2008
Kolding Kommune – Grønt Regnskab

Forord
Det grønne regnskab for 2008 er udarbejdet med en væsentlig forsinkelse, der har sin
baggrund i den række af de projekter Kolding Kommune har iværksat på energiområdet.
Det grønne regnskabs funktion som samlet opfølgning på kommunens miljøpræstation har
derfor været udsat for en nedprioritering. Den forsinkede udarbejdelse har til gengæld haft
meget begrænsede konsekvenser, da miljøarbejdet er fortsat med udgangspunkt i de
udstukne mål for området. Med ansættelsen af en Miljøproceskonsulent pr. 1. September
2009, er der dannet grundlag for udarbejdelsen af grønt regnskab for 2008 såvel som
2009. Arbejdet med dette regnskabsår har været besværliggjort af den periode som er
gået inden det egentlige arbejde med informationsindsamling påbegyndtes samt en
begrænsning i antallet af udarbejdede grønne regnskaber fra kommunens afdelinger. Det
har alligevel været muligt at indsamle tilstrækkelig med data for kommunens
energiforbrug, indkøb og samlede miljøbelastning til at udarbejde et relevant og retvisende
grønt regnskab.
Der skal i forbindelse med udarbejdelse af dette grønne regnskab rettes en tak til de
involverede medarbejdere, der har deltaget i udredningen af og arbejdet med
datagrundlaget, herunder dannet rapporter og udført dataopsamling i 2008. Materiale fra
Green Network og andre interesseorganisationer har været til stor hjælp i forbindelse med
udarbejdelse af dette års regnskab.
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Indledning
Denne miljøredegørelse er den femte i rækken af miljøredegørelser, hvor indberetningerne
af data til grønt regnskab er foretaget i Greenline, det web-baserede
elektroniske energistyrings- og grønne regnskabssystem. Den er også den anden
miljøredegørelse for den nye Kolding Kommune efter kommunalreformen.
Der vil i det efterfølgende regnskab blive godtgjort for Kolding Kommunes miljøbelastende
aktiviteter, ligesom kommunens indsats for at begrænse den samlede miljøbelastning ved
disse. Regnskabet er udarbejdet med et ønske om ikke blot at belyse kommunens
miljøindsats gennem egen miljøstyringsaktiviteter, men også gennem en belysning af
kommunens samlede engagement på miljøområdet.
Kolding Kommune har gennem en årrække arbejdet med miljøforbedringer i forbindelse
med, såvel kommunens egne aktiviteter, som kommunen set som geografisk enhed. Derfor
er der helt gennemgående gennemført en række tiltag til forbedring af begge
hovedområder. Kommunens aktiviteter har grundlæggende haft til formål at reducere både
udgifter og forbrugsmængder på energiområdet. Således er el, vand og varme væsentlige
forbrugsområder, ligesom der på transport- og indkøbsområdet fortsat gøres en indsats.
Endeligt opgøres kommunens samlede CO2-belastning.
Der er ligeledes gennemført grønne regnskaber for spildevands- og affaldsområdet, samt,
gennem Energi Kolding gennemført en række energibesparende aktiviteter i et samarbejde
mellem kommunen, virksomheder og borgere. Energi Kolding har også foranstaltet, at der
hvert andet år, fra energiforsyningsvirksomhederne i området, foretages en samlet
opgørelse af energiforbruget i kommunen set som geografisk enhed.
Læseren gøres hermed opmærksom på, at dette grønne regnskab omhandler status for
kommunens miljøpræstation i 2008, sat i relation til tidligere års præstationer.

Grundlag for udarbejdelse af grønt regnskab
Det oprindelige grundlag for udarbejdelse af det grønne regnskab for Kolding Kommune
forefindes i J.nr.: 00.01Ø08-11. ”Instruks for Udarbejdelse af Grønt Regnskab for Kolding
Kommune”. Heraf fremgår det at Kolding Kommunes grønne regnskab udarbejdes i medfør
af lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 403 af 14 juni 1995, §35 a, og Miljø- og
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 13. December 1995.
Heraf fremgår det endvidere, ”at et grønt regnskab er et regnskab, som viser det
væsentligste forbrug af energi, vand og råvarer samt mængden af forurenende stoffer
m.v., som i forbindelse med produktionsprocesser eller forbrug udsendes til luft, vand og
jord, eller som indgår i produkter og affald”.
Ligeledes fremgår det af Kolding.dk. ”Kolding Kommune udarbejder hvert år et grønt
regnskab for at sætte fokus på kommunens forbrug af vand, el og varme i kommunens
ejendomme. Det grønne budget bruges til at sætte mål for besparelser inden for
opvarmning, el og vand.
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Formålet med et grønt regnskab er at redegøre for miljøforholdene i kommunen, for på den
måde at mindske udgifterne, spare på ressourcerne og minimere forureningen. Det grønne
regnskab er således et vigtigt styringsredskab til at måle udviklingen i miljøets tilstand i
kommunen”.
Endeligt har Kolding kommune for at sikre udarbejdelsen af et årligt grønt regnskab
vedtaget en miljøpolitik, der forpligter til udarbejdelse af regnskabet. Tilslutningen til
Dogme2000 indbefatter også krav om udarbejdelse af grønt regnskab.
Indholdskrav
Regnskabet skal ifølge Vejl. om grønne regnskaber, udgivet af Miljøministeriet, indeholde.:
1. oplysninger om udviklingen i virksomhedens miljøforhold gennem de seneste 5
regnskabsår
2. oplysninger om virksomhedens affaldsproduktion og -håndtering
3. fremadrettede oplysninger om virksomhedens miljøpolitik og miljømål samt
oplysninger om, hvilke konkrete resultater der er opnået, herunder også på
energi-, transport- og affaldsområdet
4. oplysninger om medarbejderinddragelse i miljøarbejdet generelt
5. oplysninger om miljøkrav til leverandører
6. oplysninger om afhjælpning af skete vilkårsovertrædelser og forebyggelse af
eventuelle gentagelser
7. oplysninger om væsentlige klager
8. et resume af virksomhedens egenkontrol
Disse krav er søgt opfyldt med henvisning til følgende afsnit
Ad.1. Kvalitativ opgørelse. Der er, for el, vand og varme, udarbejdet kvalitativ opgørelse
over miljøpræstationen tilbage til 2004. Endvidere er der foretaget opgørelser over indkøb
i rammeaftaler, registreringer i Green-Line og en samlet udvikling i CO2 udledningen.
Ad.2. Kommunen som geografisk område. Den samlede affaldsmængde i kommunen er
opgjort i renovationsafdelingen.
Ad.3. Miljømål og Miljøindikatorer for kommunalt forbrug samt Kvantitativ opgørelse.
Ad. 4. Miljøstyring.
Ad. 5. Kvantitativ opgørelse. Indkøb.
Ad.6. Ingen
Ad.7. Ingen
Ad.8. Miljøstyring.
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Kommunale nøgletal
Et politisk valgt byråd styrer udviklingen af kommunen. I slutningen af hvert kalenderår
vedtager de et budget, som fastlægger det kommende års serviceniveau og aktiviteter.
De politiske beslutninger føres ud i livet af kommunens administration og den samlede
kommunale medarbejderstab på godt 8.000 ansatte.
Kommunen råder over et samlet bygningsareal på ca. 500.000 m2
Kolding Kommune er opdelt i to general-forvaltningsgrene og fem specialforvaltningsgrene.
Forvaltningsgrene
GeneralGeneral-forvaltningsgrene
o
o
o

Centralforvaltningen
Finans- og Personaleforvaltningen
Erhvervsfremme-forvaltning (outsourced til Business Kolding)

SpecialSpecial-forvaltningsgrene
o
o
o
o
o

Teknisk Forvaltning
Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Social- og Beskæftigelsesforvaltningen
Senior- og Sundhedsforvaltningen
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Organisationsdiagram

Befolkningsudvikling og Kommunens areal.
Indenrigs- og Socialministeriets Kommunale N(ø)gletal.
Indbyggertal 1. Januar. 621 Kolding Kommune.
2000
83.397

2001
83.864

2002
84.512

2003
84.971

2004
85.758

2005
86.096

2006
86.492

2007
87.183

2008
87.781

Kommunens nuværende geografiske areal opgøres til 611,57 km2..
For yderligere nøgletal henvises til Kolding.dk.
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Miljøpolitik
Overordnede mål
Miljøforanstaltninger
o
o
o
o
o
o
o

Kolding Kommune vil i alle sine aktiviteter fremme bæredygtig udvikling jf.
Aalborg Commitment og Dogme 2000.
Der skal gennem internationale, regionale og lokale relationer sikres et højt
fagligt niveau og en fortsat udvikling af kommunens arbejde.
Udledningen af CO2, næringssalte og miljøskadelige stoffer skal reduceres.
Hvor det er muligt skal Kolding Kommune som myndighed præmiere grøn
adfærd i industrien, detailhandlen og landbruget.
Kolding Kommune skal styrke sin miljøindsats gennem miljøstyring, grønne
indkøb, grønne regnskaber, grøn planlægning og naturgenopretning.
Grundvandet, vandløb, søer og de øvrige naturressourcer skal beskyttes og
forbedres.
Økologisk byggeri, genbrug og genanvendelse skal fremmes.

Dogme2000
o
o
o

Dogme 1: Kommunens, boligområdernes og erhvervslivets påvirkninger af
naturen skal måles og hvert år rapporteres i grønne regnskaber.
Dogme 2: Der skal opstilles mål for ressourceforbrug og miljøbelastning, som
samles i en Lokal Agenda 21 plan. Kommunen skal gå foran i miljøarbejdet.
Dogme 3: Miljøarbejdet skal forankres i boligområder, virksomheder og i
kommunen selv.

Byfornyelse og boligforbedring
o

o

Ældre boligbebyggelse skal bringes op på et teknisk og funktionelt niveau
svarende til nyt byggeri, og bevaringsværdige bygninger skal vedligeholdes
for at sikre og forbedre bevaringsværdien.
Byfornyelse skal have udgangspunkt i helhedsorientering, hvor
beboerinddragelse, kvalitet, god arkitektur og social, økonomisk og
miljømæssig bæredygtighed er væsentlige elementer sammen med etablering
af friarealer og god tilgængelighed.

Miljømål
Agenda 21 målene har været inspiration til de ovenstående overordnede mål, ligesom de
har dannet grundlag for dogme2000 mål både før og efter 1. jan 2009..
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Agenda 21
Målene er inddelt efter de 7 hovedindsatsområder fra Kommuneplan 2001-2009. De lokale
Agenda 21-mål underbygger alle indgåede hensigtserklæringer og aftaler.

1. Udledningen af CO2, næringssalte og miljøskadelige stoffer skal reduceres
2. Hvor det er muligt, skal Kolding Kommune som myndighed præmiere grøn adfærd i
industrien og landbruget
3. Kolding Kommune skal styrke sin miljøindsats gennem miljøstyring, grønne indkøb,
grønne regnskaber, grøn planlægning og naturgenopretning
4. Grundvandet, vandløb, søer og de øvrige naturressourcer skal beskyttes
5. Økologisk byggeri, genbrug og genanvendelse skal fremmes
6. Ved byvækst i områder med særlige drikkevandsinteresser skal disse sikres gennem
særlige bestemmelser i lokalplanen aftalt med Vejle Amt
7. Grundvandskvaliteten skal opretholdes gennem miljøbeskyttelse,
forureningsbekæmpelse og gennem bæredygtig ressourceudnyttelse

Følgende miljømål/miljømålsætninger er hentet på Kolding Kommunes hjemmeside. Disse
har været gældende frem til august 2008, herefter er der vedtaget nye miljømål.
•

Vi skal inden 2004 foretage miljøvurderinger af de væsentligste planer og
projekter
• Ved gennemførelse af nye planer og projekter skal vi fremme Agenda 21
målene
• Vi skal igangsætte og gennemføre miljøstyring af den kommunale virksomhed
inden 2004
• Senest år 2003 skal alle, som leverer varer og tjenesteydelse til Kolding
Kommune redegøre for produktets miljøbelastning
• Grønne indkøb skal være indført i alle kommunens forvaltninger senest år
2003
• Miljøvenlig køkkendrift i kommunens kantiner og køkkener skal være indført
senest år 2003
• Senest år 2003 skal alle kommunalt ejede arealer anlægges, drives og plejes
uden brug af pesticider
• Inden år 2003 skal natur og miljøhensyn, herunder økologi, genbrug og
genanvendelse indarbejdes ved alle kommunale og kommunalt støttede anlægsog byggearbejder
• Inden 2015 skal elforbruget i kommunens ejede og lejede bygninger pr. m2
reduceres med 8,0% i forhold til 2006
• Inden 2015 skal varmeforbruget i kommunens ejede og lejede bygninger pr.
m2 reduceres med 11,5% i forhold til 2006
• Inden 2015 skal vandforbruget i kommunens ejede og lejede bygninger pr.
m2 reduceres med 10% i forhold til 2006.
Selvom flere af ovenstående mål har tidsfrister, som er overskredet, er målene
fortsat gældende og meget relevante og forventes videreført i opdateret form.
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Dogme2000
Nedenstående mål er vedtaget i august 2008. Dogme2000 samarbejdet hedder pr. 01
januar 2009 GreenCities, målene fastholdes under det nye navn.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter
pr. døgn pr. indbygger
Vi vil dyrke og drive kommunale landbrugsarealer efter økologiske principper
Vi vil ikke anvende pesticider på kommunale arealer og vi vil gøre en målrettet
indsats for, at borgere og virksomheder og landbrug ikke bruger pesticider
Vi vil reducere udslippet af sundhedsskadelige stoffer til luften, og vi vil overholde
grænseværdierne for NO2 og partikler senest i 2015
Vi vil inden 2015 reducere udslippet af CO2 med 25 % i forhold til 2006
Vi vil inden 2010 stoppe tabet af biologisk mangfoldighed og vi vil frem mod 2015
øge antallet af prioriterede arter
Vi vil have, at det kommunale fødevareforbrug er økologisk. Mindst 75 % skal være
økologisk i 2012
Vi vil reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig støjbelastning frem mod
2015, hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om natten i deres
hjem
Vi vil udforme og implementere en miljømæssigt progressiv indkøbspolitik, hvor vi
sætter konkrete miljømål
Vi vil i kommunalt regi udfase de 13 miljøbelastende kemikalier udpeget af Dogmekommunerne. Kortlægningen af kommunernes forbrug skal være afsluttet i 2010
Vi vil senest i 2015 deponere maksimalt 5 % affald pr. år
Vi vil udvikle fælles miljømæssigt bæredygtige retningslinjer inden for bygge- og
anlægsområdet
Vi vil miljøcertificere alle kommunens institutioner og forvaltninger senest i 2015.
Vi vil iværksætte og understøtte borgerrettede aktiviteter og sikre samarbejde med
borgerne
Vi vil styrke det miljøarbejde, som ligger ud over det lovpligtige, ved at indgå et
formaliseret samarbejde med erhvervslivet
Vi vil inddrage miljømæssig bæredygtighed i alle politikker og serviceområder

I løbet af det kommende år skal medlemskommunerne hver især udarbejde en
handlingsplan for, hvordan man vil arbejde henimod de 16 nye mål. Samtidig skal der hvert
år udarbejdes et grønt regnskab.
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DN Klimakommune målsætning:
CO2 -udledningen skal reduceres med 2 % om året frem til 2021 (start 2008).
Kolding Kommunes plan- og Agenda 21-strategi:

1. CO2 -udledningen skal være reduceret med 75 % pr. indbygger i 2021 i forhold til
1990.
2. Alle nye byudviklingsområder skal planlægges for lavenergi-bebyggelse.
3. Andelen af vedvarende energi skal mindst udgøre 30 % af det totale energiforbrug i
2021.
Energihandlingsplan II 20082008-2015
Denne plan gælder udelukkende indsats i kommunale bygninger.
•
•
•
•

at opnå en besparelse på 10 procent af vandforbruget i forhold til forbruget i 2006
elforbruget skal reduceres med 8 procent
at reducere varmeforbruget med 11,5 procent.
For Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger er der for perioden 2008 – 2015
besluttet, at CO2 -udledningen skal vare reduceret med 30 % i forhold til 1990.

Kurveknækkeraftale med Elsparefonden:
Elforbruget i Kolding Kommune ejede og lejede bygninger skal reduceres med 2 % årligt i
perioden 2008–2010 i forhold til elforbruget i det foregående år.
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Vurdering og udvikling
Målopfyldelse
Miljømål

Status

Henvisning

Vi skal inden 2004 foretage
miljøvurderinger af de
væsentligste planer og projekter

Procedure for
miljøvurdering af
lokalplaner er
implementeret

Gældende til
august 2008

☺

Ved gennemførelse af nye planer
og projekter skal vi fremme
Agenda 21 målene

Alle lokalplaner og
anlægsprojekter vurderes i
forhold til Agenda 21
målene.

Gældende til
august 2008

☺

Vi skal igangsætte og gennemføre Alle enheder er fra og med
miljøstyring af den kommunale
regnskabsåret 2004 med i
virksomhed inden 2004
miljøstyringen på meget
forskellige niveauer.

Gældende til
august 2008



Senest år 2003 skal alle, som
Procedure for indarbejdning Gældende til
leverer varer og tjenesteydelse til af miljøkrav og -kriterier i august 2008
Kolding Kommune redegøre for
rammeaftaler er
produktets miljøbelastning
fuldstændig implementeret.

☺

Grønne indkøb skal være indført i
alle kommunens forvaltninger
senest år 2003

Vurdering

Hvor det er muligt er langt
de fleste indkøbte
produkter miljømærkede.

Miljøvenlig køkkendrift i
Plejecenterkøkkener drives Gældende til
kommunens kantiner og køkkener fortsat efter principperne
august 2008
skal være indført senest år 2003 for miljøvenlig køkkendrift.



Projektet endnu ikke
iværksat i andre
institutionskøkkener end
Teknisk Forvaltnings
Senest år 2003 skal alle
kommunalt ejede arealer
anlægges, drives og plejes uden
brug af pesticider

I dag anvendes pesticider i Gældende til
meget begrænset omfang til august 2008
bjørneklo
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Inden år 2003 skal natur og
miljøhensyn, herunder økologi,
genbrug og genanvendelse
indarbejdes ved alle kommunale
og kommunalt støttede anlægsog byggearbejder

Procedure for
Gældende til
implementering af naturaugust 2008
og miljøhensyn i
byggemodningsprojekter og
ved kommunalt byggeri er
udarbejdet

☺

Inden 2015 skal elforbruget i
kommunens ejede og lejede
bygninger pr. m2 reduceres med
8,0% i forhold til 2006

GreenLine indrapportering
og udarbejdelse af
Energimærkning

☺

Inden 2015 skal varmeforbruget i
kommunens ejede og lejede
bygninger pr. m2 reduceres med
11,5% i forhold til 2006

GreenLine indrapportering
og udarbejdelse af
Energimærkning

☺

Inden 2015 skal vandforbruget i
kommunens ejede og lejede
bygninger pr. m2 reduceres med
10% i forhold til 2006

GreenLine indrapportering
og udarbejdelse af
Energimærkning

☺

Gældende til
august 2008

Da nye mål er vedtaget i august 2008, vil disse først blive anvendt i det grønne regnskab
for 2009.

Miljøindikatorer
Parameter

Enhed/ Indikator

2006

2007

2008

Difference

Mål

Vurdering

Fra

☺

0707-08
Elforbrug

2

KWh/ m

36,57

38,03

35,78

- 5,91 %

Energihandlingsplan II
2008-2015
Elforbruget skal
reduceres med 8
procent ift. 2006
Varmeforbrug

2

KWh/m

102,87

104,23

106,67

+2,22%

Fra
Energihandlingsplan II
2008-2015



at reducere
varmeforbruget med
11,5 procent. ift. 2006

Side 10 af 46

Vandforbrug

3

2

m /m

0,39

0,40

0,40

- 0,01 %

Fra
Energihandlingsplan II
2008-2015



at opnå en besparelse
på 10 procent af
vandforbruget i forhol
d til forbruget i 2006
Emissioner

Tons CO2 fra
energiforbrug

15.333

16.293

15.892

-2,46%

Dogme2000 mål: Vi vil
inden 2015 reducere
udslippet af CO2 med
25 % i forhold til 2006

☺

Transport

km/l – benzin

13,9

9,2

13,1

+ 3,9

Intet mål



km/l – diesel

7,4

4,9

9,3

+ 4,2

Rengøringsmidl % miljømærkede
er
rengøringsmidler

92%

99%

99%

Uændret

Alle rengøringsmidler
skal være miljørigtige,
Der anvendes fortsat
lidt specialrengøring

☺

Økologiske
fødevarer

33,00 %

39,88 %

42,32 %

+ 2,44
procentpoi
nt

Mindst 75 % skal være
økologisk i 2012



Difference

Mål

Vurdering

Trekantsområdets
Affaldsplan 2005-



Andel indkøbte
fødevarer der er
økologiske

Kommunens forsyningsvirksomheder
Parameter

Enhed/ Indikator

2006

2007

2008

0707-08
Renovation

Tusind tons affald
indsamlet på
containerpladserne

34,08

48,64

51,30

+ 2,66

Renovation

% genbrugeligt affald
indsamlet på
containerpladserne

77,1

68,7

73,07

+ 4,37

Renovation

% affald til Deponi

-

6,48%

6,53 %

+ 0,5
procentpoi
nt

2017. Mindre
brændbart mere
genbrug.

Vi vil senest i 2015
deponere maksimalt 5
% affald pr. år
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Kvantitativ opgørelse
Der skal i det efterfølgende regnskab tages højde for kommunens særegne opgaver, der i
en række tilfælde gennemføres med grundlag i gældende lovgivning. Dette betyder, at
kommunen pålægges opgaver fra anden part. Dermed adskiller kommunens aktiviteter sig i
væsentlig grad fra aktiviteter i private virksomheder. Det er derfor også kendetegnende
for kommunens aktiviteter, at der forekommer stor spredning i aktiviteternes art. Kolding
Kommunes opgaver spænder fra områder som kloakering, spildevandsrensning,
snerydning, plejehjemsdrift, over drift af vuggestue-, børnehave-, skole- og
fritidsinstitutioner, til affaldshåndtering, godkendelses- og myndighedsopgaver indenfor
miljø, plan og byggeri. Således vil kommunens væsentligste ressource- og miljøparametre
kunne sammenfattes ved Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand, varme,
brændstofforbrug og kommunens øvrige indkøb.
I det følgende vil kvantitative opgørelser for årets forbrug af el, vand, varme og modtaget
affald fremgå indekseret. Dette sikrer sammenlignelighed fra år til år. Det fremgår at
tallene fra 2007, generelt, har været stigende. Denne stigning forklares med
sammenlægning af mindre kommuner og dermed disses bygningsfaciliteter og
forbrugssteder, flere, for hvilke, der ikke tidligere er foretaget en særskilt miljøindsats.
Dermed står 2008 tallene godt med fald i samtlige væsentlige miljøparametre.

Opgørelse
I nedenstående opgørelse medtages tilgængeligt datagrundlag tilbage til 2004, nyeste data
er hentet fra Energiregnskabet for 2008. Kommunesammenlægningen, der trådte i kraft 1.
Januar 2007 har medført væsentlige ændringer i antallet af registrerede matrikler og
derfor også i forbrugsmængder. Kolding Kommune har således, i forbindelse med
sammenlægningerne, overtaget administrationen af bygningsfaciliteter, som ikke tidligere
har været omfattet af kommunens miljøpolitik. Regnskabet for 2008 fremstår helt
gennemgående med væsentlige stigninger i forbruget, men også antallet af kvadratmeter
er betragteligt forøget.
Forbruget opgøres samlet og sættes derefter i relation til antal kvadratmeter. Denne
opgørelsesmetode er anvendt for at sikre sammenlignelige tal gennem en årrække. Det har
i den forbindelse været diskuteret om muligheden for i stedet at lave opgørelsen per PE,
der i mange sammenhænge anvendes som kommunal grundenhed. Det har dog vist sig, at
dette besværliggøres af kommunens mange opgavetyper, der i en række tilfælde fordrer
åbne døre hele døgnet med flere hold brugere af varierende størrelse, hvorved
fastlæggelse af antal PE vil blive genstand for vurderinger og ikke fremgå som faktiske tal.

Ressourceforbrug
I det følgende angives Kolding Kommunes ressourceforbrug for 2008. Der foretages
opgørelse for el, vand og varme, brændstofforbrug og gas.
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El
Elforbruget har, i 2008, været på 18.087 MWh mod 19.132 MWh i 2007, et fald på 1045
MWh, et fald, der påvirkes marginalt af en arealforøgelse på 2394 m2. I 2008 er indeks
inde for
2
2
elforbruget på 35,78 KWh/m mod 38,03 KWh/m i 2007 et fald svarende til 5,91 %.

Elforbrug
32,16

40,00
KWh/m2

36,57

32,53

38,03
35,78

35,00
30,00
25,00
2004

2005

2006

2007
2008

Vand
Vandforbruget blev i 2008 på 200.056 m3 mod 200.965 m3 i 2007, altså et
e fald på 909 m3.
Antal kvadratmeter er faldet med 2.309 m2 . I 2008 er indeks for vandforbruget
0,40 m3/ m2 som i 2007.. Der er reelt tale om et meget marginalt fald på 0,01 %.

Vandforbrug
0,50

0,36
0,34

m3/m2

0,39

0,40

0,40

0,40
0,30
2004

2005

2006

2007
2008
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Varme
Det graddagekorrigerede varmeforbrug i 2008 blev 51.875 MWh mod 50.554
50
MWh i 2007.
Stigningen svarer til 1.321 MWh, en kraftig stigning, der modvirkes af en arealforøgelse på
1292 m2. Dette betyder at indeks for 2008 på 106,67 KWh/m2 er højere end indeks 2007 på
104,23 KWh/m2, svarende til en stigning på 2,34 %.

Varmeforbrug graddagekorrigeret

KWh/m2

115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
2004

94,49

102,87

104,23

106,67

87,11

2005

2006

2007
2008

Brændstof
I 2008 er Kolding Kommunes brændstofsbrændstofs og kørselsopgørelse pr. 01/04-2008
01/04
overgået til
Leaseplan. Herigennem sker der fortløbende registrering af tankning, der efterfølgende
foretages på almindelige tankstationer via kort. Leaseplan har leveret en kørselsopgørelse
gældende fra 01/04-2008,
2008, der efterfølgende anvendes til opgørelsen. Leaseplans
overtagelse af styringen medfører registrering på brændstoftype og angivelse af den
enkelte bils kørte kilometer. Der er i dette års registreringer enkelte biler, hvis data ikke
er anvendelige og derfor forventes det, at det reelle forbrug i forhold til opgørelsen vil
være marginalt højere. Da der i årets 1. 3 måneder ikke forefindes registreringer af
benzinforbruget anvendes tallene fra 01/04 til 31/12 som retningsgivende
retningsgiven for denne 1.
4.del af året. Værdier for perioden 01/01-31/03
01/01 31/03 beregnes således svarende til det
gennemsnitlige forbrug i perioden 01/04-31/12.
01/04
Kolding Kommunes brændstofforbrug var i 2007 på 272.558 liter brændstof og der blev
kørt 1.593.110 km.
I 2008 ender forbruget på 241.656
241
liter brændstof og 2.753.931 km, et fald på 30.209 liter
og en stigning
ing i antal km på 1.160.821 km.
Det må derfor konkluderes at de tidligere års udsving skyldes manglende eller fejlagtige
registreringer. Det forventes at tallene
tallene fra 2008, og de kommende for 2009, vil være mere
retvisende og dermed direkte sammenlignelige. Leaseplan sikrer registrering af tankninger
og kørte kilometer, ligesom forskellige brændstoftyper vil fremgå.
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I 2008 er der gennemsnitligt
gt kørt 11,40 km/l mod 5,85 km/l i 2007.
På de 134.982 l benzin er der kørt 1.770.797 km svarende til 13,12 km/l
På de 106.674 l diesel er der kørt 993.312 km svarende til 9,31 km/l
Brændstofforbrugets fordeling fremgår af nedenstående diagram.

Blyfri92;
12960

Diesel;
106674

Brændstof i liter 2008

Blyfri95;
118322

Specialbenzi
n; 3079
Brænstof
Udland; 541

Blyfri 98; 80

Brændstof udland forekommer ved tankning uden for Danmarks grænser. Specialbenzin
angiver tankninger med bio- eller højoktan brændstof og forventes minimeret i det
kommende regnskabsår. Enkelte benzinselskaber tilsætter 5% bioethanol, men der
foreligger ikke registreringer
ringer på bioethanols
bioethanols andel af det samlede brændstofforbrug.

Indkøb
Rammeaftaler
I relation til Kolding Kommunes mål for indgåelse af grønne indkøbsaftaler, måles der,
fortsat, specifikt på indgåede rammeaftaler, således er der også i år udfærdiget en samlet
opgørelse over
er de grønne indkøbs andel af det samlede kommunale indkøb
indk på netop disse
rammeaftaler.
Kolding Kommune har en samlet indkøbsopgørelse for indgåede rammeaftaler i 2008 på
206.183.724,20 kr. heraf udgør 169.008.845,50 kr. indkøb foretaget via grønne
indkøbsaftaler svarende til 82,0 %. Dette er et væsentligt fald. Derfor er der efterfølgende
foretaget en undersøgelse af årsager til dette fald og her har det vist sig, at kommunen, i
forbindelse med kommunalreformen, har fået overdraget rammeaftaler,, uden mulighed for
at indgå disse som grønne indkøbsaftaler. Af rammeaftaler overdraget i denne forbindelse
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kan blandt andet nævnes Kolding Løveapotek og Sønderbro Apotek, GC Rieber og Graphic
Source.. Disse udgør tilsammen godt
god 8,3 mio. kr. eller 4% af den samlede indkøbssum
indkøb
foretaget indenfor rammeaftaler.
Det skal i den sammenhæng oplyses at de grønne aftalers andel udgjorde 68,5 % af alle
rammeaftaler i 2008.
Udviklingen ses i nedenstående figur.
100%
85% 86% 86%

90%
80%

89%
81%

82%

72%

70%

63%

60%
50%

42%

40%
30%

% Grønne
Aftaler
Tendens

25%

20%
10%
0%
1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Greenline
De enkelte enheder og institutioner har indberettet en række indkøb, der hver især er
væsentlige for deres institutionstype. Disse indberetninger gemmes i Greenline til
fremtidig anvendelse, primært til gavn for den enkelte institution,
institution, der efter behov,
efterfølgende,
e, kan foretage relevante dataudtræk.
dataudtræk Således er det muligt
uligt at foretage udtræk
for en årrække.. Dette udtræk er til enhver tid behæftet med en vis usikkerhed, da data
afhænger af brugernes anvendelse af systemet. Der har i kommunen været gennemgående
fokus på energiforbruget, hvorimod indsatsen for indtastning af indkøbstal fortsat halter
bagefter. Således udgør de efterfølgende tal den mængde som er registreret i Greenline og
ikke nødvendigvis den totale mængde.
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Den efterfølgende opgørelse er derfor et simpelt udtræk af Greenline.
Aftørringspapir
Håndklæderuller,
miljømærket, stk.
Håndklæderuller,
stk.
Håndklædeark,
miljømærket, stk.
Håndklædeark, stk.
WC-papirruller,
miljømærket, stk.
WC-papirruller, stk.
Køkkenruller,
miljømærket, stk.
Køkkenruller, stk.

Engangsartikler
Engangshandsker, stk.
Engangsvaskeklude,
stk.
Engangsbægre,
medicin, stk.
Plastikkrus, stk.
Paptallerkner, stk.
Bleer, miljømærket
stk.

Formning og hobby

2008

2007

2006

0 Stk.

418

562

194 Stk.

246

526

1050000 Stk. 3362480 3145610
84 Stk.

651000

471370

1548 Stk.

8586

14301

2004 Stk.

5658

4748

770 Stk.

2561

3465

416 Stk.

0

832

2008
2007
2006
426.228 Stk. 610.781 631.836
491.398 Stk. 832.630 977.230
46.345 Stk.

94.100 158.100

12.500 Stk.

25.380

31.020

4.600 Stk.

12.000

17.420

0 Stk.

27.384

9.956

2008
44 liter

2007
68

2006
165

0 Stk.

12

0

114 liter

193

170

17 liter

26

47

Snedkerlim, liter

5 liter

21

21

Lak, liter

9 liter

15

22

40 liter

59

69

0 Stk.

0

0

74 Stk.

155

123

4 liter

12

3

Hobbymaling, liter
Sminkefarve, stk.
Acrylfarve, liter
Skolelim, liter

Maling, træ, liter
Limstifter, stk.
Lineoleumsplader,
stk.
Tryksværte, liter
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Fødevarer
Mælk og
mælkeprodukter øko,
liter
Mælk og
mælkeprodukter, liter
Frugt og grønt, øko,
kg
Frugt og grønt, kg
Kød, øko, kg
Kød, kg
Brød, øko, kg

2008

2007

2006

31.333 liter 21.024

52.512

10.460 liter 10.469

31.203

16.082

kg

37.179

27.419

kg 16.580 100.514

380
23.864

kg

7.504
0

375

kg 16.078

45.516

135

kg

553

2.034

Brød, kg

8.281

kg

4.789

17.547

Mel og gryn, øko, kg

6.487

kg

5.730

11.146

Mel og gryn, kg

1.492

kg

658

8.132

saft og juice, liter

8.969 liter

7.108

15.097

Saft og juice, øko liter

4.064 liter

2.098

2.560

kaffe og the, kg

1.912

kg

1.271

2.807

kaffe og the, øko kg

1.499

kg

875

853

Kartofler kg

1.668

kg

0

1.993

Kartofler, øko kg

1.694

kg

0

3.102

Kontorartikler

2008

2007

2006

Papir Svanemærket
500 stk A4
Papir, 500 stk. A4

1.362

Stk

9.097 457.958

330.910

Stk 567.139 546.486

Papir, A4 med logo,
stk.
Farvet papir, A4, stk.

50.600

Stk 663.516 520.500

16.035

Stk 115.005 154.700

Kuverter, A4, stk.

19.500

Stk

Kuverter, A5, stk

38.000

Stk 248.610 200.400

61.200

52.500

Skriveblokke, A4, stk

600

Stk

750

1.025

Skriveblokke A4,
miljømærket, stk.

885

Stk

945

775
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Rengøringsmidler

2007

2006

60 liter

530

997

1.087 liter

1.796

1.083

400 liter

961

1.302

380 liter

1.015

962

Wc-rens,
miljømærket, liter
Wc-rens, liter

386 liter

857

954

232 liter

307

641

Vaskepulver,
miljømærket, kg
Vaskepulver, kg

772

kg

3.520

4.714

1.222

kg

1.225

2.967

289 liter

422

505

Universalrengøring,
liter
Universalrengøring,
miljømærket, liter
Gulvvask,
miljømærket, liter
Gulvvask, liter

2008

Håndopvaskemiddel,
miljømærket, liter
Maksinopvask,
miljømærket, liter
Maksinopvask, liter

770 liter

596

4.288

1.697 liter

1.983

3.469

Harpiksfjerner, liter

20 liter

60

142

Miljømærkede rengøringsmidler udgjorde i 2008 dermed 3704 l af i alt 7314 l eller 50,6 %.
Økologiske fødevarer udgjorde i 2008 dermed 61.673 kg af i alt 145.739 kg. eller 42,3 %.
Skoleartikler
Hæfter, miljømærket,
stk.
Hæfter, stk.

2008

2007

2006

9.400

Stk 14.180

18.530

8.000

Stk 12.475

11.108

Arbejdsblade,
miljømærket, stk
Arbejdsblade, stk

49.000
1.500

Stk 63.500

11.031

Genbrugsmapper

7.150

Stk 17.600

17.800

Karton, stk.

2.820

Stk 10.664

11.070

Stk 81.000 131.500

Ved sammenligning med tidligere år viser det sig at der overordnet er sket en væsentlig
reduktion i indkøbsmængderne og dermed også i forbrugsmængderne, men på området for
fødevarer er tendensen lige modsat. De indkøbte mængder fødevarer er i 2008, set i
forhold til 2007, steget betydeligt. Væsentligste er indkøb af økologisk mælk steget med
godt 10.000 l og frugt og grønt med knap 11.000 kg. Stigningerne skyldes formentlig øget
fokus på registrering af disse produkter i Greenline, hvorimod fald kan forklares både
gennem øget fokus på forbruget af disse produkter eller i stedet manglende indtastninger.
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På området for rengøringsmidler tages der udgangspunkt i rengøringsafdelingen, der
forestår håndtering af en væsentlig del af kommunens rengøringsmidler. Denne afdelingen
fastholder brug af svanemærkede rengøringsmidler og en meget lille andel
specialrengøring.
Vej & Park
Afdelingen Vej & Park har også i år opgjort forbruget af diverse hjælpestoffer.
Enhed

2008

Flaskegas

Kg

11.481 kg

Asfalt

Tons

1463 ton

Vejsalt

Tons

2800 ton

MiljøMiljø-tø

Tons

2 ton

Maling , lak

Liter

56 liter

Ubehandlet træ

Meter

Ubehandlet træ

kvadratmeter

0

Imprægneret træ

meter

18 lbm

4813 lbm.

Antal kg aktivt stof til brug ved ukrudtsbekæmpelse (fra 2004 kun til
bjørneklobekæmpelse) 0,36 kg
Affald
Størstedelen af det affald, der produceres i de administrative enheder, i skolerne og på
ældrecentrene er restaffald. Greenline har en funktionalitet til registrering af
affaldsmængder, men der forefindes endnu ikke hverken kommunale målsætninger eller
registreringer på området. Renovationsafdelingen forestår bortskaffelse af affaldet på lige
fod med affald fra andre affaldsproducenter i kommunen. Der er ikke iværksat tiltag på
området og kommunen er derfor uvidende om egen affaldsmængde og dennes reelle
sammensætning, men det forventes at affaldsmængden og dennes sammensætning ligner
de tidligere år. Der henvises i øvrigt til Afsnittet ´Kommunen som geografisk område.
Til gengæld fremgår det af Renovationsafdelingens grønne regnskab 2008, hvilket og hvor
meget affald der modtages i kommunalt regi via offentlige renovationsordninger.
Kommunens institutioner afleverer affaldet til disse renovationsordninger og dermed
indgår kommunens affald i den samlede affaldsmængde.
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Det fremgår heraf, at der samlet set, på kommunens containerpladser, i 2008, er modtaget
51.304 tons affald i forholdet 37.488 ton genbrugeligt affald, 10.464 ton brændbart affald
og 3.352 ton lossepladsaffald. Det genbrugelige affald udgør således 73,07 % af affaldet.
Renovationsafdelingens miljømål:
Renovationsafdelingen har følgende overordnede mål for affaldsbortskaffelsen, der
påvirker det eksterne miljø:
· Kolding Kommune vil søge at påvirke borgeres, institutioners og virksomheders adfærd,
således at de samlede affaldsmængder reduceres.
· Genbrug af affald skal øges, således at behovet for forbrænding og deponering bliver
så lavt som muligt.
· Kolding Kommune vil gøre en særlig indsats for indsamling og behandling af
miljøskadelige stoffer, således at miljøpåvirkningen herfra bliver så lille som muligt.
· Samtidig vil Kolding Kommune være forudseende i forhold til nye affaldstyper, således
at disse kan behandles miljømæssigt forsvarligt.
· Affaldsbehandlingen skal tilrettelægges således, at den foregår miljømæssigt
forsvarligt, og således at omkostningerne til indsamling, håndtering og slutbehandling
bliver så lave som muligt.
· Indsamling, håndtering og behandling af affald skal endvidere tilrettelægges således, at
arbejdsmiljøet bliver optimalt.

I øvrigt er Kolding Kommune er en del af Trekantsområdets Affaldsplan 2005-2017.
Således fremgår det heraf denne handlingsplan.
Skemaet sammenfatter TAF-kommunernes fælles aktiviteter den kommende planperiode
og hvilket halvår de forventes igangsat.
Nr.
Handling
Tidspunkt
Nr.
1 Følge udviklingen i affaldslovgivning
2 Forbedre viden og datagrundlaget for affaldsplanlægning
3 Fælles aftaler om afsætning af affaldsmaterialer
4 Problemkasser
5 Genanvendelse af emballagematerialer
6 Bedre modtagekontrol
7 Kursustilbud til pladsmænd, renovationsarbejdere og gårdmænd
8 Øget genanvendelse af erhvervsaffald
9 Særlig indsats for undervisningssektoren
10 Forbedret indsamling af storskrald
11 Fremme af hjemmekompostering
12 Bygge og anlægsaffald

2005-2008
2005-1
2005-1
2005-1
2005-1
2005-2
2006-1
2006-2
2006-2
2007-1
2007-1
2008-1

Ligeledes fremgår det specifikt for Kolding
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KOLDING

Indsamling af haveaffald
Det skal undersøges, om der kan indføres en indsamlingsordning for have- og
parkaffald. Ordningen tænkes indført som en parallel til storskraldsordningen.
Ordningen vil begrænse borgernes kørsel til og fra containerpladserne.

Todelt indsamling af restaffald
Det skal afklares, om der skal indføres et 2-delt indsamlingssystem, der effektivt
kan håndtere indsamling af både blandet og kildesorteret restaffald og leve op
til nuværende og fremtidige krav til arbejdsmiljø, brugervenlighed, fleksibilitet og design.
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Miljøbelastninger fra energiforbrug
Beregning af miljøbelastningen fra Kolding Kommunes energiforbrug foretages på grundlag
af opgivne tal på www.key2green.dk vist herunder.

Emission elforbrug
elforbrug
Emissionsfaktor g/kWh

CO2 SO2 NOx

El (Sjælland + Øer)

452 0,19 0,49

El (Jylland + Fyn)

473 0,09 0,49
Emission fjernvarme

EmissionsEmissions-faktor
g/kWh

CO2

SO2 NOx

Fjernvarme

130

0,10 0,35

Emission Benzin og diesel

CO2

Benzin
Dieselolie (10 ppm svovl)
LPG (flaskegas)

SO2

kg/liter

g/liter

2,3
2,65
3 kg/kg

0,02
0,02
0

For vandforbruget kan der ikke foretages direkte sammenligning med enkelte Key2greenindekstal, da kommunens forbrug er en kombination af mange forskellige institutionstyper.
Det er i stedet lykkedes at finde datagrundlag for miljøbelastningen ved vandproduktion,
gennem, ikke som forventet den lokale leverandør, men i stedet via indsigt i
Livscyklusrapport fundet på www.lcafood.dk/Examples/. Der arbejdes med
Livscyklusanalyser af produkter. Værdien for vandproduktion fremkommer således i.:
”Oversigt over miljøpåvirkninger fra rundstykker”.:

”Vandværksvand
Vandværksvand
Vandværkerne i Danmark udvinder vand fra grundvandsresurser eller (i tørre perioder)
søer. Vandet behandles blot ved en luftning og filtrering, hvor metaller, især jern og
mangan oxideres og udfælder, evt. metan og svovlbrinte bortluftes, og evt. ammonium
omdannes til nitrat….
…I denne MEKA er kun energiforbruget til oppumpning af vand og vandbehandling
medtaget…. … Grindsted vandværk producerede 1,55 mio. m3 vand i 2000 og har et årligt
elforbrug på ca. 750.000 kWh. Det svarer til et elforbrug på ca. 48 kWh per 100 m3
vand…. (www.grindstedvand.dk).
…Som konservativt skøn har vi valgt 50 kWh per 100 m3 vandværksvand.”
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Med udgangspunkt i de 50 kWh per 100 m3 vand medfører kommunens vandforbrug
yderligere strømforbrug på 206.579 m3 x 50 kWh/100 m3 = 103.289,50 kWh svarende til
yderligere 48,86 Ton CO2.
Da værdien ikke tidligere har været indregnet i det grønne regnskab, og da der samtidig
ikke er opnået en reduktion i vandforbruget per m2, ligesom der ikke er tale om et forbrug
kommunen har kontrol over, fastholdes den oprindelige beregning.

Det skal bemærkes at Kolding Kommunes forbrugsindeks for vand på 0,40 m3/m2, ligger i
den nedre del af Key2Green opgørelsen, der har et gennemsnitsindeks på 0,69 m3/m2.

Kommunens miljøbelastningen for el, varme,
varme, brændstof og gas i 2008.
2008.
Forbrug 2008
18.086.875
51.875.148
134.982
106.674
11481

Energiform
Ton
Elektricitet
Varme
Benzin
Diesel
Gas
Totalt

KWh
KWh
l
l

CO2
8.555,09
6.743,77
310,46
282,69
34,443
15.892

Form
El
Varme
Benzin
Diesel
Gas

CO2
473
130
2.300
2.650
3000

SO2
NOx
0,09 0,49
0,10 0,35
0,02
0
0,02
0
0
0

SO2
1,63
5,19
2,70 kg
2,13 kg
0

NOx
8,86
18,16
0,00
0,00
0

6,82

27,02

g/KWh
g/KWh
g/l
g/l
g/kg

Udvikling
Overordnet må udviklingen ses i sammenhæng med kommunesammenlægningen, hvor
Kolding Kommunes overtagelse af ansvaret for en række nye opgaver og faciliteter har
besværliggjort miljøarbejdet.
Der er, gennem regnskabet, alligevel blevet godtgjort for, at Kolding Kommune på forbrug
af el har kunnet fastholde den positive udvikling gennem reduktioner i forbrugsmængder.
Det ses også, at der er en mindre stigning i varmeforbruget.
Brændstofforbruget har gennemgået en meget positiv udvikling, med et fald i forbruget på
godt 30.000 l brændstof. Leaseplan anvendes efterfølgende til brændstofs- og
kilometerregistrering, derigennem opnås væsentligt bedre og mere retvisende data.
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For indkøbsaftaler indgået som rammeaftaler, ses,
ses mod forventning, et fald i andelen af
grønne indkøbsaftaler. Dette skyldes overdragelse af aftaler uden mulighed
mulig
for at indgå nyt
grønt aftalegrundlag.
I forbindelse med Greenline registreringer fremstår indkøbsmængder fortsat med stor
usikkerhed, da systemet ikke er implementeret fuldt ud. Registreringer
ringer er medtaget af
hensyn til fremtidige grønne regnskaber. Greenline har i første omgang sin største værdi
for de enkelte institutioner som anvender systemet, der derigennem opnår kontrol og
styring af ressourceforbruget, indkøbsmængder
indkøbsmængder og besparelser ved indsats. Ligeledes
anvendes Greenline til energiregnskabet,
energireg skabet, og vil derigennem fortsat have en nøglefunktion i
forbindelse med det grønne arbejde i samtlige af Kolding Kommunes institutioner.
På affaldsområdet foretages der fortsat ingen
i
registreringer for Kolding Kommunes eget
affald, men gennem Renovationsafdelingens grønne regnskab
reg skab fremkommer affaldsmængder
for hele kommunen som geografisk enhed. I tilknytning er der udarbejdet en affaldsplan,
der i de kommende år skal sikre en reduktion
reduktion i affald til deponi og afbrænding samt en
stigning i genbrugelige affaldsmængders andel af den samlede affaldsmængde.
Det endelige resultat er opgjort på den væsentligste miljøbelastningsfaktor, kommunens
CO2-udledning. Denne udledning er, med overdragelsen
ragelsen af nye opgaver og faciliteter,
faciliteter i
mente, faldet.. Faldet svarer til 2,46 %.

Ton CO2
14.041

18.000

16.293

15.333

15.892

16.000
14.000
12.000
2005
2006
2007
2008

Udviklingen går derfor fortsat i positiv retning med forventning om, gennem kommunens
interne og eksterne projekter, fortsatte energibesparelser
energibesparelser i de kommende år.
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Miljøstyring
Fastlagt politik, målsætninger og mål
I forbindelse med den årlige gennemgang af Kolding Kommunes kvalitetsstyringssystem
sikres det at kommunens politikker, målsætninger og mål fortsat er relevante, ligesom
fremdriften i disse belyses. Dette årlige regnskab er dermed en opsummering af Kolding
Kommunes miljøstyring og de resultater der er skabt gennem det.

Miljøbudget
Grundlag for budget
Følgende tekst og budget er taget fra Kolding.dk under Beretningsoversigt.
Indledning
Området administreres af Plan- og Miljøudvalget. Området omfatter kommunens udgifter til
miljøforanstaltninger.
Kolding Kommune tilrettelægger sin udvikling, så borgeren og virksomhederne vejledes til
en sund livsstil i et rent miljø. Det forudsætter en kontinuerlig indsats fra Kommunens
side, der sikrer naturen og det økologiske kredsløb. Kommunen medvirker til at minimere
forbruget af naturgivne ressourcer.
Med denne strategi for kommunens udvikling sender Kolding Kommune et tydeligt signal
om, at miljøforhold vægtes højt, og at kommunen vil gå forrest og arbejde for lokal
bæredygtighed, både gennem regulering og rigtig adfærd.
Et godt eksempel på at kommunen optræder som en miljøansvarlig virksomhed og
katalysator for en bæredygtig udvikling, er kommunens indkøbspolitik, som sikrer, at
miljømæssige hensyn inddrages ved alle kommunens indkøb.
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Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto
Miljøforanstaltninger
·
Naturforvaltningsprojekter
·
Vandløbsvæsen
·
Miljøkontrol
·
Miljøtilsyn – virksomheder
·
Øvrig planlægning,
undersøgelser, tilsyn m.v.
·
Skadedyrsbekæmpelse
Byfornyelse
I alt

2009

2010

2011

2012

833
4.559
1.904
-427

831
3.759
1.880
-427

831
3.759
1.880
-427

831
3.759
1.880
-427

1.051
-779
4.193
11.334

1.051
-779
4.193
10.508

1.051
-779
4.193
10.508

501
-779
4.193
9.958

Miljøforanstaltninger

Naturforvaltningsprojekter
De budgetterede midler er afsat til at iværksætte de lovpligtige aktiviteter og projekter
som har til formål at sikre opfyldelse af miljømålslovens mål, omfattende bl.a.
naturgenopretning, samarbejdsprojekter med landbruget, naturpleje, naturformidling,
skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

Vandløbsvæsen
De budgetterede midler er afsat til at gennemføre den lovpligtige vedligeholdelse af de
offentlige vandløb, til at gennemføre vandløbs– og sørestaureringsprojekter, som er
nødvendige for, at miljømålslovens mål kan opfyldes. Derudover er midlerne afsat til
kortlægning, planlægning, aktiviteter og kampagner som fremmer opfyldelsen af
målsætningerne for vandløbene og søerne.

Miljøkontrol
På området bogføres og budgetteres fælles udgifter, som det i henhold til
miljøbeskyttelsesloven er pålagt kommunen at afholde, f.eks. overvågning, opsporing af
forureningssager, kortlægningsopgaver, oprydning efter konstaterede forureninger og
øvrige aktiviteter som er tilknyttet kommunens miljømyndighedsrolle. Skadevolderen søges
ansvarliggjort, når det er relevant og muligt, hvilket vil sige, at en del af de budgetterede
aktiviteter i princippet er indtægtsdækket. På området registreres også udgifter
vedrørende Green Network kontingent og abonnementsaftale med Miljøportalen.

Miljøtilsyn – virksomheder
Indtægter vedrørende takster for brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter
miljøbeskyttelsesloven er budgetteret i henhold til takstblad for brugerbetaling for
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godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 1. Her skal virksomheder og
landbrug, hvor Byrådet er godkendelses- og tilsynsmyndighed, årligt bidrage til
myndighedernes omkostninger ved godkendelse og tilsyn.
Indtægterne opkræves iht. bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om
brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.
For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen på de nævnte opgaver, opkræves der
265,19 kr. pr. time. Denne takst er gældende for 2008 og reguleres årligt på grundlag af
de seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og Sundhedsministeriets
årlige publikation: Det Kommunale Regnskab. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye
takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
Herunder er budgetteret med udgifter til at gennemføre tilsyn og kontrol med landbrug og
virksomheder, miljøplanlægning, foretage spildevandsanalyser samt miljøkontrol med
svømmebade og badevand.
Udgifter knyttet til Agenda 21 planlægning og aktiviteter er ligeledes omfattet af
budgettet.

Skadedyrsbekæmpelse
Der er indgået en kontrakt med Mortalin om fuldstændig rotteudryddelse på alle
ejendomme og lossepladser inden for kommunens område. Herunder kan nævnes, at
landbrugsejendomme besøges to gange årligt.
Uden for kontrakten kommer rottebekæmpelse i kloaksystemet. Bekæmpelsen foretages
forår og efterår, ligesom kloakkerne løbende kontrolleres.
Miljøministeriet har med hjemmel i lov om miljøbeskyttelse udstedt bekendtgørelse nr. 10
af 16. januar 1984 om gebyrer til dækning af omkostninger ved bekæmpelse af rotter.
Bekendtgørelsen fastsætter, at Byrådet kan beslutte, at der skal opkræves gebyrer til
dækning af omkostningerne ved den kommunale bekæmpelse af rotter.
Der pålægges samtlige ejendomme i kommunen et gebyr for skadedyrsbekæmpelse.
Gebyret opkræves som 0,02‰ af den del af ejendomsværdien der overstiger 100.000 kr.,
svarende til i alt 1.418.000 kr.

Byfornyelse
Der er budgetteret med en udgift på 4.141.000 kr. vedrørende udgifter til byfornyelse, en
udgift på 112.000 kr. til udgifter i forbindelse med ikke realiserede projekter samt en
indtægt på 60.000 kr. i refusion vedrørende skyggelån.
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Bæredygtig udvikling
Med tiltrædelsen af Aalborg Commitment, som er et internationalt charter for en lokal
bæredygtig udvikling, har kommunen desuden forpligtet sig til at fremme en bæredygtig
udvikling indenfor såvel sociale, økonomiske som miljømæssige indsatsområder. Disse
indsatsområder vil danne udgangspunkt for kommunens næste Agenda 21–strategi. Agenda
21-strategien indarbejdes i kommunens Planstrategi for at styrke ønsket om, at
bæredygtighedstankegangen bliver et overordnet, tværgående indsatsområde for hele
kommunens virke. At arbejde for en bæredygtig udvikling i Kolding Kommune er en stor
og kompleks opgave, hvorfor Byrådet forventer, at alle sektorer i kommunen indarbejder
bæredygtighedstankegangen i alle aktiviteter.

Green Network strategi for offentlig miljøstyring.
Dette regnskab følger, som forrige år retningslinjerne, i Green Networks strategi
for offentlig miljøstyring. Strategien er udarbejdet med henblik på, at Green
Networks O-medlemmer kan opfylde tilsvarende krav, som Green Network stiller
til V-medlemmer.
Med strategien lægges op til:
· At man udarbejder en samlet redegørelse på kommunalt niveau, herunder en
fælles overordnet politik, fælles mål og handlingsplan, samt vurdering og prioritering
på kommunalt/amtslig niveau
· At man følger udviklingen i forbrug af el, vand og varme – på samtlige enheder/
institutioner
· At man sikrer, at der arbejdes med miljøledelse og udarbejdes miljøredegørelser
for de store driftsenheder/institutioner
· At man laver en tværgående og/eller emnerelateret indsats over for de mindre
institutioner. Det kan være initiativer målrettet folkeskoler, døgncentre,
værksteder m.m. Ligeledes kan der være initiativer målrettet køkkendrift,
svømmebade, legepladser m.m.
· At man vurderer og prioriterer de indirekte forhold som f.eks. anlæg og byggeri
af veje og bygninger, indkøb af varer og tjenesteydelser og miljøvurdering af større planer.

Medarbejderinddragelse
Det ses ud af den række projekter Kolding Kommune involverer sig i, det at Kolding er
udnævnt til Energiby og den fastlagte miljøpolitik, at der i Kolding Kommune forefindes
politisk opbakning, og organisatorisk engagerede medarbejdere, der aktivt og fremadrettet
deltager i udviklingen af Kolding Kommunes samlede miljøengagement. Internt er
medarbejdere involveret i energi-, vandforbrugs-, og materialereduktioner til gavn for
miljøet, ligesom en reduktion i transportomkostninger vil reducere CO2 forureningen
foranlediget af kommunens aktiviteter. Greenline og indkøbsopgaver er med til at
engagere medarbejdere aktivt i en reduktion af Kolding Kommunes egne miljøbelastninger.
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Medarbejdere engageres endvidere gennem fastlæggelse af kvalitets- og servicemål på
miljøområdet, disse er indført i kommunens kvalitetsstyringssystem Verdi.
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Grønt
rønt engage
engagement
gement
I det efterfølgende vil den række af aftaler og aktiviteter, på klimaog miljøområdet, som Kolding Kommune overordnet deltager i, blive
gennemgået. Der er tale om en bred indsats i klima-, miljø og
energisamarbejder, på både internationalt, nationalt, kommunalt og
lokalt niveau. Dette engagement skal fortsat være med til at sikre
kommunens formåen på det miljømæssige område gennem fælles
læring og udvikling. Det udgør samtidig bindende og forpligtigende
aftaler for nye tiltag på både klima- og miljøområdet som helhed.

Agenda 21
"Bæredygtig udvikling er en udvikling, der dækker nutidens behov uden at
forhindre fremtidige generationers evne til at dække deres behov"
Tilbage i 1983 blev den daværende leder af det norske arbejderparti, Gro
Harlem Brundtland, opfordret af FN's generalsekretær til at nedsætte og lede den
uafhængige kommission "Verdenskommissionen for miljø og udvikling".
Kommissionens opgave var at udarbejde forslag til langsigtede miljøstrategier til at nå en
bæredygtig udvikling. Resultatet blev den såkaldte Brundtlandrapport, "Vor fælles
fremtid", der udkom i 1987.

RioRio-konferencen
"Vor fælles fremtid" blev i 1992 fulgt op på FN's konference om miljø og udvikling i Rio de
Janeiro. Her mødtes 181 lande for at diskutere de udfordringer, Verden stod over for med
hensyn til miljø og udvikling.
En vigtig konklusion i Rio var, at det er tvingende nødvendigt for de rige lande at ændre
deres livsstil, således at:
•
•

jordens naturlige ressourcer ikke bruges hurtigere, end naturen kan nå at gendanne
dem
de ikke-fornybare ressourcer ikke bruges hurtigere, end der opfindes alternativer

Resultatet blev "Agenda 21" – handlingsplan for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede
Agenda 21 lægger op til en diskussion af, hvad hver enkelt af os kan gøre i hverdagen.
Agenda 21 lægger også op til, at vi tænker globalt, men handler lokalt.

ICLEI
ICLEI
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ICLEI - Local Governments for Sustainability er en verdensomspændende organisation af
kommuner, der arbejder med bæredygtighed i miljøet. ICLEI er en anerkendt
samarbejdspartner for blandt andet FN og EU. Et af organisationens arbejdsområder er
igangsættelse af kampagner til fremme
frem
af særlige indsatsområder - for eksempel grønne
indkøb.
Organisationen blev stiftet kort efter topmødet i Rio de Janeiro i 1992, hvor Agenda 2121
tankerne blev konkretiseret, og den har i dag cirka 450 medlemmer over hele verden, og
de repræsenterer tilsammen
mmen flere end 300 millioner mennesker.
Borgmester i Kolding Kommune, Per Bødker Andersen, blev i 2006 valgt ind i
hovedbestyrelsen for organisationen.
Hovedbestyrelsen består
tår af 25 medlemmer, der vælges, så der er sikret mindst tre
medlemmer fra hvert af de syv geografiske områder af verden, som valggrupperne er
opdelt i. Per Bødker Andersen er valgt som ét af de fem medlemmer, der repræsenterer
Europa.

”More than 1107 cities,
es, towns, counties and their associations worldwide comprise ICLEI's
growing membership. ICLEI Membership provides local governments with access to a
worldwide network of peers allowing Members to benefit from, and contribute to, the
success of others in the global community.”
UBC
Kolding Kommune er også medlem af den europæiske organisation UBC –
Union of Baltic Cities, hvor borgmester Per Bødker er præsident.
præsident
Organisationen har som hovedmål aktivt at bidrage til demokratisk, social,
økonomisk og miljørigtig udvikling i Østersøomradet.. Der er et stærk fokus pa
klima- og energiområdet i UBC, bl.a. deltager organisationen som lead
partner i en række EU-projekter
projekter på
p området.

The Procura+ Exchange
The Procura+ Exchange – formerly the "Buy it green"-Network
green"
for
Sustainable Procurement Professionals or BIGBIG-Net – is a free-tojoin, trilingual information and exchange mailing list for all
professionals working in or with public authorities to share their
sustainable purchasing know-how
-how and to broaden their expertise.
Biofuelcities

Click through to discover a Europe-wide
Europe wide directory on biofuel projects and activities; learn
of interesting news and future events; access our biofuels resource centre, containing
information on policy, legislation, technology, and more. Connect to key biofuel
biof
actors
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through online facilities that offer twinning, project co-operation and networking
opportunities, as well as tools for biofuel project assessment.
Aalborg Charteret & Aalborg Commitments

I 1994 underskrev Kolding Kommune Aalborg Charteret, charter
om europæiske byer for bæredygtighed. Og 10 år senere underskrives Aalborg
Commitments, en række fælles forpligtelser for bæredygtighed. Kolding Kommune har
derved forpligtet sig til at arbejde aktivt for en bæredygtig udvikling.

Dogme 2000 og Green Cities
Dogme 2000 er et forpligtende samarbejde mellem kommuner, der vil gøre en
ekstra indsats for at beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med
at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund.
På byrådsmødet 23. juni 2008 vedtog politikerne, at tilslutte
Kolding Kommune en ny Dogme-samarbejdsaftale, kaldet
GreenCities. Aftalen indeholder 16 konkrete mål, som skal være
med til at sikre en lokal bæredygtig udvikling.
Kolding Kommune blev medlem af Dogme2000 netværket i 2006 og har dermed bundet sig
til en vedvarende indsats for bæredygtighed.
Green Cities samarbejdet trådte i kraft 1. Januar 2009 og bygger på et sæt fælles
dogmeregler, som skal styre arbejdet. Desuden skal de deltagende kommuners indsats
revideres hvert år, for at sikre udvikling og fremdrift i samarbejdet.
Hovedideen i Green Cities samarbejdet er, at det er kommunens samlede miljøarbejde,
som udføres efter de tre dogmer, og at det derfor også er kommunens samlede fremdrift i
henhold til de tre dogmer, der skal revideres.

Green Network
Network
Green Network er et netværk i Trekantområdet, hvor virksomheder,
landbrug og offentlige myndigheder arbejder sammen om at opnå større
bæredygtighed inden for miljø, socialt engagement og arbejdsmiljø.
I det fremgangsrige netværk kan virksomheder og landbrug i Kolding
Kommune få hjælp til og information om bl.a. miljøstyring, naturplaner, landbrugets
miljøpåvirkninger, energibesparelser og affalds- og kemikaliehåndtering. Og alt sammen i
tæt dialog med myndighederne.
De offentlige myndigheder i netværket er kommunerne Fredericia, Horsens, Kolding,
Middelfart, Hedensted og Vejle. Desuden har en række mindre kommuner i regionen et
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aktivt samarbejde med Green Network og deres lokale virksomheder. Samarbejdet har
eksisteret siden 1994.

Dansk Naturfredningsforening
Naturfredningsforening
DN’s miljøindsats er på klimakommuner, energi, transport og
byggeri. Sammen med klimakommunerne ønsker DN at gøre en
indsats for klimaet her og nu. Når en kommune bliver
klimakommune forpligter kommunen sig til en årlig reduktion af
kommunens CO2-udledning
udledning på mindst to procent. DN ønsker også at gøre en forskel i
forhold til, hvordan vi lever – det vil sige, hvordan vi transporterer os selv, hvad vi køber,
hvordan vi bruger energi og hvad vi gør med vort affald.
Byrådet
yrådet i Kolding Kommune har den 23. juni 2008 besluttet at tilslutte sig DN’s initiativ om
Klimakommuner og underskrivning af aftalen vil foregå
foreg i september 2008. I aftalen
forpligter Kolding Kommune sig bl.a. at reducere CO2-udledningen
CO2 udledningen med 2 % om året frem
til 2021.

Kolding Grønne Råd
Kolding Grønne Råd blev stiftet i foråret 2007, med det overordnede formål at skabe et
forum, der kan fungere som en dialogpartner for kommunen indenfor natur-,
natur miljø- og
planområdet. På den måde åbnes der op for at komme med indspark til de kommunale
planer
ner på et tidligt stadie i planlægningsfasen.

Rådet skal således fungere som et rådgivende forum i spørgsmål inden for miljømiljø og
naturområdet samt arbejde for forbedring af naturnatur og miljøtilstanden i Kolding Kommune.
Rådets opgaver er blandt andet.::
andet
•

•
•

at optræde som dialogpartner med henblik på videndeling i forhold til generel
planlægning og sikring af værdierne i det åbne land – herunder i forhold til
udarbejdelsen af de kommunale naturnatur og vandplaner iht. Vandrammedirektivet/Vandrammedirektivet/
Habitatdirektivet
at komme
me med forslag til tiltag, som kan fremme Kolding Kommunes forpligtelser i
henhold til Aalborg Commitment samt Agenda 21-mål og – handleplaner.
handleplaner
Kolding Grønne Råd er sammensat at en række centrale organisationer, der skal
medvirke til opfyldelsen af kommunens
kommun
natur- og miljømål samt Agenda 2121
handlingsplanen. De deltagende organisationer er:
-

Kolding Herreds Landbrugsforening,
Landbrugsforening, Netværksgruppen
Skov- og Naturstyrelsen - Trekantområdet
TRE-FOR
Vandrådet (de private vandforsyninger)
Friluftsrådet
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-

Danmarks Naturfredningsforening
Skovdyrkerforeningen
Danmarks Jægerforbund
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Kolding Økologiske Råd
Grønne Familier

Miljøprojekter
Det fysiske resultat af Kolding kommunes miljøindsats fremgår af den kvantitative
opgørelse. Disse præstationer sikres gennem en række kommunale projekter.
projekter
Energihandlingsplan II
Energihandlingsplan II lægger op til ambitiøse mål på energiområdet samt til kommunens
udledning af CO2. Energihandlingsplan II træder i kraft i 2008 og strækker sig til 2015.
Målet med den nye energihandlingsplan er at sænke energiforbruget i offentligt ejede eller
lejede bygninger. Samtidig skal de energibesparelser, som kommunen tidligere har haft
succes med at få gennemført, fastholdes. Det skal ske via energistyring, energibesparende
foranstaltninger og bevidste økologiske disponeringer.
Tilmed vil kommunen med den nye plan yde sin del til den danske Kyoto-aftale
Kyoto
om at
nedbringe udledning af CO2 med 20 % inden 2012. Yderligere mål er at overholde den
Kurveknækkeraftale, som kommunen har indgået med Elsparefonden, hvor vi forpligter os
til at reducere elforbruget med 2 % om året frem til 2010 samt at overholde en aftale med
KL og staten om at spare på energien.

Energimærkningsordningen
Kolding
lding Kommune er godt i gang med EMO i de kommunale bygninger og vil som én af 48
kommuner (ifølge undersøgelse fra Energistyrelsen juli 2008) vare færdig inden for
tidsfristen d. 1. juli 2009.

Belysning, lysstyring, vurdering mv.
Kolding Kommune samarbejder
er med Elsparefonden om at udvikle energirigtig
kontorbelysning, gangbelysning,
gangbelysning, klasselokalebelysning og lysstyring. Elsparefonden
hjælper også Kommunen med ”ad hoc vurderinger” af f.eks. nyeste teknologier, uligheder
og apparaturer.

Projektet Se Elforbrug
Elforbrug
Kolding Kommune er opkoblet med adskillige bygninger til Elsparefondens projekt ´Se
Elforbrug´,, herunder frikølede serverrum,
serverrum, skoler, plejecentre m.m.
Formålet
let med projektet Se Elforbrug er, at brugerne konkret kan se
og overvåge deres elforbrug,
elforbrug og på den måde
de blive mere bevidste
om, at energibesparelser har effekt, både
b
miljømæssigt og økonomisk.
Samarbejdet mellem Kolding Kommune og Elsparefonden har meget fokus pa at fremme
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energirigtig adfærd hos brugerne ude i kommunens institutioner. Kolding Kommune vil
f.eks. i samarbejde med Elsparefonden gennemføre seminarer vedr. orientering og
opdatering for de energiansvarlige. På seminarerne vil de energiansvarlige udover ny
viden udveksle erfaringer med hinanden, og ikke mindst få ny inspiration.
Der er også planlagt såkaldte energimails til alle energiansvarlige, der kommer med jævne
mellemrum til inspiration, ny viden og som reminder om forskellige ting.
Det betaler sig
Det forventes at koste godt 1,5 millioner kroner om året i perioden 2008 til 2015 at
gennemføre tiltagene i Energihandlingsplan II. Men med besparelserne fra den tidligere
Energihandlingsplan in mente er der god grund til handling: de mange tiltag kommer
kommunen til gode fremover i form af årlige besparelser på 6,3 millioner. Tiltagene i den
nye plan forventes at give en yderligere besparelse på 2,8 millioner kroner om året i
perioden efter 2015.
Sluk Lyset 2008
Kolding Kommune deltog i WWF’s kampagne Sluk Lyset 2008 og
slukkede lyset en time.

Nogle eksempler på aktiviteter der blev gennemført under kampagnen:
Mest mulig gadebelysning slukkedes
Alle kommunale bygninger, idrætsanlæg mv., der havde eller kunne have
lys tændt
lørdag aften, sikrede at mest muligt lys var slukket
Et skylinebillede for og under kampagnen blev taget for at kunne vise
effekten af
lysslukningen.
Alle medlemmer af City Kolding, herunder caféer og restauranter,
opfordredes til at
deltage i kampagnen, ligesom Green Networks medlemsvirksomheder.
En ekstra spændende aktivitet var, at alle børnehaver i Kolding Kommune fik tilbudt
materiale, så børnene kunne lave deres egne lys af bivoks. Børnene fik lysene med hjem
sammen med en seddel til forældrene, hvor de opfordredes til at bakke op om Sluk lyset
kampagnen. At valget lige faldt pa bivokslys skyldes, at de udleder langt mindre CO2 end
en pære og for eksempel stearinlys.
Byudviklingsområder og lokalplaner
Kolding Kommune har i Strategi Kolding – Kolding Kommunes plan- og Agenda 21strategi vedtaget at alle nye byudviklingsområder skal planlægges som lavenergibebyggelse. Der er, fra politisk side, ytret ønske om, at skærpe kravene yderligere, så der,
ikke blot, sikres planlægning for lavenergibebyggelse (klasse 1 eller 2), men også at
kommende byudviklingsområder planlægges som lavenergiklasse 1. Plan- og Miljøudvalget
vedtog dette på et møde i september 2008.
Kolding Kommune har derudover udbudt det gamle katastrofeområde i Seest til minimum

Side 36 af 46

energiklasse I. Det forventes, at Kommunen fremover vil udnytte dette værktøj så langt
som muligt, for derigennem at få flere lavenergibebyggelser.
Til sidst kan nævnes, at Kolding inden for det seneste år er blevet en magnet for
passivbyggeri – der bliver bygget 12 passivhuse i Dalbygård, såkaldte Sunshine houses og
projektet Golfen er Danmarks første passiv-etagebyggeri. Her kan man se resultatet af en
målrettet indsats for flere lavenergibebyggelser.
Greenline
Værktøjet tilbydes som redskab til registrering af en række
forskellige miljøbelastninger for det enkelte matrikel. Således
anvendes værktøjet til registrering af forbrug, indkøb og affald.
Systemet er tiltænkt en hovedrolle i kommunens miljøindsats fremefter.
SMARTSPP
Kolding Kommune er kommet med i et EU finansieret projekt
”SMARTSPP”, under EU’s ”Intelligent Energy” program. Projektet
har til formål at fremme højenergieffektive innovative produkters
introduktion på markedet gennem et tættere
engagement med markedet i før-indkøbsfasen. Kolding Kommune påtænker i den
forbindelse at sætte fokus pa LED-belysning som erstatning for lysstofrør og herigennem
reducere kommunes energiforbrug til belysning med 835.000 kWh svarende til 391.000 kg
CO2 pr. år.
Fleet Management
Kolding Kommune har fra april 2008 indført Fleet management, dvs. driftsoptimering af
Kommunens bilpark og et samlet koncept for indkøb, finansiering og styring af bilparken.
På den måde kan Kolding opnå:
Opnå en bedre totaløkonomi i vognparken, herunder bedre
brandstoføkonomi
Opnå bedre udnyttelsesgrad af vognparken
Få en vognpark, der er optimeret i forhold til kommunens behov
Få en mere miljørigtig vognpark, bl.a. gennem krav om lave CO2udledninger
Kolding Kommune ønsker gennem projektet at mindske den samlede miljøbelastning fra
kommunens transporter væsentligt, og være frontløber inden for kommunal transport.
Der udledtes i 2008 godt 600 tons CO2 fra kommunens bilpark, og et energimæssigt
succeskriterium for Fleet Management er, at den årlige CO2-udledning reduceres med
15 %. Udover dette mål ønsker Kolding at gå endnu længere ved i samarbejde med
leverandøren, at udtage en del af bilparken til afprøvning af eksperimenterende,
vedvarende brændstoffer.
Kolding Kommune har et tomgangsregulativ, der siger, at det er forbudt at holde med bilen
i tomgang længere end højst nødvendigt og maks. i 1 minut.

Side 37 af 46

Helhedsplaner
Kolding Kommune i oplandene til vore kystvand udarbejder helhedsplaner, hvis formål er
at iværksatte natur- og miljøforbedrende tiltag i forhold til alle natur- og vandforekomster
samt reducere risikoen for oversvømmelser af bolig– og erhvervsområder. I øjeblikket er
Kommunen ved at etablere en række vådområder pa ca. 174 ha i tilknytning til
vandløbssystemer, der har Kolding Fjord som slutrecipient. Det planlægges at gå i gang
med en lignende helhedsplan for oplandet til Hejls Nor i løbet af 2009.
Øvrige aktiviteter
aktiviteter
Afslutningsvis skal det nævnes, at Kommunen gennemfører en række lovbundne og/eller
politisk vedtagne opgaver indenfor nedenstående områder. Disse opgaver løses med
henblik på at reducere de miljøbelastende faktorer fra en lang række aktiviteter i
kommunen som geografisk område, ligesom aktiviteterne sikrer overholdelse af gældende
lovgivning på miljøområdet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affald
Energi og klima
Bæredygtighed
Drikkevand
Industri
Jord og olietanke
Landbrug
Natur
Planlægning
Spildevand
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Kommunen som geografisk område
Med den ovenstående gennemgang af Kolding Kommunes miljøforhold er det efterfølgende
et krav i henhold til Dogme2000 samarbejdet, at perspektivere tallene i relation til Kolding
Kommune som geografisk enhed. På denne måde kommer det til at fremgå, hvor stor en
andel af det samlede forbrugte energi og af den samlede producerede forurening, der
forbruges og produceres af kommunens egne institutioner. Dette er særligt interessant i
forhold til den betydelige indsats som kommunen ligger indenfor klima- og miljørelaterede
projekter, der vedrører aktiviteter udenfor kommunens egne institutioner. Således
muliggøres en samlet kortlægning af det geografiske område kommunen dækker via
informationer fra energiforsyningsvirksomheder gennem CO2-opgørelse udfærdiget hvert
2. år. Senest i 2007 og efterfølgende i 2009.

Renovationsafdelingen
Ligeledes forefindes relevante data på modtagne affaldsmængder i den kommunale
renovation. I forbindelse med de tidligere regnskaber er der fokuseret på mængder af de
forskellige affaldstyper. Efterfølgende vil mængderne blive sat i relation til antallet af
affaldsproducerende borgere i kommunen.
Renovationsafdelingen håndterer og administrerer følgende væsentlige
Indsamlingsordninger.:
· aviser - papir private husstande
· ugeblade og brochurer private husstande
· flasker og glas private husstande
· risikoaffald erhverv

Derudover kan borgerne samt erhverv mod betaling (biler under 3500 kg) benytte
kommunens 5 containerpladser, hvor der er følgende fraktioner.:
-

Lysstofrør
Akkumulatorer
Flasker og glas
Plastfolie
Ugeblade/brochurer
Vinduer
Jord
Aluminium Deponi
Møbler
Gipsplader
PVC

-

Olie og kemikalier
Tøj
Pap
Aviser
Brændbart affald
Køleskabe/frysere
Beton/murbrokker
Jern/metal
Træstubbe
Elektronisk skrot
Grene, afklip fra hække

Det fremgår af regnskabet, at der er sket en forøgelse af den samlede affaldsmængde fra
48.035 ton i 2007 til 51.304 ton i 2008 svarende til en stigning på 5,18 %. Indeks har
ændret sig tilsvarende fra 0,55 ton/indb. i 2007 til 0,58 ton/indb. i 2008.
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Genbrugsaffald er steget fra 33.412
33
ton til 37.488 ton eller med 12,20 %.
Indekseret fra 0,38 ton/indb. i 2007 til 0,43 ton/indb. i 2008.

Genbrugsaffald

40000
Ton 35000
30000
2007
2008

11
ton i 2007 til 10.464 ton i 2008,, et fald på 8,50 % og
Brændbart affald er faldet fra 11.436
udgør nu et indeks på 0,12 ton/indb. mod 0,13 ton/indb. i 2007.
2007

Brændbart affald afleveret på
containerpladserne

12000
Ton

11000
10000
9000
2007
2008

Lossepladsaffald afleveret på containerpladserne er steget fra 3.187
3
ton i 2007 til 3.352
ton i 2008,, en stigning på 5,18 %. Indekset er ligeledes steget fra 0,033 ton/indb. i 2007
mod 0,038 ton/indb. i 2008.
Affald til deponi udgør i 2008 6,53 % mod 6,48 % i 2007 af den samlede affaldsmængde.

Side 40 af 46

Lossepladsaffald afleveret på
containerpladserne
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Spildevand & renseanlæg
Kolding Kommunes institutioner udleder
udleder spildevand til de almindelige spildevandsanlæg.
Institutionerne er underlagt de samme retningslinjer for udledning af spildevand som andre
spildevandsudledere. Således er Kolding Kommunes institutioner underlagt de samme
miljøvilkår som alle andre, såfremt
fremt de aktiviteter som foregår er underlagt
miljølovgivningen. For den række af institutioner, som ikke er særligt forurenende, såsom
skoler, plejehjem og kontorer stilles der ikke krav til måling af mængder og indhold.
Kommunens aktiviteter indenfor områder
omr
som vej- og park, spildevand og renovation
foranlediger opstilling af fedt- og olieudskillere
skillere bl.a. i forbindelse med autovask og lokal
brændstoftankning, ligesom faciliteternes indretning og oplagring er genstand for vilkår.
Afløbssystemet i Kolding Kommune beskrives i Spildevandsplan
for perioden 2007-2013.
2007 2013. Denne plan er offentlig tilgængelig på
kolding.dk
I planen redegøres der for alle typer spildevand. Herved forstås
alt vand, der afledes fra beboelse, erhverv, øvrig bebyggelse
beby
samt befæstede arealer. Planen omfatter spildevand fra både
offentlig og privat kloakerede oplande, samt det åbne land. De
kommunale spildevandsanlæg administreres af Kolding
Kommunes kloakforsyning. Kloakforsyningen
varetager udførelse, drift, vedligeholdelse
vedligeholdelse og udbygning af alle kommunale
spildevandsanlæg, omfattet af spildevandsplanen, hvorimod de private spildevandsanlæg
drives og vedligeholdes af anlæggenes ejere.
De kloakerede oplande er anlagt efter 3 forskellige kloakeringsprincipper: ” Fælles
Fæll
kloaksystem”, ”separat kloaksystem” og ”spildevandskloak med bortskaffelse af overflade
vand på privat foranstaltning”.
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Nedenstående tabel viser status for kloakeret opland og fordeling af oplandstyper i 2006
Kloakopland

I alt

Fælles

Separat

Spv. Kloak Grønt område

Areal i alt (ha)

5800

1800

2950

450

600

Øvrige nøgletal opgjort:
Hoved- og detailkloakledninger ca. 1.000 km
Stikledninger(skøn) ca. 28.000 stk.
Pumpestationer 212 stk.
Sparebassiner 37 stk.
Regnvandsbassiner 73 stk.
Overløbsbygværker 108 stk.
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Fra Renseanlæggets Miljøredegørelse 2007 fremgår:

Den overordnede politik for Centralrenseanlægget og dets arbejdsområder, følger den
gældende politik for Kolding Kommune og Forsyningspolitikken. Disse kan findes på
Kolding.dk. Der forefindes ikke ved dette regnskabs afslutning en redegørelse for 2008.
Inden for forsyningspolitikken udarbejdes servicemål, der er politisk godkendte.
Målene er:
Transport af spildevand
• Teknisk Forvaltning vil sikre, at spildevandsanlæg udføres, drives og renoveres, så
der opnås optimal økonomi på lang sigt og færrest mulige gener på omgivelserne
Rensning af spildevand
• Teknisk forvaltning vil sikre, at spildevandet altid renses til det bedst mulige
niveau, og således at spildevandsrensningen i øvrigt ikke generer eller skader
omgivelserne.
Administration
• Kloakforsyningen vil yde en service, så brugerne oplever let adgang til relevant og
kvalificeret information om planlægnings-, drifts- og betalingsforhold.
Tømningsordning
• Teknisk Forvaltning vil ved en veltilrettelagt tømningsordning for ejendomme i det
åbne land sikre, at utilsigtede miljøbelastninger fra bundfældningstanke undgås.
Ud fra ovenstående har vi udarbejdet følgende hensigtserklæringer:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

at efterleve gældende love og regler
at behandle spildevand inden for rammerne af bæredygtig udvikling
at transportere spildevand til renseanlæggene uden at belaste miljøet unødigt
at rense spildevandet uden at belaste miljøet unødigt
at stræbe efter at minimere emission og affald fra spildevandsbehandlingen
at stille krav til de virksomheder, der udleder industrispildevand
at undersøge miljøforholdene ved nye projekter
at forpligtige os til at informere ved større svigt og uheld
at holde os opdateret inden for spildevandsområdet, så personalet hele tiden er på
forkant med udviklingen.

Spildevandstransport:
Når spildevandet bortledes fra ejendomme, virksomheder mv. ledes det i det offentlige
kloaksystem. Ikke alle steder kommer vandet frem af egen drift, og det bliver derfor
pumpet videre i systemet. Driftsafdelingen spildevand har derfor driften af 212
pumpestationer i byområder og derudover pumpestationer i det åbne land. Visse steder er
der bygget sparebassiner, således at spildevandet opsamles ved større belastninger af
kloaksystemet.
Af kommunens ca. 87.000 indbyggere er ca. de 80.000 og langt hovedparten af
kommunens virksomheder tilsluttet Kolding Kommunes kloakforsyning. Kolding Kommune
har generelt et velfungerende afløbs- og rensesystem, hvor der sjældent optræder
problemer med spildevandsafledningen fra borgere og virksomheder.
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Konklusion
Kolding Kommune har med den solide fortløbende indsats for at sikre energi- og
miljøtiltag, taget et betydeligt medansvar for reduktion i CO2-udledning ikke bare i
kommunens egen baghave, men også i kommunen som geografisk enhed. Det har i den
forbindelse vist sig at der, i forbindelse med reduktioner i udledninger og forbrug,
forefindes vægtige økonomiske argumenter til fremme af disse aktiviteter. Kombinationen
af aktiviteter og fortsat nytænkning har været, og er fortsat, til gavn for kommunens egne
miljøtiltag ligesom kommunens borgere aktivt tager del i den succes kommunen har på
området. Da Kolding kommune samtidig har indgået aftaler og afsat midler til fremadrettet
at fortsætte denne udvikling, vil de resultater, som allerede har vist sig, danne grundlag
for fortsatte reduktioner og besparelser i ressourceforbruget til gavn for miljøet. De
aktiviteter som foregår på et nationalt og internationalt niveau vil ligeledes påvirke de
beslutninger, der tages udenfor kommunens egen organisation, igen vil kommunens
aktiviteter virke som foregangsmetode. Derfor kan det, selvom kommunens samlede
miljømål ikke er opfyldt, på grundlag af kommunens mangeartede initiativer og fastholdelse
af egenkontrol og udviklingsrelationer, konkluderes at Kolding Kommune fortsat står
særdeles stærk rustet til at opnå sine mål på miljøområdet. Der er derfor en forventning
om, at Kolding Kommune, i de kommende regnskaber, fortsat forbedrer sine præstationer
og fastholder den læringsproces som er igangsat.
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Afslutning
Afslutningsvis ses på Kolding Kommunes egne miljøfaktorer i forhold til kommunen som
geografisk enhed. I en tid hvor der fortsat er øget fokus på klimaforhold og, hvor større
virksomheder tager fat på udarbejdelse af deciderede klimaregnskaber, skal dette grønne
regnskab afsluttes med denne sammenligning. Kolding Kommune har, i forbindelse med
kommunens klimaarbejde, lagt op til en gennemgang og sammenligning af kommunens
elforbrug med Kolding Kommune som geografisk enhed, herunder opdeling i
forbrugssektorer og forbrug over en årrække. Opgørelsen er således iværksat med
udgangspunkt i år 2007, hvor datagrundlaget er indhentet fra de virksomheder i
kommunens område, som forestår energiforsyningsopgaven. Denne opgørelse vil fremover
ske hvert 2. År.
Kategorier i KL model
Kommunale institutioner
Offentlige institutioner
Handel og service
Husholdninger
Industri
Landbrug og gartneri
Bygge og anlæg
I alt

MWh
127.284
144.047
157.170
267.168
35.183
6.542
737.394

Da Kolding Kommunes elforbrug, tidligere i dette regnskab, er opgjort til 19.132 MWh i
2007 kan det heraf udledes at Kolding Kommune i 2007 havde et elforbrug på 15,05 % af
det samlede forbrug i offentlige institutioner placeret i kommunen og 2,59 % af det
samlede elforbrug i kommunen som geografisk enhed. Det er også på sin plads at opgøre
Offentlige institutioners elforbrug, der udgør 17,26 % af det samlede forbrug.
Opgørelsen er et udtryk for det ret betydelige potentiale Kolding Kommune og andre
offentlige institutioner har for at påvirke forbruget og udviklingen lokalt.
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