
HANDLINGSPLAN 2018 

Kommunale bygninger 
 

 TAO-ordning på udvalgte kommunale ejendomme 
I 2017 overtog Albertslund Forsyning driften af tilslutningsanlæggene på udvalgte mindre kommunale 
ejendomme. I 2018 vil flere kommunale ejendomme overgå til Albertslund Forsynings TAO-ordning. Her 
skiftes tilslutningsanlægget på varme til nye anlæg, der er lettere at styre.     

 

 Tilpasning af mindre kommunale ejendomme til lavtemperaturfjernvarme 
Udvalgte mindre kommunale ejendomme renoveres, så de er klar til at overgå til 
lavtemperaturfjernvarme senest i 2025.  

 

 Screening af større kommunale ejendomme til lavtemperatur 
Arbejdet med at screene og konkretisere renoveringsprojekter på de større kommunale ejendomme 
fortsætter i 2018. 

 

 LED-Lys – og akustik på gang på 1. sal i B-fløjen på Herstedlund Skole 
I 2016 blev gangen i stueetagen i B-fløjen på Herstedlund Skole renoveret med forbedret akustik og nye 
LED-belysningsarmaturer. I 2018 gennemføres en tilsvarende renovering af gangen på 1. sal.  

 
 

Kommunal kørsel 
 
 Kørsel internt i kommunen 

Man kan bruge elcykler, elbiler og enkelte afdelinger har almindelige brændstofforbrugene biler. Mange 
kører også i egen bil.  

 
 Transport til møder uden for kommunen 

Man kan køre i egen bil evt. kombineret med bro eller færge, man kan tage toget, man kan tage fly.  

 
Det er op til den enkelte medarbejder at lave en analyse af hvad der er mest fordelagtigt i forhold til tid 
og pris. Der er ingen initiativer i forhold til samkørsel, men det er en naturlig del af kulturen. Udgifter til fly 
fjernes fra opgørelsen. 

 
 Udtjente biler erstattes af elbiler 

Albertslund Kommune har i 2013 besluttet, at alle udtjente biler skal erstattes af elbiler. Indkøb af biler 
foretages i de enkelte afdelinger, som også løbende vurderer deres behov for at udskifte deres 
nuværende biler. Derfor har kommunen ikke udarbejdet en fælles eller flerårig handlingsplan for indkøb 
af elbiler. 

 
På nuværende tidspunkt har Albertslund Kommune 32 elbiler, svarende til ca. 32 % af den samlede 
bilflåde.  

 
 


