
Vi sender her oversigten over CO2 ledningen for kommunens egne bygninger og kommunens interne 
transport. Efter nogle år med fald i udledningen, ser vi at 2014 har budt på en stigning i nogle af 
bygningerne.  
 
Denne stigning på i alt 3,8 % for kommunens bygningsmasse dækker over særligt en stigning på skoler og 
sportsanlæg. Kommunen har derfor i 2015 udskiftet belysning i 5 haller og set på ventilationen i skolerne.  
 
På transportsiden er der ligeledes en stigning i CO2 udledningen på 9.6 % fra 2013 til 2014. Tallet var ellers 
holdt stabilt fra 2012 til 2013.  
Der er indkøbt en række elbiler og sandsynligvis vil udledning for 2015 falde markant. Men det er tydeligt at 
det er transportsiden, som der skal arbejdes med for at få det samlede tal ned. 
 
Den samlede stigning i kommunen er på 4,3 % fra 2013-2014, da transportens stigning på 9,6% skubber 
tallet op med 0,5%.  
Transportens CO2 udledning på 556 tons er kun en tiendedel af bygningsmassen CO2 udledning, som er 
6001 tons i 2014.  
 
Det giver os en samlet CO2 reduktion fra 2011-2014 på i alt 8,3 %.  
 
Tallet er således højere end de 6 %, som vi minimum skal opnå ifølge Klimakommuneaftalen. Tallet dækker 
over en reduktion på 11,6 % på bygningssiden, der bliver væsentligt formindsket af den stigende udledning 
fra transport siden mellem 2011 og 2014. 
 
Forskellige tiltag: 
 
Siden 2011 har kommunen arbejdet systematisk på at reducere energiforbruget (el, vand og varme) i de 
kommunale ejendomme. ”I 2014 blev der bl.a. skiftet varmecentral på Kirke Hyllinge Skole og facader/vinduer på 

Trællerupskolen, mens det største projekt i 2015 er udskiftning af ældre belysning til ny LED-belysning i fem af 
kommunens haller. Alle år er der også udført mindre opgaver som f.eks. udskiftning af pumper, optimering af styring, 
udskiftning af ældre toiletter m.v. Der er flere forhold, som har betydning for energiforbruget i bygningerne. For 
eksempel har der de senere år været behov for øget ventilation på PCB-ramte skoler, ligesom der er sket en øget 
anvendelse af interaktive tavler på skolerne. Derudover spiller også brugernes adfærd og vidensniveau en rolle.  
 
Dette er baggrunden for, at Center for Ejendomme & Trafik i 2014 gennemførte ”Sluk-luk-og-skru-ned”- kampagner i 
alle kommunens børneinstitutioner og kulturfaciliteter – og at der i 2015 gennemføres varme- og  
ventilationskurser for halinspektørerne. Endelig modtager de energiansvarlige i de kommunale ejendomme med jævne 
mellemrum et nyhedsbrev med gode råd om, hvordan de selv kan medvirke til at spare på energien i den ejendom, de 
arbejder i.  
 
I forbindelse med Lejre Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen fra 
kommunens egen drift, opgøres forbruget af el og varme hvert år. Sammenligner man energiforbruget og  
CO2-udledningen fra de kommunale bygninger i 2014 med base-linen i 2011, ses der en væsentlig reduktion. Den 
samlede CO2-udledning fra bygningsdrift er således faldet med 11,6 % (svarende til 715 tons) fra 2011 til 2014.  
Elforbruget (kWh) er faldet med næsten 10 %, olieforbruget (liter) med ca. 44 % og naturgasforbruget (m3) med ca. 12 
%. Som den eneste energiform er fjernvarmeforbruget (kWh) steget i perioden, med ca. 9 %.  
Administrationen er pt. ved at få gennemgået og få lavet bedre styring af de fjernvarmeforbrugende anlæg i 
kommunale ejendomme (Hvalsø-området), hvilket vil reducere forbrug og dermed CO2-udledning”.    

 
 


