
Kultur- og Idrætsudvalget 19-01-2021

Punkt 9: Klimaindsatser på kulturområdet

20.00.00-A00-11-20

Resume

Byrådet vedtog den 9. december 2020 klimaplanen DK2020. Kultur- og Idrætsudvalget drøftede allerede den 29. september 2020,
sag 110, mulige klimahensyn og CO2-reduktion inden for udvalgets eget drifts- og udviklingsområde. Forvaltningen præsenterer i
nærværende sag forslag til tiltag inden for overskrifterne bæredygtig kulturproduktion, udearealer og energioptimering af
bygninger.

Sagsfremstilling

Den 29. september 2020, sag 110, drøftede Kultur- og Idrætsudvalget, på opfordring af Vejle Kommunes Klimaudvalg, hvordan
det på nye måder kan arbejde med øget fokus på klima og CO2-reduktion. Dette dels inden for udvalgets eget drifts-og
udviklingsområde, og dels i samarbejde på tværs af fagudvalgene og i samarbejde og partnerskaber med eksterne aktører.

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne samlet en række forslag til, hvordan området fremadrettet kan arbejde med
klimahensyn og CO2-reduktion. Nogle af forslagene går på tværs af kulturinstitutioner, Vejle Stadsarkiv samt Idræt, events og
fællesskaber, mens andre er sted-specifikke.

BÆREDYGTIG KULTURPRODUKTION

Digital markedsføring i det omfang, det er muligt. Eksempelvis afskaffer VejleMuseerne deres årlige udgivelse af foldere fra
2021. Den trykte udgave af OplevVejle udfases og der investeres i fælles digital platform til markedsføring af arrangementer
og events i hele kommunen
Investering i fleksible, genanvendelige og gerne miljøcertificerede materialer til blandt andet udstillinger på VejleMuseerne
og forestillinger i Xeneriet. VejleMuseerne undersøger endvidere mulighederne for, at reducere i brugen af maling. Nye
dyrere materialer til udstillinger kræver muligvis engangsfinansiering, men er delvist egenfinansieret, da der oftest er
fondsmidler ind over udstillinger
Vejle Musikteater stiller krav til artister og shows om, i stigende grad, at gøre brug af teatrets udstyr, fremfor at transportere
deres eget udstyr rundt i lastbiler
Udfase/afskaffe brug af engangsservice til intern brug. Erstatte engangsservice med miljøvenlig engangsservice og
emballage til publikum og gæster. Følg eventuelt Vejle Musikteaters linje
Højere grad af deling af materialer. En intern materialebank forudsætter større viden om, hvad der kan deles af flere
kulturinstitutioner/-området inden nyanskaffelser, eksempelvis scenepodier

Sikre højere grad af klimabevidsthed hos medarbejdere, blandt andet certificering af medarbejdere i Vejle Musikteater

UDEAREALER

Etablering af blomsterbede og vilde områder til at højne biodiversiteten, eksempelvis med engbeplantning ved Vejle
Kunstmuseum og haver eventuelt i form af højbede ved Vejle bibliotekerne. Blomsterbedene kan eventuelt anlægges og
passes i et projektsamarbejde med Sundhed (engangsfinansiering)
Vejle Musikteater ønsker at undersøge mulighederne for, at etablere en taghave (engangsfinansiering)
Undersøge/afdække kunstgræsområdet – hvordan sikres miljøvenlighed på området (fondsmidler)
Indgå dialog med Materielgården omkring et robotprojekt for nedbringe CO2-forbruget, ved at udskifte traktorer med
robotter til græsslåning på baner med længst køretid på vejene, det vil sige de baner, som ligger længst væk

ENERGIOPTIMERING AF BYGNINGER

Kulturinstitutioners mulige energioptimering, herunder klimaskærm, skal i samarbejde med Kommunale Ejendomme
gennemgås, ligesom der i en tidligere runde, er set på de elektriske installationer
Udskiftning af lys til LED lys (afholdes inden for egen drift, men tempoet kan øges ved engangsfinansiering)
Indførelse af sensorstyret lys og vandhaner, hvor det giver mening (egen drift)
Udskiftning af det 15 år gamle klimaanlæg på Vejle Kunstmuseum inden for de næste 5 år. Estimeret til 400.000 kr. Vil
betyde en CO2-reduktion og et mindre fald i driftsomkostninger (engangsfinansiering)
Vejle Musikteater ønsker montage af sluser ved indlæsningsporte for at mindske varmetab (engangsfinansiering)
Vejle Musikteater ønsker at anmode Vejle Kommunes Klimaråd om finansiering af etablering af egen el-/energiproduktion i
form af solceller på Vejle Musikteaters tag, hvor der er store flade arealer (engangsfinansiering)



Tabellen indeholder forslag, som kan løses inden for den vanlige drift og forslag, som kræver en engangsfinansiering.

LÆRING FRA COVID-19, DER HAR PÅVIRKET KLIMADAGSORDEN POSITIVT PÅ KULTUROMRÅDET
I 2020 har COVID-19 restriktioner betydet, at mange møder er afviklet online, hvilket har medført en reduktion i CO2-forbruget
grundet mindre transport.
Den digitale platform er under COVID-19, i endnu højere grad, blevet en vinkel i markedsføring og formidling, hvilket har
medført en reduktion i mængden af trykte materialer.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at forslag under ”bæredygtig kulturproduktion”, der kan afholdes indenfor egen drift
igangsættes og implementeres, og

at forslag under ”udearealer” der kræver engangsfinansiering behandles særskilt, når de er
undersøgt nærmere og kan prissættes, og

at forslag under ”energioptimering af bygninger” afdækkes nærmere via klimafaglig
rådgivning i forhold til cost-benefit.

Beslutning

Godkendt.
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