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Referat fra Carbon20s udviklingsrådsmøde d. 19. august 2015  

 

 
Medlemmer: Søren Holst Pedersen (PP Møbler), Nils Henrik Christiansen 

(V.B.byggeindustri), Henrik Nielsen (Krøll Cranes), Louise Them Kjølholm (Fritz 

Hansen), Richard Tøpholm (Widex), Steen Bjerge (Lessor), Claus Bengtsson 

(Guldager), Jørgen Johansen, Nikolaj Bührmann, Niels Erik von Freiesleben, Pernille 

Enevoldsen (Allerød Kommune) 
 

Afbud: Henrik Nielsen, Claus Bengtsson 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Præsentation – bordet rundt 

 

2. Carbon20s udviklingsråd, herunder kommissorium og opgaver – bordet rundt 

 

3. Carbon20 status og nyheder v. Pernille Enevoldsen 
 

4. Muligt nyt Energi- og ressourceprojekt v. Pernille Enevoldsen 

 

5. Initiativer og nyheder fra kommunen  

 
a) Energi på tværs v. Jørgen Johansen 

 

b) Ny erhvervspolitik på vej v. Nikolaj Bührmann 

 

c) Fjernvarme v. Hans Dyrby Kloch 
 

6. Forslag og input fra virksomhederne  

 

 

 

 

Punkt 1 – bordet rundt 

Præsentation 

 

 

Punkt 2 – Kommissorium  

Kommissoriet blev vedtaget  

 
 

Punkt 3 – Status i Carbon20  

Status på Carbon20 aktiviteter, herunder orientering om ny praktikant, ny 

hjemmeside, nyhedsbreve, antal virksomheder i projektet, samt dialog om 

planlægning af netværksmøder. 
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Punkt 4 – Projekt Bæredygtig Bundlinje  
Eventuelt kommende OPP projekt med fokus på energi- og ressourcebesparelser. Bag 

projektet står 4 kommuner, DTU, AAU og Gate21. Det forventes at der herudover skal 

100 private virksomheder med i projektet, heraf 15 virksomheder fra Allerød 

Kommune. Projektansøgningen mangler den sidste godkendelse fra Erhvervsstyrelsen. 

Godkendelsen forventes at ultimo september. 
 

 

Punkt 5a – Energi på tværs  

Ny fælles energivision for kommuner i region hovedstaden om fossilfri el- og 

varmeforsyning inden 2035, samt fossilfri transportsektor inden 2050. 
 

 

Punkt 5b – Ny erhvervspolitik  

Ny erhvervspolitik blev gennemgået. Når erhvervspolitikken godkendes af byrådet, 

sættes den efterfølgende i hørring.  
 

 

Punkt 5c – Status på fjernvarme  

Orientering om fjernvarmeprojekt med tilkobling til transmissionsledning. 

 

 
Punkt 6 – Forslag og input fra virksomhederne 

På næste rådsmøde ønskes det at kommunen fortæller om egne energibesparelser og 

bæredygtige initiativer. Herudover vil rådes medlemmer fremover få tilsendt 

kommunens planstrategi samt erhvervspolitik til hørring. Flere af 

virksomhedsrepræsentanterne var kritiske overfor, at Farum Fjernvarme havde fået 
nej til dispensation for lokalplan i forhold til skorstenshøjde på muligt biomasseværk i 

Vassingerød, da dette værk kunne være en af mulighederne for en fossilfri 

varmeforsyning. Farum Fjernvarme og Nordfors har efterfølgende deltaget på KMU 

møde d. 24. august for at præsentere deres vision for etablering i kommunen. Det 

blev på mødet aftalt at den videre proces vil foregå i tæt dialog med byrådet.  
 


