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Klimakommuneaftale, CO2 opgørelser og klimaplan 

Vedlagt fremsendes data på Bornholms Regionskommunes CO2 reduktioner 
i 2012 beregnet på grundlag af en baseline for 2008 samt en klimaplan for 
2013. Opgørelserne omfatter de kommunale bygninger samt transporten på 
ældreområdet og det tekniske område. Kommunens CO2 reduktion for 
2011-2012 er samlet 3,7 %.  Se det vedhæftede Excel ark for uddybning af 
tal. 
 
Bygninger 

På Bornholms Regionskommunes bygninger er der samlet opnået en CO2 
reduktion for perioden 2008 – 2012 på 20,5 %. Fra 2011 til 2012 er kommu-
nes CO2 reduktion på 5,3 %. Alle bygningskategorier har mindre CO2 for-
brug i 2012 end i 2011. Dog med undtagelse af kulturinstitutioner. Årsagen til 
større forbrug her er primært ”åbne biblioteker”, hvor borgerne har mulig-
hed for selvbetjening aften og weekender.  
 
Transport  

På transportområdet har kommunen udarbejdet en ny opgørelse for både 
2011 og 2012. Årsagen er, at kommunes IT bruger et nyt system, der trækker 
data ud på en anden måde end sidste år. Derfor er tal for 2011 ikke de sam-
me, som kommunen indberettede sidste år. Fremover vil IT bruge den aktu-
elle måde at trække data på. 
 
I år er brændstofdata på transportområdet uden de kommunale bornholmske 
havnes salg af benzin / diesel til private lystbåde og sejlerturister. Desværre 
er bådenes forbrug med i 2010. Hvilket forklarer det umiddelbare store fald i 
CO2 forbrug fra 2010 til 2011. Det har kun været muligt at revidere indbe-
retningen ét år tilbage.  
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CO2 forbruget på transport er samlet set på 531 tons for 2012, hvilket er en 
stigning på 10 % i forhold til 2011. Forbruget er steget mest inden for det 
tekniske område. Den store forskel mellem 2011 og 2012 ligger hovedsageligt 
indenfor området Veje & Havne, hvor der er udledt 32 % mere CO2.  
Årsagen er massiv snerydning i 2012, men næsten intet i 2011. Det store sne-
kaos i vinteren 2010-11 var især før jul, så det er konteret på CO2 opgørelsen 
for 2010. 
 
Dertil er der en lille stigning i CO2 forbrug for arbejdskørsel i private biler. 
Årsagen kan være mere transport til tilsyn, møder og kurser uden mulighed 
for ledig firmabil. Et øget forbrug her er stik imod de intentioner, der har 
været arbejdet med. Stigningen er dog indenfor en normal variation.  
 
Fremtiden 

Forventningerne til CO2 reduktionen i 2013 er positiv for både tranport og 
bygningsområdet i til Bornholms Regionskommune. Se den vedhæftede kli-
mahandlingsplan for mere information om tiltag i 2013. 
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