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Indledning
Onsdag den 19. juni 2019 afholdte Hillerød Kommune en workshop hos C4
Videnscenter. Virksomheder var indbudt til at komme med input til en
kommende klimastrategi. Workshoppen er en del af den samlede og tidlige
involveringsproces med interessenter.
Formålet med workshoppen var at pege på behov og muligheder i forhold til
klimaindsatser og give deltagerne (virksomheder) mulighed for at komme med
bud på kommende indsatser.
Behandlingen af inputs fra workshoppen vil blive bragt i spil i forhold til den
videre beslutningsproces om en ny klimastrategi.
Se vedlagte bilag: Invitation/program (bilag 1), deltagerliste (bilag 2) samt et
direkte afskriv af de producerede ’posters’ på dagen (bilag 3).

Afrapportering
I det følgende vil inputs fra workshoppen blive afrapporteret i en lettere
bearbejdet form. Deltagerne gav input under temaerne: Sammen om klima,
Klimavenlig transport samt Forsyning. Under det enkelte tema var formuleret 4
spørgsmål til hvert tema, som deltagerne skulle forholde sig til (se bilag 3).
Det efterfølgende afrapportering er ikke udtryk for en opnået konsensus blandt
deltagerne, men et sammenskriv og fremstilling af de mange forskellige inputs
fra workshoppen til et samlet notat (se i øvrigt bilag 3 for et direkte afskriv af
deltagernes post-it’s).

Tema 1: Sammen om klima
Helt overordnet var deltagerne enige om, at der er gode muligheder for øget
samarbejde og dialog mellem virksomheder, kommuner eller andre aktører om
klimaindsatsen.
Det blev nævnt, at alle potentielt set er partnere i arbejdet med klima.

1.1.

Øget dialog, kommunikation og læring

Der blev peget på mange muligheder for samarbejde om klimaindsatser. Benyt
etablerede fora (fx C4, Byforum).
Det handler bl.a. om at skabe et forum for dialog. Det kunne fx også ske ved
en stort anlagt klimakonference.
Der blev også peget på opbakning til samarbejder, der kan bidrage til fælles
forståelser om emnet.
Dernæst handler det om at fortælle den gode historie. I den forbindelse kan
Hillerød Kommune eller virksomheder med specifikke kompetencer spille en
rolle – fx i sparring og rådgivning om det komplicerede tema.

Erhvervshuset kan også spille en rolle, fx i forhold til forretningsplaner og
integration af verdensmålene, som en del af virksomhedernes profiler.
Det kunne også handle om at give de unge på uddannelserne et øget indblik i
netop deres mulighed for at bidrage til klimaet.
Forsyninger og rådgivere - fx om husrenoveringer. Der kan også etableres
aktiviteter, der retter sig mod de mindre bysamfund.
Et vidensgrundlag kan samles og analyseres for virksomhederne. Vis
konsekvensen af klimaindsatsen på bundlinjen.

Tema 2: Forsyning

2.1 Samarbejde, vejledning og oplysning
Der blev peget på behov for rådgivningsindsatser vedr. grøn el + varme.
Der ligger et potentiale i at tage i mod kommunale tilbud. Det kunne også være
viden og vejledning fra fx Gate 21 - projekter.
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Det er også interessant at vide, hvordan kommunen går til værks på
klimaområdet. Ligesom det er interessant at få afdækket potentialerne og få
opstillet nogle langsigtede visioner, som skal være bredt funderede.
Mere rådgivning eller tilgængelig viden om, hvordan man kan vælge mere
klimavenlig forsyning. Herunder fakta om graden af bæredygtighed af de
forskellige forsyningsarter.
Udarbejd en let beregningsmodel ved udskiftning af energi- og varmekilder.

2.2 Uddannelse
Brug uddannelserne. Hillerød skaber innovation. På U-nord er ca. 525 elever.
Eksempel på emne/tema: Bæredygtighed i Favrholm.
Opsæt plakat med verdensmålene + delmål i alle kommunens institutioner. I
den forbindelse kan vi begynde i børnehaven med affaldssortering.

2.3 Energi (el og varme)
Der skal større fokus på udskiftning af forsyningskilder. Fra gas til fjernvarme
og fra olie til fjernvarme.
Varmekøling. Klynge af virksomheder kan gå sammen. Symbiosen.
Kollektive energiforsyning (varmepumpe, solenergianlæg, mv). Udbygning af
mindre kollektive varmeanlæg.
Større fokus på vindmøller og solenergi.
Benyt overskudsvarmen fra virksomhederne.
Egen kommunal el + varme. Kommunal fremstilling af biogas.
Biogas kraftvarme evt. med opgradering til biometan.
Lettere mulighed for at kunne bruge produktionsvarme til rumopvarmning.
Videreudbygning af fjernvarme til andre bysamfund (ex Nødebo).

2.4 Affald
Mulighed for fælles affaldsindsamling for virksomhederne. Herunder mulighed
for indsamling af flere fraktioner – evt. ved samarbejde mellem virksomhederne
om ”deleopsamling”.
Herunder sørge for dispensationer i forbindelse med opsamling af privat
erhvervsaffald.
Mere info om valg af leverandør i forhold til fx emballage, der kan genbruges.
Forslag om pant på mere emballage.

2.5 Omstilling til fossilfri forsyning (set fra en virksomhed)
Forslag om langsigtet omstillings- og investeringsplan.
Tage imod tilbud udefra – fx kommunale tilbud.
Kig på skifte af belysningskilder. Og skift evt. fra gas til fjernvarme.
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Tema 3: Klimavenlig transport
3.1 Samarbejder på tværs og viden om grøn transport
Gennemfør fælles udbud af mindre områder. Eksempelvis indsamling af affald
fra bymidten. En affaldstransporttør i bymidten af Hillerød frem for de 7-8, der
kører nu.
Hillerød Symbiose – også for mindre virksomheder. Det kunne fx være klynger
af samme virksomhedstyper.
Koordinering af samkørsel og mulighed for samkørsels pladser.
Mere viden og kommunikation om, hvad grøn transport er.
Sikre afklaring af, hvad man vi vil fremme. Der skal udarbejdes en strategi
herfor.

3.2 Indsatser for klimavenlig transport generelt
Bedre dækkende offentlig transport.
Indfør elbusser i Hillerød. Der kan også etableres shuttle-busser (el/hybrid).
Etabler ladestandere i forbindelse med parkering. Kig på el-biler og tilhørende
infrastruktur. Gratis p-pladser, og at der er tilgængelige ladestationer.
Indarbejd udbudskrav, hvor klimaindsats vægtes.
Kig på det økonomiske perspektiv. Afgifter skal ned på el/gas.
Arbejd med udskiftning af virksomhedernes vognpark til el-gas biler.

3.3 Indsatser målrettet virksomhederne som arbejdsplads
Have delecykler på arbejdspladsen.
Gratis eller billigere offentlig transport
Gode busstop og hyppig kollektiv transport
Mulighed for at parkere ved station.
Gode og sikre forhold for cyklister. Fx sammenhængende cykelstier. Super
cykelstier.
Etabler organiseret samkørsel. Især for de store virksomheder.
Flere afgange på busser til nogle områder også selvom de giver underskud.
Gennemfør indsatser for at flere tager cyklen - især når man bor tæt på.
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