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Hansted-Egebjerg Lokalråd er stiftet i 2008, og det er rådets formål at varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støtte og 
styrke udviklingen i området, så det er et attraktivt område at bo og leve i, og så det kan tiltrække relevante erhvervsvirksomheder. 

Lokalrådet skal understøtte lokale initiativer og engagement, og det skal fungere som kontaktled mellem Lokalsamfundet og 
Horsens Kommune og indgå i samarbejdet med andre mindre bysamfund i kommunen.

Udtalelse fra Hansted-Egebjerg Lokalråd vedrørende 
klimaforanstaltninger i vores område:

a) Klimareduktioner – Det vil sige Co2 reducerende tiltag:

• Udledning fra Danish Crown: Dialog med dem om, hvad de udleder og har af intentioner i årene 
frem vedr. Co2 reduktion.

• Udledning fra Trestjernet: Dialog med dem om, hvad de udleder og har af intentioner i årene frem 
vedr. Co2 reduktion.

• Grøn byggemodning i nye udstykninger i Hansted-Egebjerg
• Grøn Kile Nord (etablering af skovrejsning m.v.). Se Lokalrådets udtalelser til kommunalplanen.
• Samkørselsordning til Horsens / Aarhus
• Etablering af letbane fra de mindre landsbyer ind til Horsens
• Gratis bybusser

Kigge på kommunens bygningsmasse i byen og indarbejde tiltag for reduktion af energiforbrug 
(energirenovering) og/eller introducere decentrale energiproduktioner (fx solcelleanlæg på skole, 
daginstitution og hallen). 

b) Klimatilpasning - Det er projekter, som modvirker klimaforandringer: 
• Grønne rendestene og fortove, som optager regnvand og skaber rum for biodiversitet
• Anvendelse af regnvand i nyere byggerier 
• Permeabel belægning på parkeringsarealer, så der ikke er samme behov for at lede overfladevandet 

til regnvandskloak. Fx. Græsarmeringsbelægning tilsået med muld/græs.
• Krav til nye udstykninger om håndtering af regnvand på egen grund (nedsivning)
• Indarbejde regnvandsforsinkning ved fx skole/hallerne. Her henvises eksempelvis til løsning udført på 

Skovbakkeskolen i Odder, hvor en nedsænket boldbane ved store regnskyl benyttes til midlertidig 
regnvandsforsinkning. 
• Øget beplantning i boligområder

http://www.hanstedegebjerg.dk
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• Etablering af solceller på tage
Udvidelse af åen mellem Hansted og Hansted skov: åen går det meste af vinterhalvåret over 
sine breder og gør stien ufremkommelig langs åen. Ved opkøb af jorden kunne åen udvides 
evt. med mindre sø i den nedre del af området.

• Oprensning af Vandværkssøen og øget grødskæring – søen er ved at gro til.

Med venlig hilsen

Henrik Meldgaard, formand                    
mail: henrik.meldgaard@gmail.com        
mobil: +45 20 48 65 70 
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