Bilag 3 – Afskriv af posters fra møde om
klimastrategi med erhverv

Tema 1: SAMMEN OM KLIMA
1. Hvilke indsatser skal kommunens kommende klimastrategi
inkludere i forhold til øget samarbejde mellem virksomheder,
kommune og andre aktører?
a. Droppe politiske beslutninger ift. konsekvenser ved at indføre
nye tiltag / tema afgifter.
b. Hvor ligger pengene? Den gode historie. Kommunen formidler
den gode historie.
c. Udbygning af mindre kollektiv varmeanlæg (varmepumpe).
Lokale ressourcer.
d. Opbakning til samarbejde der kan bidrage til fælles forståelser.
Byforum/C4.
e. Virksomhedsbesøg / dialog
f. Skabe et forum for dialog.
g. Måske en stort anlagt klimakonference.
h. Varmekøling. Klynge af virksomheder. Symbiosen.
i. Mulighed for affaldsindsamling i virksomheder. Hillerød
Kommune.
2. Har du forslag til, hvordan den videre dialog mellem
virksomhederne og Hillerød Kommune konkret skal være om
klimaindsatser?
a. Samle og analysere vidensgrundlag. Vis konsekvens på
bundlinje.
b. Aktiviteter der retter sig mod de mindre bysamfund.
c. Mulighed for driftsoptimering.
d. Berendsen – fremtidens byggerier
e. Hillerød Byforum
f. Sørge for dispensationer i forbindelse med opsamling af privat
og erhvervsaffald.
g. Initiativret virksomhederne.
3. Hvem ser I som mulige samarbejdspartnere i din virksomheds
klimaindsats?
a. Forsyninger. Rådgivere. Fx om husrenovering.
b. Bredt
c. Potentielt set er alle partnere i denne sag
d. Erhvervshuset med forretningsplan for at få ”verdensmålene”
som en del af virksomheds profiler.
e. Yderligere samarbejde med forsyningen i Hillerød.
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4. Hvilke konkrete indsatser kan din virksomhed bidrage med i
forhold til øget samarbejde om klima?
a. Evt. mendering (kraftig reduceret) af kemi til vandbehandling
drikke og proces.
b. Oplysning. Hillerød Kommune.
c. Rådgivning og sparring omkring kompliceret tem.
d. Give unge på vores uddannelser et øget indblik i deres mulighed
for at bidrage til klimaet
e. Tilbud af fælles affaldsløsninger
f. Tale med naboen om indsamling af affald
g. Kollektiv varmepumpe – anlæg. Kollektiv solenergianlæg.
Grundvandsvarmeanlæg.

Foto 1: Billede efter workshoppen – posters med post-it’s under temaet ’Sammen om klima’.

TEMA 2: FORSYNING
1. Hvilke indsatser kan du foreslå for at få en fossilfri el- og
varmeforsyning?
a. Egen kommunalt el + varme. Kommunal fremstilling af biogas
b. Lettere mulighed for at kunne bruge produktionsvarme til
rumopvarmning
c. Biogas kraftvarme evt. med opgradering til biometan
d. Der skal større fokus på udskiftning af varme/kilde. Gas
Fjernvarme. Olie  Fjernvarme
e. Større fokus på vindmøller og solenergi
f. Overskudsvarme fra virksomheder
g. Rådgivning vedr. grøn el + varme
2. Hvordan vil du omstille din virksomhed til fossilfri forsyning?
a. Ved at have en langsigtet omstillings- og investeringsplan
b. Belysningskilder. Gas  Fjernvarme
c. Tage imod de kommunale tilbud
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d. Videreudbygning af fjernvarme til mindre bysamfund (ex
Nødebo)
e. Afdækket potentiale
f. Arbejde med udskiftning af vognpark til el-gas biler
3. Hvad har I brug for af viden og vejledning for at kunne vælge
en mere klimavenlig forsyning?
a. Gate 21
b. Hvordan går kommunen frem - ”køreplan”
c. Afdække potentiale. Langsigtet visioner og bredt funderet.
Kommune kontra virksomhed.
d. Hillerød skaber innovation. På Unord ca. 525 elever.
Emne/tema: Bæredygtighed i Favrholm.
e. Fremme solenergi
f. Let beregningsmodel ved udskiftning af energi- og varmekilder
g. Plakart med verdensmålene + delmål i alle kommunens
institutioner. Så kan vi begynde i børnehaven med
affaldssortering.
h. Som borger: Oplysning/tilbagemelding.
i. Fakta om bæredygtighedsgraden af de forskellige
forsyningsarter
j. Mere rådgivning – eller ”åben” tilgængelig viden om, hvordan
man kan vælge mere klimavenlig forsyning.
4. Hvad
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

har I brug for i forhold til øget genanvendelse af affald?
Mulighed for afhentning af affald fra Hillerød Forsyning
Bioaffald
Indsamling af flere fraktioner. Evt. samarbejde mellem
virksomheder mellem virksomheder om ”deleopsamling”
Målrettet affaldssortering
Bioaffald??
Affaldssortering – områdesortering fra vej/område. Fx
plast/glas/pap.
Mere info valg af leverandør: Lav emballage til genbrug.
Pant på mere emballage

Foto 2: Billede efter workshoppen – posters med post-it’s under temaet ’Forsyning’.
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TEMA 3: KLIMAVENLIG TRANSPORT
1. Hvilke indsatser vil du foreslå skal indgå i kommunens
kommende klimastrategi i forhold til klimavenlig transport?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Intiativer i kommunen? pilotprojekt
Elbusser i Hillerød
Shuttle-busser (el/hybrid)
Gratis P-plads + shuttlebusser til indre by (Hillerød) 
El-busser
En affaldstransporttør i Slotsgade og Helsingørsgade, fremfor de
7-8 forskellige der kører der nu.
Slå erhvervs- og borgeraffald sammen
Bedre + dækkende offentlig transport
Parkering for ansatte + kunder i udkanten af byen + gratis bus.
Ladestandere ifm. parkering. Cykelstier. 3 transportspor?
Afklaring af hvad man vil fremme. Strategi herfor.
Kommunale ladestandere
Færre specialiserede transportører. P-pladser. Kollektiv
transport.

2. Hvad skal der til før virksomhederne i højere grad selv udskifter
bil- og maskinparken til grønne drivmidler (fx el- eller
gasbaseret)?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Her er det økonomiske perspektiv. Stat – afgifter ned på el/gas.
Bundlinje / Lovgivning
Udbudskrav – vægtning af klimaindsats
El-biler + infrastruktur – gratis p-pladsBrintstationer
At det kan betale sig
Afgiftsnedsættelse og ladestationer
Samme eller bedre økonomi ift. eksisterende løsninger

3. Hvad har I brug for i forhold til at inspirere til at flere ansatte
benytter offentlig transport eller cykler til og fra arbejde eller i
arbejdstiden?
a.
b.
c.
d.
e.

Have delecykler på arbejdspladsen (kørsel lokalt)
Gratis offentligt transport
Gode busstop og hyppig kollektiv transport
Prisen ned på offentlig transport
Cyklister skal have forkørselsret. Sammenhængende cykelstier.
Super cykelstier.
f. Parkering station.
g. Sikker cykeltrafik
h. Infrastruktur som understøtter det
i. Indsatser for at flere tager cyklen, når man bor tæt på.
j. Samkørsel organiseret af virksomheder (især de store)
k. Flere afgange på busser til nogle områder også selvom de giver
underskud.
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l.

Kræver formentligt mindre mobilitet i arbejdsstyrken

4. Har du ideer til samarbejder om grøn transport på tværs af
virksomheder – og hvilke?
a. Udbud mindre områder. Eksempelvis affald bymidte.
b. Hillerød Symbiose – også for mindre virksomheder. Fx klynger
af samme virksomhedstyper.
c. Koordinering af samkørsel
d. Mulighed for samkørselspladser
e. Mere viden om hvad grøn transport er
f. Kommunikation

Foto 3: Billede efter workshoppen – posters med post-it’s under temaet ’Klimavenlig transport’.
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