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Referat 
Referat fra 2. møde i Agenda 21 styregruppen, 14. april 2008. 

Deltagere: Niels Jørgensen (mødeleder, Kommunalbestyrelsen), Steen Col-
berg Jensen (Kommunalbestyrelsen), Anna Sofie Poulsen (Tek-
nik & Miljø), Bo Kristensen (Teknik & Miljø), Andreas Lund 
Povlsen (Teknik & Miljø), Louise Lyng Bojesen (Teknik & Mil-
jø), Torben Jørgensen (Forsyningen A/S), Cæsar Funch Jen-
sen (BOFA), Diana Michelsen (Vækstforums sekretariat), Mikkel 
Høst (Energitjenesten), Hans Jørgen Jensen (LAG-Bornholm), 
Thorbjørn Stenholm (Danmarks Naturfredningsforening), Niels 
Munch (Bornholmske Borgerforeningers Samvirke),   

Afbud: Leif Olsen (Kommunalbestyrelsen), Hans Henrik Ipsen (Øst-
kraft) 

0. Godkendelse af referat fra møde 7. januar 2008 samt forslag til dag-
sorden. 
Referat og dagsorden godkendt. 

1. Velkommen til nye repræsentanter. Niels Munch er valgt for 
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke og Thorbjørn Stenholm 
for Danmarks Naturfredningsforening. 
Præsentationsrunde foretaget for alle medlemmer. 

2. Status for Miljøplan 2008-2011 (kort orientering) 
Kort orientering om status for Miljøplan 2008-2011 v. Louise. Miljøpla-
nen er i høring indtil 5. maj. Det er nu borgerne skal på banen – endnu 
ingen indvendinger. Agenda 21 styregruppen opfordres til at nærlæse 
planen og evt. indsende høringssvar. 

3. Præsentation af udkast til miljøhandlingsplan: Vivi har lavet ud-
kast til en miljøhandlingsplan (excel-regneark), der med korte 
sætninger beskriver indhold og status for de mange aktiviteter, de 
nævnes i miljøplanen. Hvis du har aktiviteter, der skal nævnes i 
handlingsplanen, vil vi gerne have dem på. Planen gennemgås på 
mødet. 
Alle indsatsområder i miljøplanen er blevet nummereret. I miljøhand-
lingsplanen er alle de nummererede indsatser oplistet og der findes ko-
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lonner, der oplyser om aktiviteter indenfor det pågældende indsatsområ-
de samt ansvarlig og tidshorisont.  
Miljøhandlingsplanen skal fungere som et styringsredskab, der skal give 
overblik over Agenda 21 relaterede aktiviteter. 
 
Ved de tomme felter er ingen handlinger endnu påbegyndt. 
 
Teknik & Miljø kan ikke alene overkomme de oplistede handlinger. Sty-
regruppen opfordres til at tage ejerskab til handlingerne og gerne ind-
sende information om planlagte aktiviteter og handlinger til Agenda 21 –
sekretariatet, der så vil ajourføre handlingsplanen.  
Vivi Granby (Teknik & Miljø) er tovholder på Miljøplanen. 

4. Præsentation af Agenda 21 's hjemmeside  
Agenda 21 sekretariatet har udarbejdet en hjemmesiden om Agenda 21 – 
”Miljø for dig”. Der er link fra BRK’s forside. Hjemmesiden er under 
opbygning, men vi har valgt at offentliggøre den for at få indspark med 
henblik på forbedringer.      
 
Kommentarer: Fint initiativ, men husk at orientere om at hjemmesiden 
stadig er under konstruktion på startsiden. Forbedre adgangen til siden 
evt. via link til Agenda 21-siden fra BRK-menuen, fra BRK’s Agenda 21 
sider under natur- og miljøbeskyttelse og på anden vis. Tæller på siden så 
det kan måles om den appellerer til offentligheden. Bør opdateres så den 
konstant er relevant. Linke til undervisningsmateriale om miljøforhold 
og bæredygtighed som skolerne kan anvende. 
 
Opfordring fra Teknik & Miljø om at komme med links, nyheder og an-
det materiale, som kunne være relevant på hjemmesiden. 

5. Hvad laver Energitjenesten på Bornholm. Mikkel Høst orienterer. 
Hvad laver Energitjenesten på Bornholm v. Mikkel Høst. Hjemhørende 
i Gudhjem Mølle. Rådgivningsvirksomhed indenfor energibesparende 
tiltag, primært rettet mod det private. Borgere kan ringe ind og få råd-
givning. Pt. fokus på lavenergi byggeri. Kun en ansat, hvilket ikke altid er 
tilstrækkeligt. 
Laver arrangementer med henblik på at informere om alternative energi-
former f.eks. alternativer til opvarmning med olie, solvarme og hus-
standsvindmøller. Arrangementerne er en massiv succes. Fremtidsudsigt 
(2-3 år frem) håb om at at flere aktører kan gå sammen, om etable-
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ring/udvikling af energivenlige boliger. Kommunen bør være med. Midt 
i en idé udviklingsfase. Det bliver forslået at reglerne for etablering af 
vindmøller lægges ud på Agenda 21 hjemmesiden. 

6. Status for energiprojektet Transplan (kort orientering) 
Transplan omhandler energiplanlægning, - implementering og -
formidling. Det er et EU-støttet projekt med 5 partner øer og 3 observa-
tions øer. Start 2007 slut 2010.  
Der er nedsat et Energiforum, der består af kommunen + flere forskelli-
ge private aktører.  
Der er udarbejdet en energibalance for øen i 2005, der giver sig udtryk i 
en lagkagemodel, hvor det ved at udskifte/ændre på forskellige paramet-
re kan aflæses hvor langt man kan komme med forskellige miljøvenlige 
energiformer som alternativ til fossile brændsler.  
Næste transplanmøde er i maj. Her kommer et udkast til en energistrate-
giplan. Det går godt med projektet og perspektiverne er store, men det 
er også sårbart og ressourcekrævende.   

7. Forslag til Affaldsuge. Teknik & Miljø planlægger i samarbejde 
med en række partnere at sætte fokus på affald i naturen. Se ved-
hæftede bilag. 
Kampagne bl.a. fordi, at affald avler affald. Tilsynsmyndighederne er 
umiddelbart tiltænkt en vis rolle i kampagnen. Det omdelte materiale 
skal ses som et 1. udkast og opfattes som en brainstorm.  
Diskussion: Frit lejde ordning er en dårlig idé da det ikke kan administre-
res. Hvordan defineres affald? At fjerne affald kan være et følsomt emne 
for nogle, især hvis de mener at der ikke er tale om affald. 
En snak med ejer til en given ejendom med affald med en af kommu-
nens miljømedarbejdere burde være en brugbar løsning. 
Politianmeldelse ikke aktuelt i affaldsuge, da denne skal ses som et dia-
logtiltag. Medmindre der er tale om forurenende affald. Myndighederne 
har dog nogle forpligtelser at leve op til og skal reagere, hvis der er tale 
om direkte ulovlige forhold. 
Borgerinddragelse er muligt – kommentar om at der venter en stor pæ-
dagogisk opgave og det er op ad bakke. 
Håndværksmestrer brænder affaldstræ af. Det anbefales at der kommer 
mere fokus på det problem.  
Opfordring til at fare frem med lempe overfor borgere og finde en god 
balance mellem pisk og gulerod. Opfordring til at få politianmeldelse ud 
af kampagnen og styrke dialogsiden. 
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Konklusion: God idé med en affaldsuge, men træd varsomt.  

8. Indkomne ansøgninger til agenda 21 midlerne. Ansøgningerne 
drøftes og behandles. De udsendes kort tid inden mødet. 
Punktet blev indledt med en principiel diskussion om kriterierne for at 
uddele penge. Det blav anført at midler bør følge miljøplanen – især for 
store beløb. Der skal være fokus på medfinansiering. Midlerne bør 
komme så mange som muligt til gode. Der bør indgå nytænkning i an-
søgningerne. Projekter bør indeholde en demonstrationsværdi, så det 
kan komme andre til gode. 
Evt. krav til ansøgere om at en vis procentdel af midlerne skal gå til for-
midling. 
Der blev efterspurgt en definition af konkrete kriterier for at søge om 
midler. Der kunne oplyses at der ikke findes officiel lovgivning/juridisk 
vejledning for at søge. Agenda 21 styregruppen definere selv kriterierne.  
 
Konklusion: 
Der diskuteres på et for løst grundlag. Det besluttes derfor at sekretaria-
tet udarbejder et katalog indeholdende kriterier for indkomne ansøgnin-
ger og evt. opdele midlerne i puljer for store og små projekter.   
    
Behandling af indkomne ansøgninger:   
Der er kommet 3 ansøgninger samt en hel bunke fra Svaneke skole. An-
søgningerne fra Svaneke skole kan dog ikke bruges, da der er tale om 
meget store beløb som søges anvendt bygningskonstruktionsmæssige 
foranstaltninger. 
 
Ansøgning 1: Om 5.422 kr. til lavenergiarrangementer af Energitjene-
sten blev vedtaget.. 
 
Forslag om, at det anbefales at lave flere lignende arrangementer i besva-
relsen. 
Forslag om, at Teknik & Miljø stiller en medarbejder til rådighed. 
 
Ansøgning 2: Om 6.900 kr. til kampagne for de grønne butikker fik af-
slag. 
 
Prøv igen. 
 
Ansøgning 3: Om 10.000 kr. til udvikling af Nexø havn fik afslag.  
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En gammel sag fra 2007 der skal afslås med et venligt brev. 
 
Svaneke skole: Venligt brev til skolen med afslag, hvor deres indsats 
påskønnes. 
De får en form for præmie f.eks. i form af en rundtur på BOFA, hvor 
Agenda 21 sponsorerer transporten. 
 
Forslag om at de udnævnes til skolernes miljøambassadører samt en 
grønt flag – grøn skole ordning.   

9. Agenda 21 og formidling - skal vi bruge midler på at arrangere 
formidlende aktiviteter i år (messer, events, udstillinger, informa-
tionsture el.lign) for bornholmerne - og hvem vil være med? 
Punktet hænger sammen med den generelle diskussion om brug af 
Agenda 21 midler. Der var dog enighed om at der skal bruges midler på 
formidlende aktiviteter som messer, udstillinger, foredrag o. lign. 
 
Der var forslag om at etablere en kampagne i skoler, f.eks. fremtidsværk-
sted.  
Der blev stillet forslag om at oprette en blog i forbindelse med Agenda 
21 hjemmesiden, hvor der kan diskuteres mellem møderne. 

 
 
Referent: Andreas Lund Povlsen/Louise Lyng Bojesen 


