden også. Teknisk Udvalg skal tilmelde sig på klimarådets
hjemmeside for at få referater
Per Seerup: vi skal synliggøres os til vores møder, administrationen tager
billeder så der kommer omtale

Sag nr. 7

Status for udpegning af rådsmedlemmer ved Anker Riis
Anker Riis: Vi mangler repræsentanter fra landbruget og Jægerspris erhverv.
Derudover mangler to medlemmer fra undervisningssektoreren. Det vil sige, at
vi mangler 4 medlemmer.
Jørgen Bech: Hvad med Søren Bryde fra Jægerspris som repræsentant fra
Jægerspris erhverv?

Sag nr. 8

Evt.
Niels Vinding: kan vi bruge dropbox til at dele vores dokumenter og skrivelser?
Dorthe da Silva: Nej, på grund af GDPR, men der en anden løsning – den
kigger vi på

4/4

