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Det Grønne Regnskab er opdelt i fem afsnit:
Bæredygtighed omhandler Ballerup som geografisk enhed
Erhvervsliv omhandler virksomhederne i kommunen
Trafik omhandler trafik og transport
Borgere omhandler alle med bopæl i kommunen
Kommunen omhandler kommunen som virksomhed

3

4

5

7

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

24

26

28

29

30

34

34

35

36

36

37

Forord

Bæredygtighed

 Novo passer på padderne

 Ballerups samlede energiforbrug

 Ny strategi for anvendelse af affald

Erhvervslivet

 Klimanetværket

 Carbon 20

 Energiforbrug i erhvervslivet

Trafik

 Cykelhandleplan

 Supercykelstier

 Udviklingen i trafikken

 Sti under Ballerup Byvvej

 Frederikssundfingeren

 Virksomheder får bedre transportvaner

Borgerne

 Klimabutlerne inspirerer borgerene

 Borgernes energiforbrug

 Den store Klimadag

Kommunen

 Hedegårdsskolen i EU-projekt

 Energiforbrug i kommunen

 Ballerup - Grøn Transportkommune

 Fokus på medarbejdernes transport

 Miljøledelse og transport

 Ballerup Komunes Miljøpris 2013

 Køkkenet på Lundehaven sparer el

 Økologi i Ballerup Kommune



Igen i år er det en fornøjelse at kunne præsentere 
et grønt regnskab med gode resultater. Resul-
tater, der i høj grad går i den rigtige retning, og 
viser at de forskellige indsatser vi gør sammen, 
bærer frugt.

I Ballerup Kommunes klimaplan har vi som mål 
at reducere CO2-udledningen med 25 % fra 2006 
til 2015. I 2012 var vi stolte af allerede at have 
nået de 26 %. I år har vi endnu mere grund til at 
glæde os, for vi har nået en CO2-reduktion fra 
2006 til 2013 på hele 31 %. 

Vi skal fortsætte med at have fokus på klimaet. Vi 
har erfaret, at vores indsatsområder gør en for-
skel, og derfor skal vi blive ved med at udfordre 
os selv og gå nye veje i bestræbelserne på at ska-
be en sund og bæredygtig kommune. 

I 2013 deltog kommunen og fire virksomheder i 
et projekt, hvor de arbejdede målrettet for, at cy-
kel og kollektiv trafik bliver et attraktivt alterna-
tiv til bilen. For dette arbejde modtog vi prisen 
”Vores Omstilling”. 

Carbon 20 sluttede i 2013, hvor målet for 16 virk-
somheder var at reducere CO2-udledningen med        
20 %. På tre år har virksomhederne opnået en  
gennemsnitlig reduktion på 28 %.

Vi er ved at planlægge supercykelstier for bor-
gere og cykelpendlere, hvor komforten for cykli-
sterne er prioriteret højt med god belægning og 
cykelpumpestationer på ruten. 

Med inspiration fra kom-
munens miljøledelsespro-
jekt har køkkenet på Lun-
dehavens plejecenter re-
duceret elforbruget med 
30 % og økologiprocenten 
er oppe på hele 86. Det go-
de engagement blev be-
lønnet i efteråret, hvor 
Lundehavens Plejecenter modtog Ballerup Kom-
munes Miljøpris 2013, sammen med Ballerup 
Ejendomsselskab.

Klimabutlerne besøgte i løbet af året borgere for 
at rådgive om en klimavenlig hverdag, og senere 
på året afholdt vi Den Store Klimadag, hvor bor-
gere såvel som erhvervsliv, ansatte i kommunen 
og samarbejdspartnere kunne hente inspiration 
og gode råd. En række lokale eksperter og kom-
petente fagfolk stillede deres viden til rådighed, 
og hvad enten man ville have solceller på taget 
eller vide mere om hvordan man reducerer sit 
madspild var der masser af hjælp at hente. 

Vi fortsætter det gode arbejde for et bedre klima, 
og i 2014 har vi fokus på affald som ressource.

Vi er på vej mod et bedre klima

Jesper Würtzen, Borgmester
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Bæredygtighed i Ballerup

novo sikrer padder i naturen

nyt mål for genanvendelse af affald

Fortrinlig miljøindsats 
fra Novo sikrer padder

Byggearbejdet blev standset, og der blev tilkaldt 
hjælp fra Amphi Consult, rådgivende biologer, så der 
kunne lægges en plan for paddernes redning.

Padderne ynglede i et gammelt vandhul midt mellem 
Novo’s bygninger. Biologerne fandt ud af, at hver art 
vandrede på tværs af ejendommen – forår og efterår 
– mod fødesøgningsområder og vinterbosteder.

For at sikre paddernes vandreveje, blev der etableret 
flytbart paddehegn, tre nye erstatningsvandhuller og 
en del permanent paddehegn.

Vandrende padder skulle ved forårsvandringen om-
dirigeres af paddehegn – eller indfanges og håndbæ-
res, således at padderne nu tog deres nye hjem (er-
statningssøerne) i brug som ynglested. Ved flytning 

Ved et gravearbejde i 2009 på Novo’s ejendom i 

Måløv opdagede man, at stedet vrimlede med pad-

dearterne stor vandsalamander og spidssnudet frø. 

Paddearter, der i store dele af Europa er udryddel-

sestruede, og derfor skal beskyttes.

Borgere, virksomheder og medarbejdere i kommunen 
har tilsammen reduceret CO2-udledningen med 31 % 
siden 2006.

Selvom vi er længere end klimaplanens mål, stopper 
vi ikke her, det er fortsat en af vores store udfordrin-
ger at mindske CO2-udledningen. 

Den generelle samfundsudvikling med bl.a. en højere 
andel af vedvarende energi og biler, der udleder min-
dre CO2, har en afgørende betydning for vores store 
CO2-reduktion. At energiforsyningen er blevet mere 
CO2-venlig forklarer, hvorfor CO2-udledningen er fal-
det mere, end forbruget af el og varme. Herudover 
har de mange indsatser i kommunen også givet flotte 
resultater - indsatser, der spænder bredt fra bilister 
til cyklister, fra boligejere til beboere i lejligheder og 
fra små selvstændige erhvervsdrivende til store virk-
somheder. 

Netop det gode samarbejde med virksomhederne, og 
Novos bæredygtige indstilling, har resulteret i, at 
særlige paddearters overlevelse er sikret.
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af paddehegn om efteråret blev 
padderne ligeledes ledt uden om 
parkeringsarealer og byggefelter 
i deres vandring mod vinterkvar-
teret.

Flytningen af de midlertidige hegn og padderne stod 
på frem til 2013, hvor kommunen vurderede, at de nye 
erstatningsvandhuller er blevet permanente og fore-
trukne nye hjem for Novo’s padder, og at de nye sik-
rede spedningsveje på tværs af parkeringsarealer 
virker fint.

Undervejs har der dog været mange udfordringer. I 
to af erstatningsvandhullerne har det været nødven-
digt at etablere en kunstig tilledning af regnvand fra 

nærliggende tage, for at undgå at vandhullerne tør-
rede ud i yngleperioden. Det har været nødvendigt at 
genplante ny vegetation af flere omgange, og der 
skulle genetableres en ny lermembran i bunden af det 
største erstatningsvandhul, da vandhullet udtørrede 
i ynglesæsonen. 

Med disse tiltag og omkostninger er det lykkedes 
Novo både at gennemføre en betydelig udbygning af 
Måløvafdelingen, og sikre fortsat gode yngle-, spred-
nings- og overvintringsmuligheder for en stor og sund 
bestand af udryddelsestruede padder. En naturind-
sats som på bedste vis skiltes hvor virksomhedens 
løberute passerer disse naturperler. Endelig har virk-
somheden fået en ”bjergbæk” gennem nytænkning af 
regnvandshåndteringen.

Overfladevand fra Novo’s mange parkerings-
pladser må ikke udledes i de 3 erstatnings-
søer for det truede paddeliv i området.
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Fra 2012 til 2013 er CO2-udledningen faldet med 8 % fra 328.814 ton CO2 til 303.345 ton CO2. Fra 
2006-2013 er CO2-udledningen ialt faldet med 31 %. Vores reduktionsmål er 25 % fra 2006-2015.

Ballerups samlede energiforbrug 2012-2013
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Det samlede vandforbrug er fal-
det en smule det seneste år fra 
2.857.270  m3 i 2012 til 2.805.150 
m3 i 2013 – et fald på knap 2 %. 

Elforbruget er det seneste år fal-
det med 4 % fra 342.184 MWh i 
2012 til 327.443 MWh i 2013.
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MWh, hvilket er et fald på ca. 4%. 



I Regeringens Ressourcestrategi, som kom i 2013 blev 
der stillet krav til, hvor stor en andel af affaldet der 
skal genanvendes fremover. I 2022 skal alle kommu-
ner genanvende 50 % af husholdningsaffaldet. 

Det er en udfordring, da de 50 % skal findes indenfor 
affaldsgrupperne: madaffald, papir, pap, plast, metal, 
glas og træ. Dagrenovation, småt forbrændingsegnet 
affald og storskrald er således ikke medtaget.

Figurerne på modstående side viser, at vi i Ballerup 
i dag genbruger 19,7 % af husholdningsaffaldet i de 
nævnte kategorier, så der er stadig et stykke vej til 
målet om 50 % genanvendelse. De viser ligeledes, at 
vi ved at indsamle mere pap, plast og madaffald kan 
arbejde målrettet på at nå målet i 2022. Arbejdet vil 
bl.a. bestå i at indføre nye ordninger, så det bliver 
nemt for den enkelte borger at sortere sit affald hen-
sigtsmæssigt.

Forsøg med total affaldsløsning i villa-rækkehuse

For at kunne nå det fastsatte mål om 50 % genbrug 
af husholdningsaffaldet i 2022, vil Ballerup Kom-

Ny strategi for genanvendelse af affald

Fra 2022 skal alle kommuner genanvende 50 % af husholdningsaffaldet. 

630 husstande i Skovlunde vil være frontløbere, og skal i 2014 afprøve 

en ny indsamlingsordning.

mune iværksætte et forsøg med indsamling af embal-
lageaffald – papir, pap, plast, metal og glas, samt mad-
affald og restaffald. Det er hensigten, at forsøget skal 
implementeres i hele kommunen, når vi har kigget på 
erfaringerne.

Borgere i villaer og rækkehuse vil få mulighed for at 
tilmelde sig en sms-ordning, hvor man får besked når 
det er tømmedag. 

630 husstande i Skovlunde vil deltage som frontlø-
bere  i forsøget, hvor man via en ringeordning kan få 
afhentet ting fra husstandene af Ballerup Genbrugs-
center. Som noget helt nyt bliver direkte genbrug 
samtidig en del af den kommunale indsamlingsord-
ning for storskrald. Ligeledes bliver det muligt at 
indsamle farligt affald, batterier, elsparepærer mm i 
særlige bokse.

Indtil vi får udvidet og udbygget genbrugsstationen 
til fremtidens genbrugsstation, udvikler vi nye skilte 
og omrokerer containerne, for at gøre det nemmere 
for borgerne at benytte genbrugsstationen.

Affald er en vigtig ressource, vi skal 

fremover være omhyggelige med både 

sortering og behandling, så mest 

muligt genanvendes.
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I 2022 skal alle kommuner 
genanvende 50 % af de seks 
nævnte affaldsgrupper. I 2013 
har vi genanvendt 19,7 %.
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Tallene er beregnet på baggrund af Miljøstyrelsens 
model i ressourcestrategien

Procentvis fordeling af husholdningsaffald til genanvendelse og forbrænding i 2013
Husholdningsaffald til genanvendelse grupperet i henhold til regeringens ressourcestrategi 2022. 
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I tallene er medregnet dag-
renovation, småt forbræn-
dingsegnet affald, storskrald 
og affald fra genbrugsstatio-
ner. Grafen til venstre viser 
behandlingsform af de oven-
nævnte kategorier.

På grund af datamangel er 
2012-tal videreført til 2013.





CO2-udledningen fra 
virksomhederne falder fortsat

klimanetværk i ballerup

carbon 20

Virksomhederne i klimanetværket sætter fokus 

på klima og energibesparelser

Klimanetværket 
i Ballerup Kommune

Over halvdelen af den samlede CO2-udledning i 
Ballerup Kommune kommer fra virksomhederne. I de 
seneste år har der været flere initativer og projekter 
med klimaet i centrum, og det viser sig, at det i høj 
grad giver bonus at arbejde målrettet i virksomhe-
dernes Klimanetværk.

I netværket arbejder virksomhederne med energibe-
sparelser og tiltag. I Carbon 20- projektet, har 16 virk-
somheder fået en energigennemgang, og har over tre 
år sparet 6.526 tons CO2. 

CO2-udledningen har i de senere år har været fal-
dende, og i forhold til klimaplanens målsætning om 
at virksomhederne i perioden 2006-2015 skulle redu-
cere CO2-udledningen med 30 % har de nu i 2013 run-
det hele 45 %.

I 2008 tog Ballerup Kommune initiativ til at oprette 
og facilitere et Klimanetværk for de af kommunens 
virksomheder, der gerne vil arbejde med klima og 
energibesparelser. 

I netværket kan man få gode idéer og udveksle erfa-
ringer om klimaudfordringerne med andre virksom-
heder i kommunen. Medlemmerne er blandt de første 
til at høre, hvad der rør sig i Ballerup Kommune inden 
for klima & bæredygtighed og derigennem modtage 
invitationer til at deltage i kommunens klimaprojek-
ter. Derudover er der mulighed for at få større indsigt 
i fx Ballerup Kommunes Klimaplan og give sin mening 
til kende. 

Herudover benytter virksomhederne sig af hinan-
dens kompetencer. I efteråret mødtes 20 medlemmer 
af Klimanetværket hos Bosch i Ballerup for at høre 
om energiløsninger og om salg af energibesparelser 
med fokus på naturgas, varmepumper og solceller.
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16 virksomheder i Ballerup Kommune har i de sidste 
tre år været med i det privat-offentlige Carbon 20 
projekt, hvor i alt 110 virksomheder fordelt på syv 
kommuner har deltaget. I Ballerup har virksomhe-
derne gennemsnitligt sparet 28 % af deres CO2-
udledning. Gennemsnittet dækker over besparelser 
fra 11 % og helt op til 51 %. I ton har Ballerupvirksom-
hederne samlet set sparet 6.526 ton CO2, svarende til 
825 borgeres CO2-udledning over et år. 

Målrettet arbejde med energitiltag

De 16 virksomheder i Ballerup Kommune har hver 
fået en energigennemgang af en energikonsulent. 
Herefter har de fået en rapport med en række ener-
gispareforslag, bl.a. inden for belysning, ventilation, 
ventilation, serverdrift, produktion, måling af ener-
giforbruget og konvertering til fjernvarme fra olie og 
naturgas. På baggrund af disse forslag har virksom-
hederne i samarbejde med kommunen arbejdet mål-
rettet med tiltag, der har givet de flotte resultater.

Interxion har sparet flest ton

Den virksomhed, som har sparet flest ton er datacen-
tret Interxion, som har sparet 2.052 ton CO2 svarende 

I Ballerup har 16 virksomheder i Carbon 20-projektet 

gennemsnitligt sparet 28 % af deres CO2-udledning, 

hvilket svarer til ca 6.526 ton CO2. 

Carbon 20

til 40 % af deres energiforbrug til drift af servere. De 
har bl.a. etableret frikøl og hævet temperaturen i ser-
verrummene. Interxion forventes at nå en CO2-
reduktion på op til 54 % og 2.227 ton CO2 i løbet af 
2014, hvor de skal etablere grundvandskøleanlæg. 

DTU har inddraget studerende og sparet CO2

En anden bemærkelsesværdig virksomhed er DTU, 
som har reduceret 15 % af deres CO2-udledning, sva-
rende til 236 tons CO2. DTU har igennem hele projek-
tet inddraget deres studerende i arbejdet med at 
energioptimere. Der var bl.a. to studerende som 
målte og analyserede sig frem til, at 25 % af skolens 
elforbrug er standbyforbrug, bl.a. fra elektriske ap-
parater, som ikke bliver slukket. Derfor udviklede de 
en Save-EnergyBulbSign, som minder om, at man skal 
slukke for lyset, når man går ud af døren.

Carbon 20 projektet blev afsluttet med den interna-
tionale konference ”Grøn Omstilling Gennem Partner-
skaber” den 15. november 2013, hvor resultaterne 
blev præsenteret.

Virksomhederne i Carbon 20

YIT A/S

InterXion

DBC

Bluegarden A/S

Siemens A/S

Ambu A/S

TEC

Schneider Electric Denmark

Super Best

XL Byg 

IBM Danmark

Lyfa Parken

NeuroSearch A/S

Oticon A/S

IHK

BASF A/S
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Energiforbruget i virksomhederne
2012-2013

Fra 2012 til 2013 er CO2-udledningen fra virksomhe-
derne faldet med 4 % fra 149.884 ton CO2 til 144.122 ton 
CO2. Fra 2006-2013 er CO2-udledningen i alt faldet med 
45 %. 

Elforbruget er det seneste år faldet med 4 % fra 257.309 
MWh til 247.878 MWh, og er nu næsten på niveau med 
elforbruget i 2006.

Det samlede varmeforbrug er faldet ca. 3 %. I 2012 var 
forbruget på 289.321 MWh og i 2013 på 280.102 MWh. 

Fjernvarmeforbruget er faldet med 10 % fra 104.022 
MWh i 2012 til 93.780 MWh i 2013. Naturgasforbruget er 
steget en halv procent fra 185.299 MWh til 186.322 MWh 
i perioden. 
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Nye gode transportvaner

cykelhandleplan

supercykelstier

 ny sti under ballerup byvej

frederikssundfingeren

bedre transportvaner i virksomheder

Sådan lyder Ballerup Kommunes vision for cyklisme. 
Visionen er en del af Ballerup Kommunes cykelpolitik, 
og  Cykelhandleplanen understøtter denne politik. 

Vi satser på at løfte flere områder inden for cyklisme, 
for at tilgodese både pendlere samt børn og voksne, 
der cykler i fritiden. Derfor indeholder Cykelhandle-
planen for perioden 2013-2014 en række forskellige, 
konkrete initiativer, der hver især peger i den rigtige 
retning. 

F.eks. kan nævnes, at etablering af supercykelstier 
er et udtryk for prioritering af cyklisternes forhold, 
projektet Formel M skal fremme cykelvenlige ar-
bejdspladser og Store Cykeldag er en stor lokal cykel-
begivenhed for borgerne. 

Cykelhandleplan 2013-2014

”I Ballerup vælges cyklen 

frem for bilen, som det fore-

trukne middel til lokal trans-

port til arbejde, skole, fritid 

og rekreative arealer. Folke-

sundheden i Ballerup løftes 

af cyklisme”. 

handlingsplan for cyklisme
2013-2014

Transport har været et fokusområde i 2013. Arbejdet 
med at få flere bilister til at vælge offentlig transport 
og cykler i stedet for bilen, bærer nu frugt.

Klimaplanens delmål for transportområdet er at re-
ducere CO2-udledningen med 10 % i perioden 2006-
2015. Vi har allerede nu nået 19 %, og er således langt 
over mål.

De gode initiativer på transportområdet fortsætter 
til gavn både for klimaet og vores allesammens sund-
hed. Vi laver bedre cykelstier og vi vil gøre det endnu 
lettere at koble cyklisme med offentlig transport. 
Både i virksomhederne og i kommunen har vi fokus 
på medarbejdernes transportvaner, og vi prøver 
hele tiden at finde nye måder, som gør det nemmere 
at lade bilen stå.



Supercykelstier i Ballerup

Der er planlagt et net af 28 supercykelstier i hoved-
stadsområdet, og med de nye supercykelstier vil der 
potentielt kunne blive over 30 % flere cykelpendlere 
i regionen end der er i dag.

Supercykelstierne skal skabe bedre forhold for cykel-
pendlerne og give flere lyst til at vælge cykel frem for 
bil – også på de lange strækninger. Stierne er indret-
tet med så få forhindringer som muligt, og der er lagt 
stor vægt på tryghed, sikkerhed og høj komfort.

Stierne følger så vidt muligt den mest direkte vej 
uden masser af stop og med plads til at holde sit eget 
tempo. Stierne forbinder knudepunkter som bolig-
områder, uddannelsesinstitutioner og områder med 
mange arbejdspladser. Komforten for cyklisterne er 
højt prioriteret med en jævn belægning og høj grad 
af vedligehold som f.eks. snerydning. Flere steder vil 
cyklisterne også få ekstra services som grønne bøl-
ger, nedtællingssignaler, cykelpumper og fodhvilere.

Supercykelstier er ikke bare en direkte linie mellem to punkter, hvor der 

ikke kører biler. Det er også cykelstier med grønne bølger, god belægning 

og mulighed for at låne en cykelpumpe undervejs.

Tre supercykelstier gennem Ballerup er p.t. i støbe-
skeen: Frederikssundsruten (mellem København K 
og Frederikssund), Ring 4-ruten (mellem Lyngby og 
Vallensbæk) samt Værløseruten (mellem Værløse og 
Lautrupparken). I maj 2013 sikrede en statslig aftale 
104 mio. kr. til disse tre ruter og yderlige seks super-
cykelstier i hovedstadsområdet, hvilket betyder at 9 
ud af 28 supercykelstier nu er finansierede.

Første spadestik til Frederikssundsruten blev taget 
i juni 2013. Ruten kommer til at løbe langs S-banen til 
Frederikssund og vil krydse de mange S-togsstationer 
undervejs. Det vil give cykelpendlerne en unik mulig-
hed for at koble cykling med S-tog. Når Frederiks-
sundsruten står færdig er den 37 km. lang. Etablerin-
gen af de tre supercykelstier forventes færdig inden 
2018.

Ballerup Kommune samarbejder 

med mere end 20 kommuner 

og Region Hovedstaden for at udvikle 

et sammenhængende net af 

cykelpendlerruter i høj kvalitet. 
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Udvikling i trafikken 
i Ballerup Kommune 
2012-2013

Fra 2006-2013 er CO2-ud-
ledningen faldet 19 %. Fra 
2012 til 2013 er CO2-udled-
ningen fra transport faldet 
fra 88.222 tons til 69.561 tons 
- ca. 21 %. 

Det store fald i det seneste 
år stammer især fra busser 
og tog, men skyldes også ud-
skiftning af biler, der udle-
der mindre CO2. 

Der er en stigning i antallet 
af S-togspassagerer på alle 
stationer i kommunen. 

I busserne er der en stigning 
i passagerantal på Malm-
parken Station, som er knu-
depunkt for passagerer til 
Lautrupparken. Stigningen 
skyldes, at tog og busplaner 
er blevet ændret til fordel 
for passagerene.
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På cykelområdet samarbejder de fire kommuner for 
bedre cykelparkering ved stationer og forbedring af 
busstoppesteder og for at gøre det nemmere at cykle 
mellem station og arbejdsplads. Der er udarbejdet en 
fælles cykelstrategi, som blandt andet skitserer et 
cykelrutenet og supercykelstien i Frederikssund-
fingeren. En række projekter er allerede blevet rea-
liseret. Et af disse projekter er LED-belysningen gen-
nem Harrestrup Ådal, som har fået mange positive 
tilbagemeldinger. 

Forbedringer i forhold til kollektiv transport har 
også været en af drivkræfterne bag Bycirkelsam-
arbejdet. S-togsforbindelsen med dobbeltspor og 10 
minutters drift var ét af de første store resultater af 
samarbejdet. 

Målet er også at få skabt større sammenhæng mellem 
busser, S-banen og den kommende letbane i Ring 3. 
Systemet er døbt 3i1 og skal bestå af et kollektivt 
trafiknet med hyppige frekvenser, høj rejsehastighed 
og gode 3i1 stoppesteder med gode ventefaciliteter, 
realtidsinformation og cykelparkering.

Cyklisme og kollektiv trafik i Frederikssundfingeren

Se mere på www.cykelfingeren.dk

Herlev, Egedal, Ballerup og Frederikssund Kommune har udarbejdet en strategi for udvikling 

af cyklisme og kollektiv trafik i Frederikssundfingeren.

Mellem Jonstrupvang og Pederstrup er der ble-
vet etableret en ny sti til cyklister og fodgæn-
gere, samt en tosporet stiunderføring ved 
Ballerup Byvej. Stien er koblet på stisystemet i 
Måløv, så den nordlige del tilsluttes stisystemet 
til Brandmosevej, og på den sydlige del til 
Lindbjergvej, hvor der i dag er cykelrampe og 
tunnel under banen med forbindelse til Peder-
strupvej.

Dermed er forbindelserne mellem de regionale stier mellem Vestskoven og Jonstrup Vang/ 
Hjortespringkilen skabt. Ultimo 2015 forventes en stibro over den nye Frederikssunds-
motorvejs 2. etape åbnet, så forbindelsen til Vestskoven endelig virkeliggøres.

Sti under Ballerup Byvej
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Siden Formel M-netværkets start i 2012, har medar-
bejderne i de deltagende virksomheder ændret trans-
portvaner. For det samlede netværk er der sket et 
fald i CO2-udledning fra 8,5 kg. til 8,0 kg. pr. medarbej-
der pr. arbejdsdag. Det skyldes bl.a., at antallet af 
bilture er faldet, samtidig med at antallet af ture til 
og fra arbejde, som foregår på cykel eller med kol-
lektiv transport, er steget. Undersøgelsen viser også 
en positiv udvikling i antallet af buspassagerer; for 
det samlede Lautrupgårdområde er der fra 2011 til 
2013 sket en stigning på 7,6 % i modsætning til 1 % i 
resten af kommunen. 

Virksomhederne har opnået de flotte resultater ved 
at igangsætte forskellige initiativer, som har gjort 
det nemmere for medarbejderne at vælge bæredygtig 
transport. Bl.a. har Movia besøgt virksomhederne og 
lavet pendlertjek for at se, om medarbejderne kunne 
spare tid og penge ved at bruge kollektiv transport 
til og fra arbejde. 

Virksomhederne i Formel M-projektet har reduceret antallet af bilture,

samtidig med at flere medarbejdere nu bruger cykler og offentlig transport 

til og fra arbejde.

Virksomheder i Formel M-netværket 
forbedrer transportvaner

Topdanmark, Tryg og Nordea Liv & Pension har ud-
lånt elcykler til deres medarbejdere, som har testet 
cykling til og fra arbejde flere gange om ugen. Des-
uden har de enkelte virksomheder gennemført flere 
lokale tiltag, som bl.a. realtidsvisning på intranet, 
forbedrede bade-, omklædnings- og parkeringsfor-
hold for cyklister og mobilt cykelværksted gennem 
Din Cykelven, el-biler som mødebiler, transportvej-
ledning og meget mere. 

Vinder af Vores Omstilling

Formel M har med  Lautrupgårdnetværket som case 
vundet Vores Omstilling – en kampagne og konkur-
rence, som udpeger de bedste og mest inspirerende 
omstillingsprojekter i Danmark. Det har været en 
stor anerkendelse af projektet at blive udpeget som 
vindere, og og det har samtidig været en unik mulig-
hed for at udbrede erfaringerne til flere virksomhe-
der og kommuner. 
 

Udlån af elcykler fortsætter

Virksomhedernes udlån af elcykler har fungeret som 
pilotprojekt og fortsætter pr. 1. april 2014 i et stor-
skalaprojekt, hvor Ballerup Kommune udlåner 15 
elcykler til medarbejdere på virksomheder i kommu-
nen.
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Klimabutlere inspirerer til 
klimavenlig livsstil

I Hede-Magleparken stod foråret 2013 i klimaets tegn.  
Nogle beboere deltog i en klimavenlig middag på 
Hedegårdsskolen og bød på sund og lækker klimaven-
lig mad, gode opskrifter og råd om tilberedning.

Klimamiddagen var begyndelsen på en informations-
kampagne, der var målrettet borgerne i Hede-Magle-
parken. I perioden efter middagen besøgte kommu-
nens klimabutlere omkring 80 familier. Formålet med 
besøgene var at fremme en dialog med borgerne om 
klimavenlig levevis, og komme med konkrete råd, de 
nemt kunne implementere i hverdagen. 

Samtidig med at besøgene fandt sted, var kommu-
nens klimavogn i området, hvorfra ca. 550 beboere 
hentede information og viden.
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Borgerne ændrer vaner

klimabutlere på besøg

den store klimadag i ballerup

Borgere og klima har været et særligt fokusområde 
i perioden 2009-2013. Det tager tid at ændre de dag-
lige vaner, og udfordringen ligger netop i, at fasthol-
de nye vaner, så de bliver en naturlig del af hverda-
gen.

Hverdagslivets vaner er vigtige, men også tekniske 
ændringer er med til at sikre besparelser på energi-
en. Vi har haft tiltag, der var målrettet familier, der 
bor i parcelhuse såvel som familier, der bor i lejlighe-
der. I parcelhusene skal der ofte større og dyre inve-
steringer til for at reducere energiforbruget, hvor 
man i lejlighederne kan nøjes med mindre tekniske 
løsninger. 

For begge grupper er det tydeligt, at en målrettet, 
direkte dialog motiverer til en ændring af vanerne. 
Tidligere målinger har vist, at hvis alle ændrede va-
ner, som klimafamilierne og de borgere, som har haft 
besøg af klimabutlerne har gjort det, ville de kunne 
have reduceret deres CO2-udledning med 75 % og 
ville således være i mål med deres CO2-reduktion på 
26 %. Indtil nu er vi oppe på 3 %, udfordringen er at 
nå rundt til alle borgere.

Flere borgere i Hede-Magleparken har fået nye, 

gode vaner efter besøg af kommunens klimabutlere, 

der kom med gode råd, der både gavner klimaet og 

pengepungen.



Beboerne har efterfølgende ud-
fyldt spørgeskemaer til evalue-
ring af kampagnen, og det viser 
sig i de indkomne svar, at næsten 
alle var meget glade eller glade 
for klimabutlernes besøg, og for 

den viden de formidlede. Mere end halvdelen af bor-
gerne har givet udtryk for, at de har ændret deres 
vaner, mens andre beboere har nævnt, at de allerede 
brugte nogle af de spareråd, klimabutlerne gav dem.

Ca. 70 % kunne anvende den viden de fik om indeklima 
samt el- og varmebesparelser. En borger har således 
oplevet en besparelse på 50 % på el-regningen efter 
klimabutlernes besøg. De fleste borgere har skiftet 
deres pærer ud med el-besparende pærer og en del 
har installeret eco-termostat, hvorved der forventes 

en besparelse 23 % på varmeregningen. 40 % var me-
get interesserede i materiale om indkøb af miljømær-
kede produkter. 

Vandforbruget i Hede-Magleparken er generelt hø-
jere end gennemsnittet for resten af kommunen, hvil-
ket bl.a. skyldes at borgerne ikke har individuelle 
vandmålere. 30 % af borgerne har ændret deres vand-
vaner efter klimabutlernes besøg. Mange af borgerne 
har givet udtryk for at de ville spare yderligere, hvis 
de havde individuelle vandmålere.

Det viser sig, at mange beboere allerede benytter af-
faldsorteringsfaciliteterne, men efterlyser mulighed 
for bedre sortering, hvilket falder fint i tråd med kom-
munens planlagte klimaindsats på affaldsområdet i 
2014.
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Udviklingen af husholdningernes vandforbrug 

i Ballerup Kommune. Liter pr. indbygger pr. døgn.

De manglende forbrug i 2008/09 skyldes usikkerhed fordi der blev skiftet afregningsperiode. 
Fra 2010 er tallene igen forholdsvis sikre.
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Borgernes energiforbrug 2012-2013

Borgernes CO2-udledning ligger nogenlunde sta-
bilt fra 80.503 ton CO2 i 2012 til 80.788 ton CO2 i 
2013. I perioden fra 2006-2013 er CO2-udledningen 
reduceret med ialt 3 %.
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Vandforbruget for beboere i ejerboliger er nogenlunde sta-
bilt omkring de 100 l/døgn/person, som også er målet. 

Vandforbruget er noget højere for beboere i lejeboliger, 
hvor der i 2013 er forbrugt 119 l/person/døgn. Her er dog 
sket et fald siden 2012, hvor forbruget gennemsnitligt lå på 
123 l/person/døgn.
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Elforbruget er faldet med 
godt 5 % fra 73.440 MWh i 
2012 til 69.400 MWh i 2013. 

Det samlede varmeforbrug 
er faldet med 5 % fra 276.581 
MWh i 2012 til 262.337 MWh 
i 2013. 

Fjernvarmeforbruget er fal-
det 2 % fra 130.642 MWh i 
2012 til 127.666 MWh i 2013. 
Naturgasforbruget er i pe-
rioden 2012-2013 faldet med 
8 % fra 145.939 MWh til 
134.671 MWh. 



I slutningen af sommerferien dukkede der grønne 
fodspor op rundt omkring på fortovene i kommunen 
- fodspor, der viste vej mod rådhuset, hvor klimada-
gen blev afholdt. 

Formålet med klimadagen, var at sætte klimaet på 
dagsordenen i vores allesammens hverdag, og vise, 
at det slet ikke er så svært for den enkelte at gøre en 
forskel. Det er fortsat vigtigt, at vi inddrager alle i 
kommunen i engagementet for et bedre klima, og det 
er vigtigt til stadighed at formidle, at det ikke er en 
uoverskuelig opgave for den enkelte at bidrage til at 
nedbringe CO2-udledningen. 

Selv små tiltag i hjemmene, i husene og på arbejds-
pladserne, har en stor effekt, og kan vi fortsætte med 
at holde fokus på klimavenlig livsførelse og opmærk-
somhed på vores forbrug, kommer vi langt i vores 
bestræbelser på at reducere CO2-udledningen i 
Ballerup Kommune.

På klimadagen stillede en række lokale eksperter og 
kompetente fagfolk deres viden og ekspertise til rå-
dighed. Det var ganske gratis at få gode råd med 
hjem, og rådene spændte bredt, så uanset om man 
bor i lejlighed, hus eller kommer fra en virksomhed 
eller er kommunalt ansat, var der inspiration at hen-
te.

Fagfolk og håndværkere gav gode råd til hvordan 
man kan energirenovere sit hus, man kunne hente 
viden til hvordan man opsamler regnvand, etablerer 
regnbede og gavner drikkevandet. Elektrikere for-
talte om hvordan man nedsætter sit elforbrug, og 
sparer en hel del på elregningen. Man kunne høre om 
hvorfor affaldssortering er så vigtigt, og der var et 
velbesøgt byttemarked, hvor brugt tøj skiftede hæn-
der. Endelig kunne man i kantinen købe sig en lækker, 
klimavenlig aftensmad. 

Klimadag i Ballerup Kommune

En dag i september 2013 blev Ballerup Rådhus omdannet til en levende klimamarkeds-

plads. Her lagde borgere, samarbejdspartnere, virksomheder og kommunalt ansatte 

vejen forbi for at hente inspiration til at gøre hverdagen mere klimavenlig.
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Henrik Sørensen

Vidste du at

de fleste kender prisen på en liter benzin, 
men ikke på deres årlige elforbrug ?

hvis du udskifter en energipære med en LED pære, 
sparer du 1/3 på forbruget, men får samme lysstyrke ?

Elektriker

Affald

Vidste du at

der bliver smidt 1,5 millioner tyske dåser ud om året, 
af dem kan man lave 1.500 nye genbrugscykler ?

hver dansker bruger 85 plasticposer om året, 
og at det tager naturen 500 år at nedbryde plastik ?
 

Borgernes ønsker fra klimadagens 

visionstræ:

O   Ballerup Kommune skal være en foregangs-
kommune for bæredygtig udvikling

O Vi skal have supercykelstier i Ballerup

O  Servicebussen skal køre til Måløv

O   Vi skal have flere skraldespande i kommu-
nen, og mere detaljeret affaldssortering

O   Vi skal have genbrugsmarkeder, hvor ting 
og tøj kan blive genbrugt

O  Vi skal prioritere økologisk mad i alle skoler 
og institutioner

O Flere skal køre i elbiler

O  Vi skal opsamle regnvand og etablere grøn-
ne tage, for at tilpasse os klimaforandrin-
gerne

I løbet af dagen kom flere velop-
lagte foredragsholdere forbi sce-
nen, og gav deres bud på hvad 
vores adfærd betyder for klimaet. 

Det hele blev skudt i gang med et flot scienceshow, 
leveret af studerende fra DTU. Herefter kunne man 
høre om vejrets indflydelse på klimaet, om hvordan 
man i hverdagen begrænser sit madspild, hvordan 
man regnvejrssikrer haven og hvorfor solceller sta-
dig er en god ide.

Endelig var det muligt for den enkelte deltager at 
komme med input og visioner til nye indsatser på kli-
maområdet. Kun sammen kan vi blive endnu bedre, 
og der skal hele tiden findes nye veje at gå. 
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Tiltag i kommunen
har givet gode resultater

Hedegårdsskolen er en del af 
et EU-udviklingsprojekt

hedegårdsskolen i EU-projekt

miljøindsats med fokus på transport

miljøprisen

økologi i kommunen

Med indeklimaet i fokus, var det projektets formål 

at få energiforbruget så tæt på 0 som muligt.

Vi har gennemført en energirenovering af fløj F på 
Hedegårdsskolen med tilskud fra EU. For at komme 
tæt på en energiramme på O, har vi udviklet og efter-
prøvet renoveringsløsninger. Herudover har vi lagt 
vægt på at visualisere de reelle besparelser til brug i 
undervisningen.

Projektet på Hedegårdsskolen indeholder tre delele-
menter: Facaderenovering, udskiftning af belysning 
samt etablering af solceller.

Facaden bestod af en muret brystning samt relativt 
store vinduespartier. Formuren på brystningen blev 
fjernet og der blev isoleret med 330 mm mineraluld, 
afsluttet med en hård facadeplade. Vinduespartierne 
blev udskiftet til nye træ-/alupartier med højisole-
rende karme og rammer og energioptimale ruder.

Belysningen i gangarealet blev udskiftet til LED-
armaturer. I klasselokalerne var der ikke en reel be-

Mange steder i kommunen, som egen virksomhed, 
arbejdes der målrettet på at nedbringe energiforbru-
get og reducere CO2-udledningen, som alene i det se-
neste år er faldet med hele 13 % ud af de 34 % som er 
målet, vi er således godt på vej.

Der har i de senere år været mange tiltag. Vi er op-
mærksomme på energiforbruget i kommunale byg-
ninger, og arbejder fortløbende på energiforbedrin-
ger. Vi er med i transportprojekter, der skal ændre 
medarbejdernes vaner, så vi foretrækker cyklen 
fremfor bilen, og i institutionernes køkkener holder 
vi øje med økologiprocenterne.

Alle disse tiltag, og ikke mindst gode og engagerede 
medarbejdere, giver nu bonus, og viser, at vi kan 
gøre en forskel for klimaet, ved at være opmærksom-
me på vores forbrug, og på de valg vi tager.
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sparelse at hente på udskiftning af belys-
ningen, men man valgte at udføre to klas-
selokaler med to forskellige typer LED-
belysning, for at afprøve oplevelsen af lys-
kvaliteten fra LED i undervisningssituatio-
nen.

Der er monteret et solcelleanlæg på en skrå tagflade mod 
syd, ialt ca. 150 m2. Til brug i undervisningsøjemed, vil sol-
celleanlæggets strømproduktion samt fløj F’s energifor-
brug i løbet af 2014, løbende blive vist på en monitor i gang-
arealet, 

Andre skoler har også sparet på energien

Grantofteskolens fløj C har fået opvarmning med vandbå-
ren radiatoranlæg. Der er monteret nyt energirigtigt ven-
tilationsanlæg. Energi-tiltaget giver 17 % besparelse på 
skolens energiforbrug og en CO2-besparelse på 94 tons/år

På Egebjergskolen er nogle af de større nedslidte ventila-
tionsanlæg, blevet udskiftet med nye energieffektive an-
læg, som giver en stor besparelse på el og varmeforbruget. 
Det har i 2013 givet en 20 % besparelse på skolens årlige 
energiforbrug og en CO2-besparelse på 115 tons/år.

På flere skoler, samt East Kilbride Badet, er der blevet ud-
skiftet belysningsarmaturer. Det giver en god elbespa-
relse, men også en opgradering af belysningsniveauet.

Der konverteres stadig bygninger fra naturgas til fjern-
varme i takt med at Vestforbrændingen når frem. 

Der er dog områder hvor det ikke er rentabelt for Vestfor-
brændingen at tilslutte de kommunale bygninger. Det er 
blandt andet daginstitutionerne Kratvej 1 og Søbyvej 9A. 
Her har Ballerup kommune i stedet skiftet de eksisterende 
utidssvarende kedler ud til nye energieffektive kondense-
rende gaskedler. 

Energiforbruget i de  
kommunale ejendomme
2012-2013

Fra 2009-2013 er CO2-udledningen 
fra de kommunale ejendomme 
samlet faldet 13 % fra 9.837 tons i 
2009 til 8.553 i 2013. 

Fra 2012- 2013 er CO2-udledningen 
faldet 13 % fra 9.815 tons til 8.553 
tons, det skyldes, at el- og varme-
forbruget i de kommunale ejen-
domme samlet er faldet.
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Elforbruget i de kommunale 
ejendomme er faldet ca 7 % fra 
2012 til 2013, det viser at de 
energibesparende tiltag, vi har 
sat i værk de senere år, nu giver 
resultater.
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Varmeforbrug 
Kommunale ejendomme, MWh pr. år
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Varmeforbruget er faldet ca 
5 % fra 2012 til 2013. De se-
nere år har varmeforbruget 
været støt faldende som et 
resultat af udførte energitil-
tag.
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Vandforbrug 
Kommunale ejendomme, m3 pr. år
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Vandforbruget i de kommunale 
ejendomme  er øget med ca. 8 % 
fra 2012 til 2013. 

Der er et enkelt plejecenter, 
hvor der er tilføjet en afreg-
ningsmåler, som ikke tidligere 
har været opgjort i det grønne 
regnskab. Den måler står alene 
for de 5 % af det øgede forbrug.

Ellers er det primært nogle få 
lokationer der har øget forbrug, 
samt 3 institutioner hvor der 
har pågået større ombygninger 
i perioden.



Ballerup Kommune har i tre år været med i projektet Formel M, hvor hele kommunen har haft 

fokus på at reducere CO2-udledningen fra medarbejdernes transport og samtidig forbedre 

transportøkonomien.

Formel M - fokus på medarbejdernes transport

De konkrete målsætninger har været at:

O  Nedbringe CO2-niveauet fra kørsel i arbejdstiden 
og pendling. 

O  Øge fokus på medarbejdernes transport og skabe 
grobund for en kulturforandring i forhold til vo-
res transport. 

O  Flere medarbejdere skal benytte alternativer til 
bilen som videomøder, cykel, bus eller kollektiv 
trafik.

O  Der skal opnås en økonomisk besparelse på kom-
munens medarbejdertransport (vognparken)

Indsatser i Formel M

Vi har gennemført en transportvaneundersøgelse 
blandt medarbejderne ved begyndelsen og slutningen 
af projektet, og der har bl.a været oplæg af en trafik-
forsker, om de personlige udfordringer ved at ændre 
transportvaner. Herudover blev der etableret en 
pulje, som gav tilskud til CO2-venlige transportind-
satser. Vi har gennemført 200 ”kør grønt”-kurser, 
indført cykelservice for medarbejderne i arbejdsti-
den, indkøbt cykelhjelme, gennemført en mobilitets-

kampagne, en informationskampagne og cykelkam-
pagnen ”Vi Cykler Sommeren Grøn”, hvor afdelinger 
i kommunen har kunnet dyste om at cykle flest ture 
sommeren over. Vi har i den forbindelse udlånt 10 
elcykler til forskellige enheder i kommunen. Vi har 
også afholdt en række workshops, udviklet dialogma-
teriale og guide om smart transport i arbejdstiden, 
som er delt ud til kommunens enheder. 

Vi har bl.a. opnået: 

O  Et samlet fald i CO2-udledningen fra kommunens 
brændstofforbrug og fra medarbejdernes kørsel 
i egen biler i arbejdstiden på 12 %.

O  Transportvaneundersøgelsen viser, at der er op-
nået et stort kendskab til de tiltag, der har været. 
88 % af medarbejderne på rådhuset og 60 % af de 
decentrale medarbejdere kender til tiltagene. Der 
er stor tilfredshed med el-cyklerne og Kør Grønt 
kurserne. Og transportvaneundersøgelsen viser, 
at 36 % af de ansatte på rådhuset og 32 % af de 
ansatte i decentrale enheder taler mere om deres 
transport end, de gjorde før projektet.

Ballerup - Grøn Transportkommune

I 2013 har vi sparet 12 % CO2 fra transporten i medarbejdernes arbejdsrelaterede kørsel 
i egne biler og fra kommunens eget brændstofforbrug. I 2012 blev Ballerup Kommune 
certificeret som Grøn Transportkommune af Trafikstyrelsen. Vi forpligtede os derfor til, 
i 2013, at følge Trafikstyrelsens anbefalinger for grønne køretøjer, og lavede en handleplan 
for, hvordan vi ville sænke CO2-udledningen fra den arbejdsrelaterede kørsel. 
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I Stokholtbuen, som er et hjem for 34 svagt funge-
rende udviklingshæmmede beboere, har man redu-
ceret CO2-udledningen fra transport med knap 12 %. 

Stokholtbuen har i alt fire busser og to biler, som er 
i brug de fleste af ugens dage, når beboerne skal på 
tur eller til aktiviteter.

Hver mandag kører en busfuld beboere fra Stokholt-
buen ud på deres ugentlige bustur. Turen er et af 
ugens højdepunkter for beboerne, som ikke kan kom-
me rundt på egen hånd. Derfor giver det god mening 
at fokusere på netop transport, for hvert år bliver der 
kørt 190.000 kilometer i bus – det svarer til knap fem 
gange rundt om jorden ved ækvator. Med fokus på 
bl.a. grøn kørsel og det rigtige dæktryk har det alli-
gevel været muligt at reducere klimabelastningen.

Ti af Stokholtbuens ansatte har været på kør-grønt 
kursus. Kurset starter med en køretur, hvor benzin-
forbruget bliver målt. Efter 
kurset kører kursusdeltageren 
den samme tur igen – og så 
skulle der gerne være en effekt 
at måle. 

Miljøledelse og transport

I 2013 kom alle enheder og institutioner i kommunen med i miljøledelsesarbejdet. 

Fokus  i 2013 var på transport, og Stokholtbuen er et godt eksempel på en god indsats 

for bedre kørevaner.

”Selv dem der troede, at de kørte fornuftigt, fik noget 
ud af det. I mit tilfælde sparede jeg omkring 15 pro-
cent af benzinforbruget på den anden køretur”, siger 
Harry Sandholm, socialpædagog på Stokholtbuen.

Kurserne er blevet fulgt op af sidemandsoplæring af 
dem, der ikke har været på kursus, og videndeling 
gennem et månedligt miljønyhedsbrev. 

Et andet sted, der er er CO2-besparelser at hente, er 
på dæktrykket. Hvis dæktrykket er for lavt, skal mo-
toren bruge mere brændstof på at drive bilen frem.

I busserne er der laminerede plancher med kør-grønt 
råd, og det er blevet fast rutine både at tjekke dæk-
trykket, og notere kilometertallet for hver tankning, 
for fortsat at holde fokus på de gode kørevaner.
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Ballerup Kommunes Miljøpris 2013

Ballerup Kommunes Miljøpris 2013 gik i år til køk-
kenet på Plejecenter Lundehaven og Ballerup Ejen-
domsselskab.

Økonoma Elin Blemholt modtog, på vegne af køkkenet 
på Plejecenter Lundehaven, diplom og check på 
25.000 kr., for køkkenets imponerende økologiprocent 
på 86, som er opnået indenfor bugdettet. Ballerup 
Ejendomsselskab høstede ligeledes anerkendelse for 
deres energieffektive opvarmning i etagebyggeriet 
Søfryd i Måløv. 

Udover at spare energi har køkkenet også fået mere 
tid til den økologiske mad. For et af tiltagene er nye, 
energivenlige arbejdsgange, som samtidig giver min-
dre tidsspilde.

Som en del af miljøledelsesindsatsen I 2011, blev hele 
plejecenterets elforbrug kortlagt, og køkkenet var et 
af de steder, der brugte meget strøm.

Alle køkkenapparaternes elforbrug blev undersøgt, 
og økonoma Elin Blemholt gennemgik arbejdsgan-
gene i køkkenet for at se, om en ændring i rutinerne 
kunne gavne elforbruget. Samtidig har teknisk ser-
vicemedarbejder Nils Due fået en rutine med af af-
læse elmålerne dagligt, så afvigelser i energiforbru-
get bliver opdaget med det samme, og han kan rap-
portere videre til køkkenet.

Køkkenet har reduceret deres elforbrug med 30 % i de seneste to år. Det er resultatet 

af et frugtbart samarbejde mellem økonomaen og den tekniske servicemedarbejder.

Nye arbejdsgange i køkkenet på Plejecenter Lundehaven 
sparer el og giver tid til småkagebagning

En af de ændrede rutiner er f.eks. at vente med at 
tænde varmeskabe, ovn eller opvaskemaskine, til der 
er brug for dem i stedet for, som tidligere, at tænde, 
når personalet møder om morgenen. 

”Udover at vi sparer el, har vi pludselig fået mere tid 
om morgenen, så vi for eksempel kan nå at lægge en 
småkagedej”, siger økonoma Elin Blemholt. 

Indsatsen har båret frugt: Fra 2010 til 2012 nedsatte 
køkkenet på Plejecenter Lundehaven sit elforbrug 
med 30 %. 

Den øvrige del af plejehjemmet har også sparet strøm 
- primært ved at udskifte lamper og pærer til mere 
energibesparende modeller.

Ballerup Kommunes miljø-

pris uddeles hvert år til en 

person, en forening, en virk-

somhed eller en institution, 

der har gjort en ekstra ind-

sats for miljøet og for en 

mere bæredygtig udvikling
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Tallene i grafen er fra den indkøbsordning, institutionene i kommunen gør brug af. 

Niveauet på de 53 % tager udgangspunkt i leveran-
dørtal fra den leverandør der er med i indkøbsord-
ningen, men der arbejdes på at inddrage tal fra flere 
leverandører, hvilket vil få positiv effekt på økologi-
procenten. 

Som det ses i grafen har Børnehuse og Distrikter fø-
rerposition med en flot og vedholdende økologipro-
cent lidt over målsætningen på 75 %. Med en flot 
fremgang på 10%, har kulturtilbuddene nu også fokus 
på den økologiske madkultur.

I sidste del af 2013 blev produktionen af mad til alle 
plejecentrene samlet i to storkøkkener. I denne om-
stillingsfase har der været mindre overskud til at 
fokusere på økologi - hvilket formodes at være årsag 
til faldet i økologiprocenten. 
Køkken Ballerup arbejder 
dog på at øge økologiprocen-
ten igen og har også ønske 
om at blive certificeret med 
økologiske spisemærker. 

Den samlede økologiprocent på 53 % i 2013 for kommunen, 

er stort set uændret de seneste tre år.

Økologi i Ballerup Kommune

Plejecenter Lundehaven opnåede en faktisk økologi-
procent på 86 %, indenfor budgettet. De gode erfarin-
ger, søges videreført i den nye struktur, for de to 
storkøkkener.

For at kunne opnå det flotte resultat, købte Lunde-
haven hele og halve dyr, som de selv parterede. Ved 
at tilpasse tilskæringerne præcist til deres ovne og 
antallet af brugere, sparede de tid på forarbejdet. Og 
tid er også penge. Derudover blev alt på dyret brugt, 
enten til gode gammeldags retter som sylte, eller som 
ingredienser i hjemmelavet fond.
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