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Grønt regnskab

Data for hele byen
Ressourceforbrug: 
Varme, el, vand

Opgørelser over emissioner: CO2, 
SO2, NOX

Spildevand, affald og genbrug
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Albertslund
– en ung by

En af flere mindre kommuner vest for 
København med 30.000 indbyggere.

En del af byggeboomet i 1960’erne, 
en ny og moderne by.

Planlagt efter datidens 
eksperimenterende principper for by-
og trafikplanlægning.

Industrialiseret byggeri, opført hurtigt 
og med nye materialer.
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Albertslund
– en ung by med kvaliteter

Beliggenheden tæt på grønne 
områder, tæt på storbyen, tæt på S-
toget.

Bycenter og kulturelt centrum.

Opdeling af trafikkens vej- og stinet 
mellem ’hårde’ og ’bløde’ trafikanter.

Mærkesager med fokus 
og udvikling: Børn, kultur og miljø.



1995 
Agenda21

1997
Mål for CO2 reduktion

1992 
Grønt regnskab

1999 
Miljøcertificering påbegyndt

2000
Dogme 2000

2007
Miljøcertificering gennemført

2007
Klimastrategi

2008
Klimaplan
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2008
Nyt  mål for CO2 reduktion



Agenda21 - miljøet på dagsordenen

1992 FN’s konference i Rio de Janeiro
om miljø og udvikling.

1997 Kyoto-aftalen
om beskyttelse af jordens klima.

2002 Johannesburg
om bæredygtig udvikling.

Agenda21 – fra ord til handling
For at mindske påvirkningen af naturen.
For en bæredygtig udvikling.
For lokal forankring af et globalt miljø.

Miljøindsats mellem kommune, borgere og 
erhvervsliv.
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CO2 - Mål og reduktioner

Forbrug og status
1986: 340.200 ton CO2

Status
2006: 183.000 ton CO2
= reduktion på 46 %

Langsigtet mål (fælles Dogme mål) 2015
I forhold til 2006: 25 % mindre CO2
= 137.250 ton CO2 i 2015.

Hver indbygger skal nedsætte sit CO2 udslip 
med 1,5 ton i 2015.

Reduktioner opnået gennem:
1. Tiltag på produktions- og forsyningssiden
2. En organiseret forankret miljøindsats
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Grønt regnskab - data for hele byen

Udgives hvert år og dækker hele byens 
geografiske område med boliger, erhverv, 
trafik og kommunale bygninger.

Ressourceforbrug for el, vand og varme.
Opgørelser over emissioner CO2, SO2, NOX
Tal for spildevand, affald og genbrug.

Brugere af de kommunale bygninger, 
boligområder og virksomheder kan se deres 
ressourceforbrug, sammenligne med andre 
områder og med byens gennemsnitsforbrug.

Data i de grønne regnskaber dokumenterer 
udviklingen i forhold til målene i den årlige 
Agenda21 handlingsplan.
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Agenda21 - i praksis

Brugergruppen
Repræsentanter fra alle boligområder.
Udtaler sig om sager inden for 
forsyningsområdet inden politisk behandling.

Energiprojekt for indvandrerkvinder
Energiambassadører i energibesparelser.
Kursusemner: Sparepærer, standby strøm, 
indstilling af køleskab og frysere. 

Polarekspressen
En organisation for unge, der deltager aktivt i 
klimaindsatsen. 
Aktiviteter: Information om klimaforandringer 
og forebyggelse gennem møder, kampagner, 
teater, musik. 
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Agenda21 - i praksis

Agenda Center Albertslund
Fremmer Agenda21 i boligområderne med 
fokus på den bæredygtige by.

Grønt regnskab og Agenda21 planer 
Pilotprojekt med tre boligområder områder, 
nu for næsten alle byens 52 områder. 

Røde forbrugere
Bruger væsentligt mere vand og varme end 
gennemsnittet for deres boligområde.
Modtager brev med råd til mindre forbrug.

Klimaudfordringen
Ti  boligområder dyster om den største CO2-
reduktion. Energitjek, sparepærer, 
information, CO2-neutrale arrangementer.
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Agenda21 - i praksis

MiljøTjek
Tilbud om gennemgang af virksomheden 
med forslag til mindre påvirkning af miljøet.
- Vandforbrug, elforbrug, affaldssortering. 

Grønne butikker
Miljø- og energigennemgang, hvor butikken 
vælger tre indsatsområder for forbedringer.
Diplom synligt i butikken.

Erhvervsforum
Miljøforum for virksomheder i samarbejde 
med Albertslund Kommune for at fremme 
indførelse af miljøledelse i virksomheder.

Aktiviteter: Håndbøger, miljøavis, temadage, 
etablering af netværk. 
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Miljøcertificering 
- af alle kommunale funktioner

Gennemført i perioden 1999 – 2007
Albertslund er den første 100 % 
miljøcertificerede kommune.

Miljøledelse efter det europæiske 
miljøledelsessystem EMAS. 

Alle enheder arbejder med miljømål og 
miljøforbedringer.
Eksterne revisioner, så Miljøstyrelsen kan 
godkende den årlige miljøredegørelse.

Har indflydelse på:
Indkøb, affaldsmængder, ressourceforbrug,
økologisk mad, forankring af miljøholdning.
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Dogme 2000 - for kommuner og miljø

Seks danske kommuner sammen med 
Malmö Kommune.

Et forpligtende samarbejde mellem 
kommuner, der vil gøre en ekstra indsats for 
miljømæssig bæredygtighed.

Tre overordnede mål (dogmer):
1. Menneskets påvirkning af naturen måles
2. Agenda21 plan for forbedring af miljøet
3. Miljøarbejdet forankres lokalt

Fælles projekter, udvikling af indsatser og 
mål, vurdering af resultater og ekstern 
revision.
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Klimastrategien - en ny miljøindsats

Kurven skal knækkes i det grønne regnskab.
Behov for en forstærket CO2-reduktionsplan.
Klimaplanen bygger videre på miljøarbejdet:
Vision A+.

Byens modernisering
Eksempel på klimarigtig byudvikling

Energirigtig renovering
Nye energieffektive helhedsløsninger

Profilering
Partnerskaber og netværk

Indsatsområder - mål for CO2 reduktion
Byudvikling, Boliger, Kommunale bygninger, 
Erhverv og Trafik.
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Albertslund Syd
- pilotprojekt i stor størrelse

Mønstereksempel på 1960’ernes 
bevidste arkitektur og funktionelle 
idealer inden for byplanlægning.

Datidens konstruktioner, materialer, 
byggetid og metoder gør, at 
byggeriet i dag er slidt, har dårligt 
indeklima og en meget dårlig 
klimaskærm.

Alle parter ser dette som en unik 
mulighed i stedet for en barriere.  
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Albertslund Syd
- pilotprojekt i stor størrelse

Det største boligrenoveringsprojekt 
i Danmark med næsten 6000 
beboere i 2200 boliger.

Gennemgribende renovering af 
etagehuse, rækkehuse og 
gårdhavehuse.

Aktivitetspladser, forskønnelse af 
betonfacader, nye kendetegn for 
kvartererne.
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Albertslund Syd
- energieffektiv modernisering

Kvalitet i arkitektur og byggeteknik.

Bygningsreglementets energikrav 
betragtes som minimumskrav, ikke 
som norm.

Ekstra finansiering tiltrækkes for at 
opnå attraktive energiklasser.

Nye samarbejder, øget dialog, brug 
af eksisterende viden, 
helhedsløsninger.
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En ny Albertslundlampe
- med LED

Et eksempel på et udviklingsprojekt 
mellem kommune, designer, 
forskning og producent.

Nyt design – nyt lys – ny energi.

Kodeord:
Energieffektiv, lang levetid, mindre 
vedligehold, uden kviksølv. 

Og vi fik også en gadesten med lys  
drevet af solceller.
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