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FORORD 
 

År 2009 har i rigtig mange henseender været et år med stor politisk, organisatorisk og ikke mindst 
ledelsesmæssig omvæltning i Kolding Kommune. En omvæltning der på mange områder også berører 
kommunens evne til at fastholde og fortsætte indsatsen med at reducere kommunens miljøbelastning. 
Særligt reduktion i tilgængelige ressourcer og udførende hænder har bevirket øget fokus på lovpligtige 
opgaver og tilsvarende mindre fokus på internt og eksternt frivilligt miljøarbejde. 

Kommunens engagement på miljøområdet har derfor, særligt i slutningen af året, været præget af 
denne organisatoriske uro og af en række besparelseskrav. Disse besparelser har blandt andet ført til 
en udmeldelse af Green Network samarbejdet, afskedigelse af den medarbejder, der arbejdede med 
indførsel af miljøledelse i Kolding Kommune, og en reduceret indsats på området for 
indkøbsregistrering i brugerprogrammet GreenLine. Konsekvenser af disse indgreb i miljøindsatsen 
vil først komme til udtryk i løbet af 2010 og derfor først kunne ses i det kommende grønne regnskab. 
Til gengæld er klimaområdet blevet opprioriteret gennem tilførsel af midler, og dertil øgede 
ressourcer, for at gennemføre og udvikle klimaarbejdet efter Energibyudnævnelsen i 2008. 

Det grønne regnskab for 2009 er, med baggrund i et solidt og innovativt forarbejde, udarbejdet med 
direkte reference til opsatte mål for kommunens miljøpræstation, men også med strenge ind i det 
kommunale klimaarbejde.  

Det har således været muligt at indsamle miljødata for kommunens energiforbrug, miljøbelastning og 
eksterne miljøaktiviteter og derigennem realisere et relevant og retvisende grønt regnskab 2009, der 
også lever op til opstillede krav i Klimakommunerne (et samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening). 

Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af dette grønne regnskab rettes en tak til de medarbejdere, 
der har stået for eller deltaget i opsamling, udredning og arbejde med datagrundlaget, herunder 
udarbejdelsen af miljøredegørelser. Endvidere har materiale fra Green Network, Danmarks 
Naturfredningsforening, Green Cities og andre interesseorganisationer været til stor hjælp i 
forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. 
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INDLEDNING 
 

Dette grønne regnskab er det sjette i rækken af miljøredegørelser, hvor indberetningerne af data er 
foretaget i GreenLine, et web-baseret elektronisk energistyrings- og grønt regnskabssystem. Det er 
også det tredje grønne regnskab for den nye Kolding Kommune efter kommunalreformen. 

Det grønne regnskab er udarbejdet i henhold til de oprindelige interne retningslinjer for udarbejdelse 
af grønt regnskab, hvor enheder i kommunen pr. 1/4 skal have deres miljøredegørelser færdiggjort. 
Disse blev indleveret med forsinkelse. Det har ligeledes fremmet processen, at det er den samme 
medarbejder som sidste år, der har udfærdiget det grønne regnskab, hvilket har medvirket til en tidlig 
indsats for at sikre adgang til relevante data. 

Der vil i det følgende regnskab bliver godtgjort for Kolding Kommunes miljøbelastende aktiviteter, 
ligesom kommunens indsats for at begrænse den samlede miljøbelastning ved disse. Regnskabet er 
udarbejdet, ikke blot med et ønske om at udføre en kortlægning af kommunens miljøindsats gennem 
egne miljøstyringsaktiviteter og -projekter, men også gennem en belysning af kommunens samlede 
engagement på miljøområdet. Et engagement der har direkte indvirkning på kommunen set som 
geografisk enhed, med bl.a. tilsyn, godkendelser, rådgivning og projekter der involverer virksomheder 
og borgere og en lang række interessenter i miljø-, klima- og bæredygtighedsarbejdet. 

Kolding Kommune har nu, i en årrække, gennemført en række tiltag for at opnå miljømæssige 
forbedringer i forbindelse med de opgaver kommunen løser. Tiltag der har medført reelle besparelser 
og reduktioner i miljøbelastningen fra kommunens aktiviteter og sikret en kontrolleret positiv 
udvikling.. Således er el, varme og vand væsentlige forbrugsområder, ligesom transport- og 
indkøbsområdet fortsat har haft kommunal fokus. 

Der er ligeledes, for 2009, udarbejdet særskilte miljøredegørelser for spildevands- og affaldsområdet,  
gennemført energibesparende tiltag og foretaget nødvendige reduktioner i omkostninger til drift af 
kommunens fortsatte miljøindsats. Reduktioner der har medført udmeldelse af Green Network 
samarbejdet og en udskydning af en ønsket kommunal miljøcertificering. 

Der skal i løbet af 2010, via Energi Kolding, udarbejdes et CO2 regnskab for Kolding Kommune som 
geografisk enhed, men dette er, ved afslutningen af dette grønne regnskab, endnu ikke blevet 
realiseret og således vil den indsats, som er gennemført i et samarbejde mellem kommune, 
virksomheder og borgere, siden sidste opgørelse i 2007, desværre ikke kunne fremgå af dette grønne 
regnskab, men i stedet indgå i det kommende. 

Regnskabet for 2008 bestod af mange forskellige mål, særligt med baggrund i, at året var et 
overgangsår. Derfor kommer dette regnskab til at fremstå lettere tilgængeligt, med færre 
opgørelsespunkter, særligt i forhold til kommunens engagement i Green Cities. 

Læseren gøres opmærksom på, at dette grønne regnskab omhandler status for kommunens 
miljøpræstation i 2009, sat i relation til tidligere års præstationer. 
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INDHOLDSKRAV 
Regnskabet skal ifølge Miljøstyrelsens Vejl. nr. 2 af 2003 om grønne regnskaber, 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. Kvantitativ opgørelse. Der er, for el, vand og varme, udarbejdet kvantitativ opgørelse over 
miljøpræstationen tilbage til 2004. Endvidere er der foretaget opgørelser over indkøb i rammeaftaler 
og  registreringer i GreenLine samt udarbejdet en opgørelse visende udviklingen i CO2 udledningen. 

Ad.2. Kommunen som geografisk område. Den samlede affaldsmængde i kommunen er opgjort i 
renovationsafdelingen. 

Ad.3. Miljøpolitik, -mål og miljøindikatorer for kommunalt forbrug samt kvantitativ opgørelse. 

Ad. 4. Miljøstyring. 

Ad. 5. Kvantitativ opgørelse. Indkøb og opgørelse af grønne  rammeaftaler. 

Ad.6. Ingen 

Ad.7. Ingen 

Ad.8. Miljøstyring. 
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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. 

BEFOLKNINGSUDVIKLING OG KOMMUNENS AREAL 
Indenrigs- og Socialministeriets Kommunale Nøgletal: 

Indbyggertal 1. Januar. 621 Kolding Kommune. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

83.397 83.864 84.512 84.971 85.758 86.096 86.492 87.183 87.781 88.519 
 

Kommunens geografiske areal opgøres til  611,57 km2. For yderligere nøgletal henvises til Kolding.dk. 
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FORVALTNINGSGRENE 
Kolding Kommune var i 2009 opdelt i to general-forvaltningsgrene og fem special-forvaltningsgrene.  

Nedenstående oversigt indeholder organisationsopbygningen frem til kommunalvalget 17. november 
2009, hvor en ny borgmester blev valgt. Der er efterfølgende foregået et politisk og organisatorisk 
arbejde med at reducere væsentligt i Kolding Kommunes udgifter, trimme den politiske organisation 
og gennemføre væsentlige ændringer i den daglige drift af kommunens aktiviteter. Ændringer der med 
udgangspunkt i 1. januar 2010 er blevet gennemført frem mod 1. maj 2010.   

General-forvaltningsgrene  

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

Special-forvaltningsgrene  

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

ORGANISATIONSDIAGRAM 
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MILJØPOLITIK 
 

Følgende afsnit er hentet på Kolding.dk under ”Politik-områder - overordnede mål og servicemål for 
2009”, Miljøpolitik. 

Området administreres af Plan- og Miljøudvalget. Området omfatter kommunens udgifter til 
miljøforanstaltninger. 

STRATEGI 
 

For at Kolding Kommune fortsat skal opleves som en succesfuld og dynamisk organisation stilles der 
krav om andet og mere end blot at administrere love og regler. Det vil være et krav til den kommunale 
organisation, at den kan skabe egen identitet, og kunne realisere de politisk fastsatte planer og 
målsætninger på en sådan måde, at borgerne oplever Kommunen som en pålidelig leverandør af de 
ydelser, borgerne ønsker, og i den form og kvalitet borgerne ønsker dem. 
 
Borgernes ønsker formidles til den kommunale administrative organisation af Byrådets medlemmer. 
Formidlingen mellem borgernes valgte repræsentanter og den administrative organisation kommer til 
udtryk gennem de afgivne politiske løfter, planer og målsætninger. Den administrative 
organisation fastsætter herudfra udkast til operationelle målsætninger. 

Til brug for vurderingen af den kommunale organisations opgaveudførelse er der opstillet et 
overordnet idegrundlag, bestående af følgende elementer: 

o Kommunen skal til stadighed have et positivt image i samfundet.  
o De af Kommunen leverede ydelser og Kommunens generelle virke skal være af høj kvalitet og 

skal være i balance med de samfundsøkonomiske muligheder og tage rimeligt hensyn til de 
forskellige borgergruppers muligheder og behov.  

o Den kommunale organisation skal udvise faglig kvalitet i sin adfærd og til enhver tid lade sig 
lede af skyldige økonomiske hensyn.  

o Udover dette generelle idegrundlag anser Byrådet følgende strategi for at være grundlaget for 
Kommunens udvikling:  

o Koldings udvikling skal tilrettelægges således, at borgerne 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 skal medvirke til at 
minimere forbruget af naturgivne ressourcer.  

o Kolding Kommunes gunstige placering i Europa skal udnyttes bedst muligt i et tæt 
samarbejde med nabokommunerne om bl.a. infrastrukturelle opgaver. Samarbejdet skal 
så objektivt som muligt hvile på en analyse af områdets stærke og svage sider. Byrådet 
finder et tæt samarbejde med nabokommunerne naturligt som et sammenhængende 
erhvervsgeografisk vækstområde.  

o Kommunen skal være præget af mange mindre og mellemstore virksomheder med et 
bredt produktsortiment og stor aldersmæssig og kønsmæssig spredning i arbejdsstyrken. 
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Der skal lægges vægt på vækst og samarbejde mellem de i Kommunen etablerede 
virksomheder.  

o Byrådet vier varierende, attraktive og sunde boligmiljøer en særlig opmærksomhed.  
o Det skal tilstræbes, at levevilkårene i Kolding til enhver tid opfylder den almindelige 

opfattelse af et velfærdssamfunds indretning. Der lægges vægt på, at Kommunens 
indbyggere får mulighed for især at deltage i en bred vifte af uddannelsestilbud og 
kulturoplevelser.  

o Tiltag, der fremmer en harmonisk menneskelig udvikling og udpræget ansvarlig holdning 
til samfundets værdier, skal styrkes.  

o Koldings placering i Danmarkshistorien efterlader en kulturarv, der skal sikres gennem 
etablering og drift af kulturinstitutioner. Kommunen skal i den forbindelse understøtte 
udviklingen af de mange nationale og internationale initiativer, som Kommunens 
serviceerhverv udbyder, således at Kolding fremstår som landsdelens og egnens kultur-, 
møde- og kommunikationscentrum med appel til det nordeuropæiske 
befolkningsunderlag.  

o Kolding ønsker - gennem aktiv international virksomhed - at bidrage til bestræbelserne 
for øget international økonomisk virksomhed og mellemfolkelig udveksling af viden om 
nationernes historie, kultur, politiske forhold, befolkningernes levevilkår, internationale 
spændinger og borgernes individuelle synspunkter om internationale emner.  

o Kolding skal være kendt som en dynamisk uddannelsesby. Uddannelsesmulighederne i 
Kolding skal løbende sikres fra grundskole over ungdomsuddannelserne til de 
videregående uddannelser. Begreber som livslang læring og lærende organisation skal 
løbende komme til konkret udtryk i forskellige samarbejder mellem Kommunen, borgere, 
erhvervsliv, organisationer og alle former for uddannelsesinstitutioner i Kommunen.   

o Et højt informations- og kommunikationsniveau - til rette tid, i rette form og tilpasset de 
relevante målgrupper.  

o I Kolding skal det enkelte menneske sættes i centrum, og hvor lovens muligheder fuldt ud 
implementeres til at give mennesker, der har brug for velfærdssamfundets ydelser, et liv 
med størst mulig aktivitet, integration, værdighed og livskvalitet.  

o Et aktivt kultur- og fritidsliv skal være en så afgørende del af levevilkårene i Kolding, at 
såvel borgerne som besøgende oplever aktivitet, dynamik og aktualitet.  

Når der opstilles politiske målsætninger og administrative handlingsplaner for de enkelte 
funktionsområder, skal de alle lede henimod opfyldelsen af idegrundlaget og tage udgangspunkt i den 
foranstående strategi. 
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BUDGET FOR MILJØPOLITIKOMRÅDET 
Der bliver en gang årligt udarbejdet og vedtaget et budget for miljøpolitikområdet 4 år frem. 

Beløb i hele 1.000 kr., netto 2010 2011 2012 2013 

Miljøforanstaltninger 

·         Naturforvaltningsprojekter 
556 807 807 807 

·         Vandløbsvæsen 

3.376 3.777 3.780 3.780 

·         Miljøkontrol 

774 733 735 735 

·         Miljøtilsyn – virksomheder 

-596 -596 -596 -596 

·         Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

3.133 2.238 1.777 1.777 

·         Skadedyrsbekæmpelse 
-781 -781 -781 -781 

Byfornyelse 
4.023 4.139 4.142 4.142 

I alt 10.485 10.317 9.864 9.864 
 Bemærkninger 2010-2013: 

 Naturforvaltningsprojekter 

De budgetterede midler er afsat til at iværksætte de lovpligtige aktiviteter og projekter på kommunale 
§ 3 naturarealer, fredede arealer og fortidsminder med tilhørende stisystemer, infotavler, pjecer, 
formidling m.m. Årligt gennemføres rydning, hegning og græsning på 1 til 2 kommunale værdifulde 
naturarealer. Endelig gennemføres 5 til 6 mindre pleje- og naturgenopretningsprojekter i samarbejde 
med private lodsejere, der også ofte bidrager til projekterne økonomisk eller med egen arbejdskraft 
(naturpuljen).  

Vandløbsvæsen 

De budgetterede midler er afsat til at gennemføre den lovpligtige vedligeholdelse af 396 km offentlige 
vandløb, hvoraf 69 km er rørlagt, og til udarbejdelse af 2-3 større projektbeskrivelser på f.eks. 
faunapassager i vandløb, nedlæggelse af dambrug, etablering af vådområder og udgør dermed 
fundamentet for at søge statslige midler til at realisere projekterne. Desuden gennemføres en række 
vandløbs– og sørestaureringsprojekter af mindre omfang, men ofte i samarbejde med og bidrag fra 
private lodsejere, foreninger og fonde. Samtlige projekter 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.  
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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 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 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. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling, for 
godkendelser og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. For den tid, der er anvendt af miljømedarbejderen 
på de nævnte opgaver, opkræves der 278,74 kr. pr. time. Denne takst er gældende for 2010, og 
reguleres årligt på grundlag af de seneste offentliggjorte PL-reguleringssatser i Indenrigs- og 
Socialministeriets årlige publikation: ”Det Kommunale Regnskab”. Miljøstyrelsen beregner hvert år 
den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 

Der udarbejdes årligt i størrelsesordenen 60-70 miljøgodkendelser og spildevandstilladelser i 
Industriafdelingen. Dertil kommer diverse tilladelser til råstofgravning og tilladelser efter 
Miljøbeskyttelseslovens §19, som der ikke opkræves brugerbetaling for. På landbrugsområdet 
meddeles der i størrelsesordenen 25-30 miljøgodkendelser og tilladelser om året.  

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

Herunder er budgetteret med udgifter til at gennemføre tilsyn og kontrol med knap 700 landbrug med 
erhvervsmæssigt dyrehold, 120 godkendelsespligtige virksomheder, knap 400 øvrige tilsynspligtige 
virksomheder samt 44 vandværker, miljøplanlægning, foretage spildevandsanalyser samt miljøkontrol 
med svømmebade og badevand. 

I alt gennemføres der ca. 140 planlagte tilsyn på industrivirksomheder, og 200 planlagte tilsyn på 
landbrugsejendomme om året. 

Udgifter knyttet til Agenda 21 planlægning og aktiviteter er ligeledes omfattet af budgettet.  
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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 500.000 kr., svarende til i alt 
1.450.000 kr.  

Byfornyelse 

 Der er budgetteret med en udgift på 3.953.000 kr. vedrørende udgifter til byfornyelse, en udgift på 
114.000 kr. til udgifter i forbindelse med ikke realiserede projekter, samt en indtægt på 44.000 kr. i 
refusion vedrørende skyggelån. 

I tilknytning til dette budget er der gennem Klimasekretariatet søgt midler fra bl.a. EU. Disse midler 
medfør fastholdelse af kommunens aktiviteter på især klimaområdet. Aktiviteter der fremmer 
reduktion af energiforbrug og udledninger gennem påvirkning og oplysning af borgere og 
virksomheder i Kolding Kommune.    
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OVERORDNEDE MÅL 
 

Overordnede mål er vedtaget af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af årsbudget 2009 (6. oktober 
2008).  

2010 er sidste år med det nuværende målhierarki. Intentionen fremover er en øget sammenhæng 
mellem ledelsesinformation, budgettet, den økonomiske styring og byrådets mål og visioner. Byrådet 
vil primo 2010 drøfte den fremtidige struktur med den tilgang, at enkelthed og politisk ejerskab er 
afgørende forudsætninger. I 2010 bærer de vedtagne servicemål præg af den forestående ændring. 
Således har flere udvalg besluttet ikke at vedtage servicemål for 2010 ligesom andre udvalg har 
reduceret kraftigt i antallet af servicemål eller vedtaget en egen struktur for opbygningen. Datoer for 
vedtagelse af overordnede mål (Byrådet) og servicemål (udvalgene) fremgår af nedenstående. Hvor 
ikke andet er anført gælder for overordnede mål, at de er vedtaget af Byrådet i forbindelse med 
vedtagelsen af årsbudgettet for 2010, den 5. oktober 2009. 

Nedenstående er således de mål som var gældende i 2009. 

MILJØFORANSTALTNINGER 
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.  

BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING 
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. 
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MILJØPOLITIK – SERVICEMÅL  
 

Vedtaget af Plan- og Miljøudvalget den 12. august 2008. 

MILJØFORANSTALTNINGER 
Indsatsplanlægning for grundvand. 

Teknisk Forvaltning vil, i samarbejde med staten, udarbejde 3 indsatsplaner årligt med inddragelse af 
vandværker, interesseorganisationer, landbruget og borgere i processen.  

Vandplaner 

Teknisk Forvaltning vil sikre kommunal indflydelse på statens udarbejdelse af Vandplaner ved at give 
kvalificerede indspil og indgå i tæt dialog i hele udarbejdelsesfasen.  

Vandværker 

Teknisk Forvaltning vil føre tilsyn med vandværkerne hvert andet år.  

Enkeltindvindinger 

Teknisk Forvaltning vil årligt gennemføre drikkevandskontrol med 1/5 af enkeltindvindings-
anlæggene. 

Vandløb og søer 

Teknisk Forvaltning vil samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, lystfiskere og andre relevante 
interessenter om at etablere frie faunapassager i vandløbene. 

Kystvande 

Teknisk Forvaltning vil samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen om at forbedre vandkvaliteten i 
kystvandene og i øvrigt etablere et tæt samarbejde med Kystdirektoratet vedrørende kystregionen.  

Bjørneklobekæmpelse 

Teknisk Forvaltning vil hvert 4. år udarbejde en handleplan for at sikre, at udbredelsen af 
kæmpebjørnekloen begrænses på både private og kommunale arealer.  

Spildevand i det åbne land 

Teknisk Forvaltning vil sikre, at ingen enkelt-ejendomme i det åbne land udleder urenset spildevand 
til målsatte recipienter ved udgangen af 2016.  

Badevandskontrol 

Teknisk Forvaltning vil sikre en høj kvalitet i kontrollen af badevand og gøre oplysningerne om 
kvaliteten tilgængelig for kommunens borgere.  
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Naturgenopretningsprojekter 

Teknisk Forvaltning vil samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, 
landbruget og andre interesseorganisationer om at gennemføre projekter for at bevare og udvide 
naturområder.  

Naturbeskyttelsesloven 

Teknisk Forvaltning vil gennemføre tilsyn på udvalgte naturområder, herunder §3-områder for at 
erhverve løbende opdateret viden med henblik på en aktiv beskyttelse.  

Naturpleje 

Teknisk Forvaltning vil gennemføre naturpleje på de naturmæssigt mest værdifulde kommunale 
arealer med henblik på forøgelse af naturindholdet.  

Naturplan, temaplan til kommuneplanen 

Teknisk Forvaltning vil sikre kommunal indflydelse på statens udarbejdelse af Natura 2000-planer.  

Teknisk Forvaltning vil udarbejde en naturplan som temaplan til kommuneplanen inden udgangen af 
2009.  

Naturvejledning og information 

Teknisk Forvaltning vil samarbejde med nabokommuner og Skov- og Naturstyrelsen om en aktiv 
naturformidling til borgerne. 

Beskyttelse af kulturmiljøet 

Teknisk Forvaltning vil udbrede kendskabet til kulturhistoriske interesser.  

Godkendelser, tilladelser og vurdering af virkninger på miljøet 

Teknisk Forvaltning vil tilrettelægge miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøtilladelser, så de er tilpasset 
virksomhedernes miljøadfærd med henblik på at fremme frivilligt miljøarbejde og en bæredygtig 
produktion.  

Tilsyn og håndhævelser 

Teknisk Forvaltning vil tilrettelægge miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøtilladelser, så de er tilpasset 
virksomhedernes miljøadfærd med henblik på at fremme frivilligt miljøarbejde og en bæredygtig 
produktion.  

Jordforurening 

Teknisk Forvaltning vil ved olieforureninger og andre forureninger, som kan give en 
grundvandsforurening eller udgøre en miljø- og sundhedsrisiko, tilstræbe, at forureningen fjernes. 
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Svømmebade 

Teknisk Forvaltning vil sikre en høj kvalitet i kontrollen af svømmebadene og gøre oplysninger om 
kvaliteten af badevand tilgængelige for kommunens borgere. 

Skadedyrsbekæmpelse 

Teknisk Forvaltning vil arbejde for, at skadedyrsbekæmpelse skal foregå ved anvendelse af de mest 
miljøvenlige bekæmpelsesmetoder. 

Miljøvagt 

Teknisk Forvaltning vil tilstræbe, at varige skader på natur og miljø undgås ved dels at have en 
miljøvagtordning med høj faglig miljø- og naturekspertise som understøtter Beredskabsafdelingen, 
dels ved at stille krav i miljøtilladelser, som forebygger uheld.  

Råstofgrave 

Teknisk Forvaltning vil tilrettelægge miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøtilladelser, så de er tilpasset 
virksomhedernes miljøadfærd med henblik på at fremme frivilligt miljøarbejde og en bæredygtig 
produktion. 

Green Network, Industri 

Teknisk Forvaltning vil, i regi af Green Network, samarbejde med medlemsvirksomheder i kommunen 
om miljøstyring, grønne indkøb og CO2 reduktion, med henblik på fastholdelse og tiltrækning af 
medlemmer. 

Godkendelser, tilladelser, registreringer og vurdering af virkninger på miljøet 

Teknisk Forvaltning vil ved stillingtagen til ansøgninger om miljøgodkendelser/tilladelser sikre, at 
etablering og udvidelser af husdyrbrug, pelsdyrfarme og dambrug sker på et bæredygtigt grundlag, 
herunder at der tages hensyn til erhvervet, naturen, miljøet, landskabet og lokalsamfundet. 

Tilsyn og håndhævelser, pelsdyrfarme og dambrug 

Teknisk Forvaltning vil tilrettelægge miljøtilsyn, så de er tilpasset landbrugenes, pelsdyrfarmenes og 
dambrugenes miljøadfærd med henblik på at fremme frivilligt miljøarbejde og forbedre natur- og 
miljøtilstanden. 

Tilsyn med og håndhævelser af dyrkningsfrie bræmmer 

Teknisk Forvaltning vil årligt gennemføre bræmmetilsyn ved 10% af kommunens vandløb og søer.  

Affaldsprodukter til udspredning til jordbrugsformål 

Teknisk Forvaltning vil aktivt regulere anvendelse af affaldsprodukter på landbrugsjorder og 
skovområder, ”områder med særlige drikkevandsinteresser” samt i områder, som ligger inden for 
vandværkernes indvindingsopland.  
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Tømningsordning, bundfældningstanke 

Teknisk Forvaltning vil sikre, at septiktankenes tømningsfrekvens er tilpasset belastningen fra den 
enkelte ejendom.  

Green Network, Landbrug 

Teknisk Forvaltning vil, i regi af Green Network, i et tæt samarbejde med landboorganisationerne gøre 
en indsats for at fastholde de eksisterende medlemmer, rekruttere nye medlemmer og hvert år 
motivere 5 nye landmænd til at få udfærdiget en miljøredegørelse.  

Agenda 21 

Teknisk Forvaltning vil – baseret på Aalborg Commitment og i samarbejde med erhvervslivet, de 
kommunale forvaltninger samt natur- og miljøorganisationer – udarbejde en Agenda 21 plan i 
2008/2009 som en temaplan til kommuneplanen med klima som hovedtema.  

Miljøvurdering af planer og projekter 

Teknisk Forvaltning vil miljøvurdere/-scanne alle planer og projekter, som vurderes at have en 
væsentlig miljømæssig påvirkning, med henblik på at sikre, at projekterne og planerne fremmer 
opfyldelsen af miljøpolitikområdets overordnede mål. 

Miljøstyring 

Teknisk Forvaltning vil arbejde for, at der inden udgangen af 2015 gennemføres miljøstyring af alle 
kommunale aktiviteter. 

Grønne indkøb mv. 

Teknisk Forvaltning vil, ved indkøb af varer, serviceydelser og bygge- og anlægsopgaver søge at 
fremme en bæredygtig udvikling ved at indbygge bæredygtighedskrav i udbuddet og vægte de 
produkter/ydelser, som kan tilgodese disse krav.  

Varmeforsyning 

Teknisk Forvaltning vil ved administration af varmeforsyningsloven og udarbejdelse af varmeplan for 
kommunen fremme udviklingen af en miljøvenlig varmeforsyning, hvor de samlede CO2 udledninger 
fra varmeproduktionen løbende reduceres. 

Byfornyelse og Bygningsforbedring 

Teknisk Forvaltning vil prioritere og anvende den tildelte vejledende byfornyelsesramme hvert år i 
forbindelse med tildeling af byfornyelsesmidler til bygningsforbedring, administreret af 
bygningsforbedringsudvalget, vil Kolding Kommune annoncere en gang om året om 
tilskudsmuligheden. 
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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. 

GREEN CITIES 
Nedenstående mål er vedtaget i august 2008.  

• 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 Dogme-kommunerne. 

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 udarbejder medlemskommunerne hver især en handlingsplan for, hvordan 
man vil arbejde henimod de 16 nye mål. Samtidig skal der hvert år udarbejdes et grønt regnskab. 

  



 

 17/54 

 

ENERGIHANDLINGSPLAN II 2008-2016 

Nedenstående er taget fra www.kolding.dk ved Energikoordinator Lars Højensgaard. 

Projektbeskrivelse 

I forlængelse af de gode erfaringer fra Energihandlingsplan I, der gav en gennemsnitlig forrentning af 
den årlige investering på ca. 30%, at udnytte, videreudvikle, fremme energibesparelser i Kolding 
Kommunes ejede og lejede bygninger, samt opretholde allerede opnåede reduktioner.  

Alle ejendommes målerstande inddateres månedligt af ejendommenes energiansvarlige i et fælles 
web-baseret energistyringsprogram, hvorved de kan følge deres institutions forbrug og kommunens 
samlede energi- og vandforbrug. Ved unormale udsving afdækkes og rettes fejl.  

Storforbrugere afdækkes og indsatser iværksættes. På basis af EMO- gennemgange fastlægges 
energibesparende projekter som igangsættes via energihandleplanen.  

Der ydes en målrettet indsats med undervisning af de energiansvarlige i god energiadfærd. Indsatsen 
udføres i samarbejde med Elsparefonden i ”Kurveknækkeraftale”. Hver institution opsøges og 
”institutionsspecifikke” indsatser og muligheder klarlægges. Via indsamling af viden anvende nyeste 
teknologier og fremme afprøvning af overbevisende projekter. 

Formål 
Energihandlingsplanens gennemførelse i Kolding Kommune bevirker opfyldelse af følgende 
målsætninger: 

Reduktion af forbrug i perioden 2008 -2015 for 

Varme:11,5%  

El:11,0%  

Vand:20,0% 

i forhold til 2006 for Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger. 

Desuden reduktion af CO2-emissionen med 60% i forhold til 1990. Endelig vil projektet omfatte 
afprøvning af nye teknologier samt indeholde adfærdsregulerende indsatser i forhold til brugerfladen. 

  
Kobling til Energi Kolding 
Projektet forankres under indsatsområdet Kommunen og er et vigtigt element i Energi Kolding, da det 
både har en effekt i form af reduktioner i CO2 emissionen og desuden er et ”fej for egen dør”-projekt, 
som skaber troværdighed i forhold til dialogen med borgere og virksomheder. 
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Målgruppe for projektet 
Brugere og ansatte i Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger og Kolding Kommune.. 

 
Baggrund for projektet 
Baggrunden for projektet er, at Kolding Kommune ønsker at leve op til sin del af ansvaret for 
opfyldelse af EU-aftalen fra foråret 2007, som går på en reduktion af CO2 emissionen på 20% (eller 
30%) i 2020 i forhold til 1990.I dette delprojekt af Energi Kolding er midlet til opfyldelse af dette en 
reduktion af energiforbrug for Kolding Kommunes ejede og lejede ejendomme. Erfaringerne fra 
kommunens sidste energihandlingsplan (1999-2006) har vist, at en koordineret, samlet indsats der 
indeholder både: 

Energistyring, Adfærd, Energibesparende projekter 

har den største effekt på reduktionen i energiforbruget.  

Derudover er det ønsket at optimere energi- og vandinstallationer og -forbrug så unødigt spild undgås. 
Samtidig med dette opnås en optimering og dermed en fremtidssikring af de enkelte ejendomme. 
Kapitalværdien sikres,  og forøges endda, grundet nye installationer. Endelig opnås en væsentlig 
besparelse i de årlige driftsudgifter. 

  
Succeskriterier 
Mere end 200 institutioners energi- og vandforbrug registreres og følges  

En forretning af investeringerne på ca. 20% i gennemsnit  

Gennemførelse af mindst 2 projekter med nye teknologier (f.eks. biobrændsler og brint)  

En øget energibevidsthed blandt brugere og ansatte (og gerne borgere) –måles via 
brugerundersøgelser. 

  
Forventet energimæssig effekt 
At opnå en reduktion af energiforbruget over 8 år på hhv.: 

• 11,5% for varme  
• 11,0% for el 

En reduktion på 60% i CO2 udledningen fra energiforbruget i kommunens ejede og lejede bygninger i 
2020 i forhold til 1990 
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STRATEGI KOLDING - KOLDING KOMMUNES PLAN- OG AGENDA 21-STRATEGI: 

• CO2 -udledningen skal være reduceret med 75 % pr. indbygger i 2021 i forhold til 1990. 
• Andelen af vedvarende energi skal mindst udgøre 30 % af det totale energiforbrug i 2021. 
• Alle nye byudviklingsområder skal planlægges for lavenergi-bebyggelse. 

DN KLIMAKOMMUNE MÅLSÆTNING 
CO2 udledningen skal reduceres med 2 % om året frem til 2021 (start 2008). 

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 & UDVIKLING 
I det følgende afsnit gennemføres en overordnet kvalitativ vurdering af de resultater der er leveret i 
2009. Vurderingen gennemføres med udgangspunkt i de opsatte mål og i de forpligtigelser Kommunen 
har på miljøområdet, indenfor kommunens egen aktiviteter, på grundlag af dette og tidligere års 
grønne regnskaber. Efterfølgende foretages en kvantitativ opgørelse under afsnitte ”Miljøindikatorer”.  

MÅLOPFYLDELSE 
Miljømål Status Henvisning Vurdering 

• 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 

I henhold til skønnet opgørelse over 
pesticidforbrug i Kolding Kommune, 
anvendes ca. 5 liter Round Up til 
bekæmpelsesmiddel til bjørneklo på 
Seest Losseplads og 0,5 liter Round 
Up til ukrudtsbekæmpelse på 
stendepot i Vamdrup. Handlingsplan 
for målopfyldelse er under 
udarbejdelse og er endnu ikke 
vedtaget. 

Green Cities – 
Revision 1 – 3. 
december 2009 

☺☺☺☺ 

•

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

2006 værdi 15.382 Ton 

2009 værdi 15.989 (+3,95%) 

Inkl. kommunesammenlægning 

Kommunens 
samlede 
miljøbelastning s. 
22 

���� 

• Vi vil have, at det 
kommunale 
fødevareforbrug er 
økologisk. Mindst 75 % skal 
være økologisk i 2012 

GreenLine indrapporteringer viser at 
det niveauet i 2009 ligger på 45,8% 
og der skal således gøres en særlig 
indsats for at nå målet. 

Indkøb s. 30 
���� 

• Vi vil udforme og 
implementere en 
miljømæssigt progressiv 
indkøbspolitik, hvor vi 
sætter konkrete miljømål 

Indkøbspolitikken slår fast, at 
hensynet til miljøet skal tælle med i 
forbindelse med alle indkøb i 
kommunen. Retningslinjer er 
implementeret fuldt ud. 

Kolding.dk – 
Bæredygtighed – 
Indkøb og miljø, 
grønne indkøb. 

☺☺☺☺ 

• Vi vil i kommunalt regi 
udfase de 13 
miljøbelastende kemikalier 
udpeget af Dogme-
kommunerne. 
Kortlægningen af 
kommunernes forbrug skal 
være afsluttet i 2010   

Der er gennemført en række 
kemibesøg i løbet af 2009 og 
udarbejdet besøgsrapporter. Det er 
hensigten at disse skal danne retning 
for den efterfølgende indsats med 
udfasning af stofgrupper.   

Der er nedsat en 
GreenCities 
Kemigruppe som 
udfører og 
koordinerer 
løsningen af 
opgaven. 

☺☺☺☺ 
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• Vi vil senest i 2015 deponere 
maksimalt 5 % affald pr. år   

Renovationsafdeling udarbejder årlig 
miljøredegørelse. Der er en stigende 
tendens. Indsats har endnu ikke haft 
effekt. 

Affaldsplanen og 
Renovationsaf-
delingens Grønne 
Regnskab 2009 

���� 

• Vi vil miljøcertificere alle 
kommunens institutioner og 
forvaltninger senest i 2015. 

Der er vedtaget overordnede mål i 
henhold til aftaler med eksterne 
parter, men ikke indført 
miljøledelsessystem. Opgaven er 
udskudt. 

Besparelseskrav 
har medvirket til 
en opbremsning i 
tildelte ressourcer 
på området. 

���� 

Reduktion af forbrug i perioden 
2008 -2015 for Varme:11,5% i 
forhold til 2006 for Kolding 
Kommunes ejede og lejede 
bygninger.  
 
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.  

Der er endnu ikke realiseret 
besparelser i varmeforbruget. 

Energimærkning afsluttet.  

Opgørelser i 
afsnittet 
Ressourcefor-brug 
s. 27 

���� 

Reduktion af forbrug i perioden 
2008 -2015 for El:11,0% i forhold 
til 2006 for Kolding Kommunes 
ejede og lejede bygninger.  
 
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. 

GreenLine indrapportering og 
udarbejdelse af Energimærkning.  

 

Der er realiseret reduktioner i 
elforbruget i tråd med opsatte mål.  

Opgørelser i 
afsnittet 
Ressourcefor-brug 
s. 27 

☺☺☺☺ 

Reduktion af forbrug i perioden 
2008 -2015 for Vand:20,0% i 
forhold til 2006 for Kolding 
Kommunes ejede og lejede 
bygninger.  

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 

Der er realiseret reduktioner i 
vandforbruget i tråd med opsatte mål. 

Opgørelser i 
afsnittet 
Ressourcefor-brug 
s. 28 

☺☺☺☺ 
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En reduktion på 60% i CO2-
udledningen fra energiforbruget i 
kommunens ejede og lejede 
bygninger i 2020 i forhold til 1990 

Den totale CO2 udledning er faldet fra 
1990 til 2007 med 46.000 Ton, så for 
at opnå ønskede reduktion i 2021, er 
målet fra 2007-2021 på 73% pr. 
indbygger. 

2009: 15.989 Ton CO2. Kommunen 
skal halvere sin udledning frem mod 
afslutningen af 2013. 

Strategi 2009-
2013  

CO2 udslip i 2013 
max. 780.000 Ton 

CO2 udslip i 2017  
max. 530.000 Ton 

CO2 udslip i 2021  
max. 290.000 Ton 

���� 

 

MILJØINDIKATORER 
Parameter Enhed 2006 2007 2008 2009  Diff.  

08-09 

Mål Vurdering 

Elforbrug kWh/ m2 36,57 38,03 35,78 34,66 -3,13 % Fra 
Energihandlingsplan 
II 2008-2015 

Elforbruget skal 
reduceres med 8 
procent ift. 2006 

☺☺☺☺ 

Varmeforbrug kWh/m2 102,87 104,23 106,67 106,90 +0,21% Fra 
Energihandlingsplan 
II 2008-2015 

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

���� 

Vandforbrug m3/m2 0,39 0,40 0,40 0,39 -2,48% Fra 
Energihandlingsplan 
II 2008-2015 

at opnå en 
besparelse på 10 
procent af 
vandforbruget i forh
old til forbruget i 
2006 

☺☺☺☺ 

Emissioner Ton CO2 
fra 
energifor
brug 

15.382 16.360 15.936 15.989 +0,33% Dogme2000 mål: Vi 
vil inden 2015 
reducere udslippet 
af CO2 med 25 % i 
forhold til 2006   

���� 
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Transport km/l – 
benzin 

km/l – 
diesel- & 
h/l 

13,9 

 

7,4 

9,2 

 

4,9 

13,1 

 

9,3 

14,03 

 

7,45/ 
0,24 

+7,10% 

 

-19,89% 

Intet mål – 
Registrering via 
Leaseplan fra 2008 
medfører at  alle 
tankninger kommer 
med.  

☺☺☺☺ 

���� 
Rengørings-
midler 

% 
miljømær
kede 
rengøring
smidler 

92% 99% 50,6% 69% +18,4 %-
point & 
+36,36% 

Alle 
rengøringsmidler 
skal være 
miljørigtige. 

���� 

Økologiske 
fødevarer 

Andel 
indkøbte 
fødevarer 
der er 
økologisk
e 

33,00 
% 

39,88 
% 

42,32 
% 

45,8 % +3,48 %-
point & 
+8,22% 

Mindst 75 % skal 
være økologisk i 
2012   

 

���� 

 

KOMMUNENS FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 
Parameter  Enhed/ 

Indikator 
2006 2007 2008 2009 Diff.  

08-09 

Mål Vurdering 

Renovation Tusind Ton 
affald 
indsamlet på 
containerplads
erne 

34,08 48,64 51,30 44,03 -7,27 Trekantsområdets 
Affaldsplan 2005-2017. 
Mindre brændbart mere 
genbrug. 

 

☺☺☺☺ 

Renovation % 
genbrugeligt 
affald 
indsamlet på 
containerplads
erne 

77,1 68,7 73,07 73,63 +0,56 
%-
point 

☺☺☺☺ 

Renovation % affald til 
Deponi 

- 6,48 6,53 7,17 +0,64 
%-
point 

Vi vil senest i 2015 
deponere maksimalt 5 % 
affald pr. år  

���� 
 

  



 

 24/54 

 

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 og redningsberedskab, 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, varme, vand, 
brændstof, samt en opgørelse af kommunens indkøb. 

I det følgende vil kvantitative opgørelser for årets forbrug af el, varme, vand også fremgå indekseret. 
Dette sikrer sammenlignelighed fra år til år. Det fremgår at tallene fra 2009, generelt, har været 
stigende. Denne stigning forklares primært med sammenlægning af mindre kommuner i 2007 og 
dermed disses bygningsfaciliteter og forbrugssteder, flere, for hvilke, der endnu ikke er foretaget en 
særskilt miljøindsats, og indførslen af Leaseplan, med registrering af alle tankninger. Dermed står 
2009 tallene godt, med marginale stigninger på enkeltområder, men med fortsatte fald på andre. 

OPGØRELSE 
I nedenstående opgørelse medtages tilgængeligt datagrundlag tilbage til 2004. Nyeste data er 
indhentet direkte hos de ansvarlige medarbejdere på det enkelte område. Dette fremmer den 
efterfølgende udredning af tallene og der vil i regnskabet, i højere grad end for sidste års regnskab, 
kunne tilføjes uddybende kommentarer, ligesom det også er blevet muligt at medtage CO2 
belastningen fra kommunens vandforbrug med virkning fra 2004. Endvidere vil opgørelsen bære præg 
af indførslen af Leaseplan på kommunens køretøjer, der er med til at sikre at alt brændstof, som 
tankes på kommunale køretøjer registreres på det enkelte køretøj. Opgørelsen skal ligeledes ses i lyset 
af at 2009 har været et år med få væsentlige forandringer i miljøindsatsen, der derfor har medført ro 
og stabilitet rent registreringsmæssigt. Opgørelsen vil bære præg af en lavere aktivitet i den sidste 1/4 
af året, forårsaget at politiske beslutninger og realiseringen af et nyt budget med afskedigelser og 
ophør af opgaver til følge. Den efterfølgende opgørelse er udarbejdet i henhold til opsatte mål, krav til 
udarbejdelse af grønt regnskab og med henblik på, at opfylde de krav kommunen er underlagt i 
medhør af sin rolle som klimakommune. Regnskabet vil derfor indgå i afrapporteringen til Danmark 
Naturfredningsforening.  

Opgørelsesmetoderne er fastholdt som hidtil med fokus på indekserede værdier. Der opgøres som 
udgangspunkt realiserede værdier sat i forhold til antal kvadratmeter med hensyntagen til arealernes 
anvendelse. 

  



 

 

RESSOURCEFORBRUG 
 

El 

Kolding Kommunes elforbrug opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende 
sikrer kommunens energikoordinator dataenes validitet. Udviklingen i elforbruget skal ses i lyset af 
kommunens fortsatte indsats for at realisere reduktioner
gennemført intern konkurrence med synlige og meget kraftige reduktioner i elfor

resultat: 

2008 18.086.875 kWh og 

2009 17.613.786 kWh og 

Et fald på 473.089 kWh samt en forøgelse af arealet 
svarende til 3,13%. 

 

Varme 

Varmeforbruget opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende sikrer 
kommunens energikoordinator dataenes validitet. På varmeområdet har kommunen underpræsteret. 
Der er i den forbindelse gennemført energimærkning af kommunens bygninge
medføre en særskilt indsats for at nedbringe varmeforbruget. Forbruget opgøres som 
graddagskorrigeret for at sikre sammenlignelighed gennem en årrække.

resultat: 

2008 51.875.148 kWh og 

2009 52.130.107 kWh og 

25,00

30,00

35,00

40,00

2004
2005

32,16

KWh/m2

ommunes elforbrug opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende 
energikoordinator dataenes validitet. Udviklingen i elforbruget skal ses i lyset af 

kommunens fortsatte indsats for at realisere reduktioner på området. I 2009 er der 
gennemført intern konkurrence med synlige og meget kraftige reduktioner i elfor

 505.502 m2. Indeks 35,78 kWh/ m2. 

kWh og 508.188 m2. Indeks 34,66 kWh/ m2. 

samt en forøgelse af arealet på 2.686 m2 medfører en samlet 

opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende sikrer 
kommunens energikoordinator dataenes validitet. På varmeområdet har kommunen underpræsteret. 
Der er i den forbindelse gennemført energimærkning af kommunens bygninger. Disse vil efterfølgende 
medføre en særskilt indsats for at nedbringe varmeforbruget. Forbruget opgøres som 
graddagskorrigeret for at sikre sammenlignelighed gennem en årrække. 

kWh og 486.314 m2. Indeks 106,67 kWh/ m2. 

kWh og 487.658 m2. Indeks 106,90 kWh/ m2. 

2005
2006

2007
2008

32,53
36,57 38,03 35,78

Elforbrug
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ommunes elforbrug opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende 
energikoordinator dataenes validitet. Udviklingen i elforbruget skal ses i lyset af 

. I 2009 er der endvidere 
gennemført intern konkurrence med synlige og meget kraftige reduktioner i elforbruget. 

medfører en samlet reduktion 

 

opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende sikrer 
kommunens energikoordinator dataenes validitet. På varmeområdet har kommunen underpræsteret. 

r. Disse vil efterfølgende 
medføre en særskilt indsats for at nedbringe varmeforbruget. Forbruget opgøres som 

2009

34,66



 

 

En stigning på 254.959 kWh samt en forøgelse af arealet på
stigning svarende til 0,21 %. 

Vand 

Vandforbruget opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende sikrer 
kommunens energikoordinator dataenes validitet. 
lyset af kommunens fortsatte indsats på området. Reduktioner i vandforbruget skal
af de personalereduktioner kommunen har været igennem.

resultat: 

2008 200.056 m3 og 500.104 

2009 196.476 m3 og 503.628 

Et fald på 3.580 m3 samt en forøgelse af arealet på 3.524

  

85,00
90,00
95,00

100,00
105,00
110,00
115,00

2004
2005

87,11

KWh/m2 

Varmeforbrug graddagekorrigeret 

0,30

0,40

0,50

2004
2005

0,36
0,34

m3/m2

kWh samt en forøgelse af arealet på 1.344 m2 medfører en samlet marginal 

opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende sikrer 
kommunens energikoordinator dataenes validitet. Udviklingen i vandforbruget skal ligeledes ses i 
lyset af kommunens fortsatte indsats på området. Reduktioner i vandforbruget skal
af de personalereduktioner kommunen har været igennem. 

500.104 m2. Indeks 0,40 m3/ m2. 

503.628 m2. Indeks 0,39 m3/ m2. 

samt en forøgelse af arealet på 3.524 m2 medfører en samlet reduktion på 2,48%.

2005
2006

2007
2008

94,49 102,87 104,23
106,67

Varmeforbrug graddagekorrigeret 

2006
2007

2008

0,34 0,39
0,40 0,40

Vandforbrug
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medfører en samlet marginal 

 

opgøres gennem registrering af aflæsninger i GreenLine. Efterfølgende sikrer 
Udviklingen i vandforbruget skal ligeledes ses i 

lyset af kommunens fortsatte indsats på området. Reduktioner i vandforbruget skal samtidig ses i lyset 

medfører en samlet reduktion på 2,48%. 

 

2008
2009

106,67 106,90

Varmeforbrug graddagekorrigeret 

2009

0,39
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Brændstof 

Brændstofforbruget opgøres som den samlede mængde af brændstof og gas der er indkøbt i 2009. For 
brændstof til kommunens køretøjer er Leaseplan fuldt implementeret. Det er derfor muligt at lave et 
samlet dataudtræk over alle tankninger der er foretaget i 2009 på kommunens køretøjer, ligesom 
kilometertællerværdier eller timeværdier registreres. Gas anvendes primært af Kolding kommunes 
Driftsafdeling, hvorfra der er tilgået data for indkøbt mængde gas i 2009. Tallene viser derfor en 
kraftig stigning i både antal kørte km og antal liter anvendt brændstof. Særligt har dieselmængden 
ændret sig betydeligt og dermed ændres billedet fra tidligere år væsentligt. 

resultat: 

2008 Blyfri 92 12.960 l. 2009 Blyfri 92 10.152 l. Forskel  - 2.808 l. 

2008 Blyfri 95 118.322 l. 2009 Blyfri 92 128.656 Forskel 10.334 l. 

2008 Blyfri 98 80 l.  2009 Blyfri 98 0 l.  Forskel - 80 l. 

2008 Specialbenzin 3.079 l. 2009 Specialbenzin 10.013 l. Forskel 6.934 l. 

2008 Udland 541 l.  2009 Udland 0 l.  Forskel – 541 l. 

2008 Diesel 106.674 l. 2009 Diesel 171.721 l Forskel 65.047 l. 

2008 Samlet  Benzin 134. 982 l. 2009  Benzin 148.821 l. Forskel 13.839 l. 

2008 Benzin   1.328.098 km. 2009 2.088.630 km.                        Forskel 760.532 km. 

2008 Diesel 744.984 km.  2009 1.279.259 km.                        Forskel 534.275 km. 

Således fremgår det samlede resultat for 2009 af nedenstående tabel. 

Transport 2009 Km Timer (h) Benzin 92 (l) Benzin 95 (l) Special (l) Diesel (l) 

Total  km 
& h 

3.367.889 4.412,00        

Sum l   18.645,82 10.152 128.655 10.012 171.721 

Sum km   2.088.630,00 1.279.259,00 

Benzin km/l   14,03       

Diesel km/l       7,45 

Diesel h/l   0,24         

 

Total brændstof l 
339.188,02 

 Total km/l 
9,93 



 

 

Opgørelsen over forbrugt brændstof viser med al tydelighed, hvorledes indførslen af Leaseplan, vil 
forøge kommunens evne til at levere valide nøgletal på transportområdet. Denne opgørelse gør 
således op med tidligere års kraftige udsving i disse. Der er, i
implementering af Leaseplan. Det betyder at 
tankning af et køretøj, medbringer et tankkort der henligger i køretøjet. Kortet anvendes kun til dette 
ene køretøj. Den ansatte medbringer en pinkode, der indtastet sammen med angivelse af antal 
kilometer svarende til tallet på køretøjets kilometertæller. Det har fra systemets indførelse været 
hensigten at hvert køretøj har sit eget kort

Praksis er i nogle tilfælde, at der tankes både diesel og benzin på samme kort
hvis køretøjet er dieseldrevet og der medbringes benzindrevne redskaber på køretøjet.
medfører en marginal usikkerhed, det er begrænset 
endelige opgørelse set i forhold til 
rydde enkelte positioner i opgørelsen uden at kørte km har ændret sig. Brændstofmængder 
således retvisende, mens antallet af kilometer udelukkende 
tankning. 

Opgørelsen viser ligeledes at forholdet mellem 
% og diesel 44,14 % har ændret sig betydeligt. Diesels andel er i

Nedenstående graf viser fordelingen i liter 

Specialbenzin har mod forventning også taget et hop på knap 7.000 l. Benzintypen forstås som benzin 
med særlige egenskaber, f.eks. benzin til små 
forøger brændstofudnyttelsen eller har andre særlige egenskaber.
omgang af en øget registrering, men den skal også ses i lyset af, at mange af driftsafdelingen mindre 

Blyfri 92; 10.152

Diesel; 171.721

Opgørelsen over forbrugt brændstof viser med al tydelighed, hvorledes indførslen af Leaseplan, vil 
forøge kommunens evne til at levere valide nøgletal på transportområdet. Denne opgørelse gør 
således op med tidligere års kraftige udsving i disse. Der er, i forhold til 2008, gennemført en 

. Det betyder at alle kommunalt ansatte, der ønsker at foretage en 
tankning af et køretøj, medbringer et tankkort der henligger i køretøjet. Kortet anvendes kun til dette 

atte medbringer en pinkode, der indtastet sammen med angivelse af antal 
kilometer svarende til tallet på køretøjets kilometertæller. Det har fra systemets indførelse været 
hensigten at hvert køretøj har sit eget kort, men dette beror på den enkelte afdelin

tilfælde, at der tankes både diesel og benzin på samme kort, en situation der opstår 
hvis køretøjet er dieseldrevet og der medbringes benzindrevne redskaber på køretøjet.

, det er begrænset en begrænset mængde det drejer sig om
endelige opgørelse set i forhold til de totale tal for brændstofudnyttelsen. Det har været nødvendig at 
rydde enkelte positioner i opgørelsen uden at kørte km har ændret sig. Brændstofmængder 

e, mens antallet af kilometer udelukkende  beror på korrekt indtastning ved 

forholdet mellem blyfri 95 og diesel, hvor Blyfri 95 i 2008 udgjorde 48,99 
% og diesel 44,14 % har ændret sig betydeligt. Diesels andel er i kraftig stigning.

Nedenstående graf viser fordelingen i liter og % af kommunens brændstofforbrug i 2009. 

har mod forventning også taget et hop på knap 7.000 l. Benzintypen forstås som benzin 
med særlige egenskaber, f.eks. benzin til små maskiner og motordrevne redskaber samt benzin der 
forøger brændstofudnyttelsen eller har andre særlige egenskaber. Stigningen forklares i første 

, men den skal også ses i lyset af, at mange af driftsafdelingen mindre 

Blyfri 95; 128.656

Specialbenzin; 10.013Diesel; 171.721

Brændstof i liter 2009
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Opgørelsen over forbrugt brændstof viser med al tydelighed, hvorledes indførslen af Leaseplan, vil 
forøge kommunens evne til at levere valide nøgletal på transportområdet. Denne opgørelse gør 

forhold til 2008, gennemført en fuld 
kommunalt ansatte, der ønsker at foretage en 

tankning af et køretøj, medbringer et tankkort der henligger i køretøjet. Kortet anvendes kun til dette 
atte medbringer en pinkode, der indtastet sammen med angivelse af antal 

kilometer svarende til tallet på køretøjets kilometertæller. Det har fra systemets indførelse været 
, men dette beror på den enkelte afdeling. 

, en situation der opstår 
hvis køretøjet er dieseldrevet og der medbringes benzindrevne redskaber på køretøjet. Dette 

det drejer sig om, i den 
tal for brændstofudnyttelsen. Det har været nødvendig at 

rydde enkelte positioner i opgørelsen uden at kørte km har ændret sig. Brændstofmængder vurderes 
beror på korrekt indtastning ved 

Blyfri 95 i 2008 udgjorde 48,99 
kraftig stigning. 

af kommunens brændstofforbrug i 2009.  

 

har mod forventning også taget et hop på knap 7.000 l. Benzintypen forstås som benzin 
maskiner og motordrevne redskaber samt benzin der 

forklares i første 
, men den skal også ses i lyset af, at mange af driftsafdelingen mindre 

Blyfri 95; 128.656

Specialbenzin; 10.013

Brændstof i liter 2009
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køretøjer nu også tankes via Leaseplan. Stigningen er dog relativ høj set i forhold til, at brændstoffets 
andel af det samlede forbrug er steget til godt over det dobbelte af sidste år. 

Driftsafdeling indrapporterer hvor mange kg flaskegas der er indkøbt i det forgangne år. Stigningen 
kan som udgangspunkt forklares gennem ændrede opgaver i Driftsafdeling og at der tages 
udgangspunkt i indkøbte gasflasker, dermed bliver tallet følsom for indkøbstidspunktet. Gas anvendes 
udover til transport også til ukrudtsbekæmpelse og rensning af kommunal flise- og fortovsarealer. 

2008 11.481 kg.  2009 13.608 kg. Forskel 2127 kg  18,53% 

INDKØB 
I relation til Kolding Kommunes mål for indgåelse af grønne indkøbsaftaler, er der indført 
stillingstagen til miljømæssige faktorer ved indgåelse af rammeaftaler. Der måles fortsat, specifikt på 
indgåede rammeaftaler for belysning af udviklingen. Der udfærdiget en samlet opgørelse over de 
grønne indkøbs andel af det samlede kommunale indkøb på netop disse rammeaftaler. Tallene er 
indhentet hos Kolding Kommunes Indkøbsafdeling. 

Rammeaftaler 

Det samlede årlige indkøb i 2009 inkl. moms på indkøbsaftaler søgt på CVR. nr. – kr. 225.800.863,60. 
En stigning på knap 20 mio. kr. i forhold til 2008. 

Grønne aftaler for 2009 inkl. moms udgør kr. 171.936.259,97. En stigning på knap 3 mio. kr. 

Dermed udgør indkøb via grønne rammeaftaler  

76,15 % af indkøb indenfor rammeaftaler, et fald på 6 %-point.  

Der er igen i år tale om et væsentligt fald set i forhold til præstationen de forgangne år. Da der i 
Kolding Kommunes retningslinjer for indgåelse af nye rammeaftaler er fastlagt at disse, i videst muligt 
omfang, skal indgås som grønne rammeaftaler, er det en bekymrende tendens. Denne kan 
hovedsageligt forklares med den økonomiske situation som kommunens aktiviteter for øjeblikket er 
meget påvirket af. Der ligger således et pres på de indkøbsansvarlige for af denne vej at opnå 
besparelser, ved at der stilles færre krav til leverandørernes varers og serviceydelsers miljøvenlighed. 
Kommunen ligger ligeledes under for begrænsninger i leverandørernes formåen. Dette betyder at der 
for grupper af produkter ikke forefindes et grønt alternativ, da leverandørerne ikke har mulighed for 
at levere en vare med et sådant prædikat. Dette gælder bl.a. på apoteks- og medicinområdet.  

Af nedenstående graf ses at der er tale om den laveste værdi i en 5 års periode, men at der fortsat er 
tale om en fordobling set over 10 år. 



 

 

GreenLine 

De enkelte enheder og institutioner har indberettet en række indkøb, der hver især er 
deres institutionstype. Disse indberetninger gemmes i Green
gavn for den enkelte institution. D
Dette udtræk er til enhver tid behæftet me
anvendelse af systemet. Der har i kommunen været gennemgående fokus på 
energiforbruget, hvorimod indsatsen for indtastning af indkøbstal fortsat halter 
Således udgør tallene den mængde som er registreret i Greenline og ikke nødvendigvis den totale 
mængde.  

I forlængelse af arbejdet med styring af de indkøbsmæssige forhold er der
internt udviklingsarbejde på området. Med udgangspunkt i result
Regnskab 2008”, hvoraf det fremgik a
mangelfuld, af ringe validitet og med manglende statistisk signifikans. 
at stramme op på opfølgning og fastholdelse af indtastninger. 
forpligtigelser som kommunen har i GreenCities regi. 
henblik på at anvende ressourcerne ande
GreenLine i fremtiden vil blive anvendt til registrering på indkøbsområdet og det pålægger 
derigennem kommunens ledelse af finde en anden 
efterfølgende resultat skal der tages forbehold for

Den efterfølgende opgørelse er således
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De enkelte enheder og institutioner har indberettet en række indkøb, der hver især er 
deres institutionstype. Disse indberetninger gemmes i GreenLine til fremtidig anvendelse primært til 

Det er hermed muligt at sammenligne resultater gennem 
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 registrering
energiforbruget, hvorimod indsatsen for indtastning af indkøbstal fortsat halter 

den mængde som er registreret i Greenline og ikke nødvendigvis den totale 

I forlængelse af arbejdet med styring af de indkøbsmæssige forhold er der, i løbet af 2009
internt udviklingsarbejde på området. Med udgangspunkt i resultatet fra ”Kolding Kommunes Grønne 
Regnskab 2008”, hvoraf det fremgik at GreenLine indrapportering på netop indkøb var meget 

med manglende statistisk signifikans. Således har det været hensigten 
og fastholdelse af indtastninger. En indsats der skal i ses i lyset af de 

forpligtigelser som kommunen har i GreenCities regi. Dette arbejde er efterfølgende sat i bero med 
henblik på at anvende ressourcerne anderledes i organisationen. Det kan derfor ikke
GreenLine i fremtiden vil blive anvendt til registrering på indkøbsområdet og det pålægger 
derigennem kommunens ledelse af finde en anden holdbar løsning. Et arbejde der er igangsat. 
efterfølgende resultat skal der tages forbehold for den begrænsede mængde af indtastninger.

således et udtræk af GreenLine for år 2009. 
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De enkelte enheder og institutioner har indberettet en række indkøb, der hver især er væsentlige for 
ine til fremtidig anvendelse primært til 

sammenligne resultater gennem flere år. 
d en vis usikkerhed, da data afhænger af brugernes 

registrering af 
energiforbruget, hvorimod indsatsen for indtastning af indkøbstal fortsat halter betragteligt bagefter. 

den mængde som er registreret i Greenline og ikke nødvendigvis den totale 

i løbet af 2009, pågået et 
atet fra ”Kolding Kommunes Grønne 

ne indrapportering på netop indkøb var meget 
Således har det været hensigten 

En indsats der skal i ses i lyset af de 
Dette arbejde er efterfølgende sat i bero med 

Det kan derfor ikke forventes at 
GreenLine i fremtiden vil blive anvendt til registrering på indkøbsområdet og det pålægger 

Et arbejde der er igangsat. I det 
en begrænsede mængde af indtastninger.   

% Grønne Aftaler
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Fødevarer 
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Rengøringsmidler 

 

I enkelte tilfælde er der foretaget registrering af produkter, som ikke tidligere har været registreret i 
GreenLine. Disse er ikke medtaget i nedenstående opgørelse. De er i stedet medtaget i den samlede 
opgørelse over de økologiske og miljømærkede produkters andel af det samlede registrerede indkøb, 
med henblik på at fastholde et retvisende sammenligningsgrundlag set over en årrække. 

Nedenstående opgørelse har til formål at følge udviklingen i de indkøbsforhold Kolding Kommune 
benytter sig af.  Produkter registreres af den enkelte kommunale institution, der har til opgave at 
indtaste dataene direkte i GreenLine. Systemet er indrettet med påmindelser til samtlige enheder der 
er registreret i det, ligesom ansatte med det overordnede ansvar, centralt har mulighed for at følge op 
på indtastningens validitet og kontinuerlighed. Indtastninger gemmes således at den enkelte 
institution til enhver tid kan anvende tallene i eget regi.   

Aftørringspapir 2009 2008 2007 2006 
Håndklæderuller, miljømærket, stk 

200 0 418 562 

Håndklæderuller, stk. 
0 194 246 526 

Håndklædeark, miljømærket, stk. 

1.030.500 1.050.000 3.362.480 3.145.610 

Håndklædeark, stk. 
420.000 84 651.000 471.370 

WC-papirruller, miljømærket, stk. 

1.640 1.548 8.586 14.301 

WC-papirruller, stk. 
1.500 2.004 5.658 4.748 

Køkkenruller, miljømærket, stk. 

816 770 2.561 3.465 

Køkkenruller, stk. 
0 416 0 832 
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Engangsartikler 
2009 2008 2007 2006 

Engangshandsker, stk. 0 426.228 610.781 631.836 

Engangsvaskeklude, stk. 12.000 491.398 832.630 977.230 

Engangsbægre, medicin, stk. 0 46.345 94.100 158.100 

Plastikkrus, stk. 15.600 12.500 25.380 31.020 

Paptallerkner, stk. 7.650 4.600 12.000 17.420 

Bleer, miljømærket stk. 11.500 0 27.384 9.956 

 

Formning og hobby 

2009 2008 2007 2006 
Hobbymaling, liter 

46 44 68 165 

Sminkefarve, stk. 
0 0 12 0 

Acrylfarve, liter 
128 114 193 170 

Skolelim, liter 
23 17 26 47 

Snedkerlim, liter 
13 5 21 21 

Lak, liter 
13 9 15 22 

Maling, træ, liter 
39 40 59 69 

Limstifter, stk. 
0 0 0 0 

Lineoleumsplader, stk. 
123 74 155 123 

Tryksværte, liter 
6 4 12 3 

 

Fødevarer 2009 2008 2007 2006 
Mælk og mælkeprodukter øko, liter 

7.664 31.333 21.024 52.512 

Mælk og mælkeprodukter, liter 

891 10.460 10.469 31.203 

Frugt og grønt, øko, kg 
1.369 16.082 7.504 37.179 

Frugt og grønt, kg 
8.893 27.419 16.580 100.514 

Kød, øko, kg 
256 380 0 375 

Kød, kg 
2.218 23.864 16.078 45.516 

Brød, øko, kg 
75 135 553 2.034 

Brød, kg 
2.646 8.281 4.789 17.547 

Mel og gryn, øko, kg 
2.569 6.487 5.730 11.146 

Mel og gryn, kg 
407 1.492 658 8.132 

saft og juice, liter 
605 8.969 7.108 15.097 
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Saft og juice, øko liter 
520 4.064 2.098 2.560 

kaffe og the, kg 
52 1.912 1.271 2.807 

kaffe og the, øko kg 
624 1.499 875 853 

Kartofler kg 
2.179 1.668 0 1.993 

Kartofler, øko kg 
2.012 1.694 0 3.102 

 

Kontorartikler 2009 2008 2007 2006 
Papir Svanemærket 500 stk A4 

1.749 1.362 9.097 457.958 

Papir, 500 stk. A4 
29.670 330.910 567.139 546.486 

Papir, A4 med logo, stk. 
111.900 50.600 663.516 520.500 

Farvet papir, A4, stk. 
18.370 16.035 115.005 154.700 

Kurverter, A4, stk. 
11.200 19.500 61.200 52.500 

Kurverter, A5, stk 
57.900 38.000 248.610 200.400 

Skriveblokke, A4, stk 
6.200 600 750 1.025 

Skriveblokke A4, miljømærket, stk. 

270 885 945 775 

 

Rengøringsmidler 2009 2008 2007 2006 
Universalrengøring, liter 20 

60 530 997 

Universalrengøring, miljømærket, liter 529 1.087 1.796 1.083 

Gulvvask, miljømærket, liter 340 

400 961 1.302 

Gulvvask, liter 147,5 380 1.015 962 

WC-rens, miljømærket, liter 179 

386 857 954 

WC-rens, liter 31 232 307 641 

Vaskepulver, miljømærket, kg 0 

772 3.520 4.714 

Vaskepulver, kg 195 1.222 1.225 2.967 

Håndopvaskemiddel, miljømærket, liter 18 

289 422 505 

Maksinopvask, miljømærket, liter 0 770 596 4.288 

Maksinopvask, liter 60 
1.697 1.983 3.469 

Harpiksfjerner, liter 22,5 20 60 142 
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Skoleartikler 2009 2008 2007 2006 
Hæfter, miljømærket, stk. 

9.625 9.400 14.180 18.530 

Hæfter, stk. 
10.800 8.000 12.475 11.108 

Arbejdsblade, miljømærket, stk 

39.200 49.000 81.000 131.500 

Arbejdsblade, stk 
41.500 1.500 63.500 11.031 

Genbrugsmapper 
8.550 7.150 17.600 17.800 

Karton, stk. 
4.491 2.820 10.664 11.070 

 

Ud fra ovenstående opgørelse ses, at der er indtastet et samlet indkøb opgjort i antal enheder på 

1.1120.026 økologiske eller miljømærkede enheder og 

779.703 ikke økologiske eller miljømærkede enheder. 

Samlet antal enheder 1.891.729. 

Økologiske og miljømærkede  enheders andel udgør således 58,78 % af indtastningerne. 

Afslutnings vis er der foretaget beregning på indtastede  rengøringsmidler og fødevarer med fokus på 
udviklingen i den økologiske og miljømærkede andel for disse to grupper. 

Miljømærkede  rengøringsmidler udgjorde i 2009 69 % mod 50,6 % i 2008 

og økologiske fødevarer 45,8 % i 2009 mod 42,3 % i 2008.  

Affald 

Der foretages ingen registrering eller opgørelse af de affaldsmængder kommunens aktiviteter 
medfører. Affaldet indgår i den samlede affaldsmængde indsamlet af Renovationsafdelingen. 

MILJØBELASTNING 
I det følgende afsnit opgøre kommunens samlede miljøbelastning som en indikator for den samlede 
udvikling. Formålet med denne opgørelse er at sikre en samlet positiv udvikling. 

Udgangspunktet for den efterfølgende opgørelse forefindes i de nøgletal som er tilgængelig på 
hjemmesiden Key2green. Endvidere er der, som noget nyt,  foretaget beregning af elforbruget ifm. 
oppumpning og distribution af forbrugsvand opgjort for opgørelsesperioden 2004-2009. Dermed vil 
dette strømforbrugs tilhørende miljøbelastning fremefter være indregnet. Denne løsning er valgt med 
udgangspunkt i ønsket om at opnå et reelt billede af kommunens energiforbrug, ligesom indførslen af 
dette ekstra målepunkt viser sig at have  marginal betydning for det samlede resultat. 
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MILJØBELASTNING FRA ENERGIFORBRUG 

Forbrug 2009   Form   CO2 SO2 NOx   17.613.786 kWh  El   473 0,09 0,49 g/kWh 52.130.107 kWh Varme   130 0,10 0,35 g/kWh 148.821 l  Benzin   2.300 0,02 0 g/l 171.721 l  Diesel   2.650 0,02 0 g/l 13.608 kg Gas   3000 0 0 g/kg 
 Energiform Ton  CO2  SO2   NOx Elektricitet 8.331,32 1,59   8,63 Varme 6.776,91 5,21   18,25 Benzin 342,29 2,98 kg 0,00 Diesel 455,06 3,43 kg 0,00 Gas 40,82 0   0 Vand 42,58 8,10 kg 0,044 Totalt Ton 15.989 6,81   26,92 
 

Særskilt for dette regnskab vises udviklingen i vandforbruget og dennes miljøbelastning gennem de 
seneste år. Efterfølgende indgår resultatet i den samlede opgørelse. I det grønne regnskab for 2008 
blev der godtgjort for en vurdering af elforbruget i forbindelse med oppumpning og transport af 
forbrugsvand, herunder fastlagt et estimat på 50 kWh/100 m3. Det er efterfølgende blevet oplyst af 
TRE-FOR, at der på TRE-FORs hjemmeside foreligger miljøredegørelser. Dermed muliggøres 
fastlæggelse af det reelle tal i Kolding Kommune i perioden 2004-2009.  

Af TRE-FORs miljøredegørelser fremgår det ligeledes, at elforbruget på vandværkerne hovedsageligt 
anvendes til drift af store pumper. Følgende tal er således hentet i TRE-FORs miljøredegørelser, 
hvorved elforbruget pr. 100 m3 kan udledes og efterfølgende anvendes i CO2 regnskabet. 
Regnskabstallene er efterfølgende rettet til for hele måleperioden 2004-2009. %-andel el angiver den 
andel af TRE-FORs samlede elforbrug, der er anvendt af vandværkerne. 

Oplyste værdier %-andel el MWh 1000m3 Beregnet kWh/100m3 

2009 24 11.212 12.688 21,21 

2008 60 10.409 13.103 47,66 

2007 74 9.698 13.009 55,17 

2006 74 12.443 13.105 70,26 

2005 60 8.072 10.439 46,40 

2004 60 8.497 11.126 45,82 
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kWh/100m3 m3 kWh Ton CO2 

Elforbrug-vand 04 21,21 171.303 36.330 17,18 

Elforbrug-vand 05 47,66 169.032 80.567 38,11 

Elforbrug-vand 06 55,17 188.495 103.985 49,18 

Elforbrug-vand 07 70,26 200.965 141.198 66,79 

Elforbrug-vand 08 46,40 200.056 92.816 43,90 

Elforbrug-vand 09 45,82 196.476 90.029 42,58 

 

AFFALD 
Det er ikke muligt at godtgøre for kommunens samlede produktion af affald. Der forefindes ikke en 
samlet opgørelse af de affaldsmængder som afhentes hos de kommunale institutioner. Sortering af 
affald foretages i henhold til de retningslinjer som er udstukket for virksomheder i kommunen. Dette 
betyder at de kommunale institutioner sorterer affaldet i brændbart og relevante genbrugsfraktioner. 
Dette affald indgår således i den samlede mængde affald som indsamles i kommunen som geografisk 
enhed. Kommunens stiller endvidere affaldskonsulenter gratis til rådighed både internt for 
kommunens institutioner og eksternt for virksomheder og borgere. 

SPILDE VAND 
Der foretages ikke en samlet registrering af udledt spildevand fra kommunale institutioner. 
Spildevandet er underlagt de samme retningslinjer for udledning som andre virksomheder i 
kommunen. Endvidere har det været kommunens egen spildevandsafdeling der hidtil har 
administreret spildevandsområdet såvel for private som for de offentlige arealer. Kommunen er 
ligeledes den myndighed, der godkender virksomheder og offentlige institutioners udledning og 
kontrollerer at eventuelle vilkår, i forbindelse med disse godkendelser, overholdes. Kolding Kommune 
har ligeledes ansvaret for den nødvendige indsats i forbindelse med uheld omkring 
spildevandsforhold. Kolding Kommunes eget spildevand indgår derfor i opgørelsen over den samlede 
mængde spildevand der modtages og renses i kommunen som geografisk enhed. 

 

 

 

 

 
  



 

 

KOMMUNENS SAMLEDE MILJØBELASTNING

Nedenstående Graf er et udtryk for den samlede 

Det ses heraf at miljøstyringen i kommunen ikke lever op til de forventninger der er
stigning i udledningen på 53 Ton, en 
manglende resultater på enkeltområder, men 
brændstof og en stigning i varmeforbruget
eksklusiv vand, for 2008 og 2009, 
diesel og gas er hovedårsagen til det utilfredsstillende samlede
Ton CO2.  2008: 

Energiform Ton CO2 SO

Elektricitet 8.555,09 1,63

Varme 6.743,77 5,19

Benzin 310,46 2,70

Diesel 282,69 2,13

Gas 34,443 0

Totalt 15.892 6,82

2009: 

Energiform Ton  CO2 

Elektricitet 8.331,32 

Varme 6.776,91 

Benzin 342,29 

Diesel 455,06 

Gas 40,824 

Vand 42,58 

Totalt Ton 15.989 
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14.079

JØBELASTNING 
udtryk for den samlede CO2 Kolding Kommunes aktiviteter medfører.

Det ses heraf at miljøstyringen i kommunen ikke lever op til de forventninger der er
på 53 Ton, en marginal stigning på 0,33 %, er således ikke et udtryk for 

manglende resultater på enkeltområder, men i stedet et udtryk for øget registrering af anvendt 
varmeforbruget. Dette ses ved sammenligning af CO2-

, hvoraf det fremgår at stigningen i CO2 bidraget fra 
er hovedårsagen til det utilfredsstillende samlede resultat med en stigning på 

SO2   NOx 

1,63   8,86 

5,19   18,16 

2,70 kg 0,00 

2,13 kg 0,00 

0   0 

6,82   27,02 

 SO2   NOx 

1,59   8,63 

5,21   18,25 

2,98 kg 0,00 

3,43 kg 0,00 

0   0 

8,10 kg 0,044 

6,81   26,92 

2007

2008

2009

14.079 15.382 16.360
15.936 15.989

Ton CO2

39/54 

 

Kolding Kommunes aktiviteter medfører. 

 

Det ses heraf at miljøstyringen i kommunen ikke lever op til de forventninger der er blevet opstillet. En 
%, er således ikke et udtryk for 

et udtryk for øget registrering af anvendt 
-regnskaberne, 

bidraget fra varme , benzin, 
med en stigning på knap 55 
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UDVIKLING 
Med den ovenstående opgørelse af udviklingen i kommunens nøgletal for øje er det synliggjort, hvor 
væsentlig ressourcemangel indvirker på kommunens miljøpræstation. I 2009 er der gennemført 
kommunalvalg med den usikkerhed en omstrukturering af kommunens organisation vil medføre. 
Ligesom efterfølgende besparelseskrav har haft direkte indvirkning på kommunale miljøaktiviteter i 
den sidste halvdel af året. Således har kommunen primært præsteret på områder, hvor der gøres en 
særskilt indsats med tilknytning af ansvarlige medarbejdere til at drive processen. Særlig på området 
for energiforbrug og transport er der foretaget særskilt indsats, med medarbejdertimer tilknyttet. 
Udviklingen i varmeforbruget skal ses i  lyset af at den energimærkning af kommunens bygninger som 
er iværksat ikke, ved regnskabsårets afslutning, er afsluttet. Energimærkningen skal resultere i 
væsentlige reduktioner i energiforbruget. På området for grønne indkøb har der, i 2009, været en 
begrænset indsats overfor manglende indrapporteringer og området for GreenLine halter bagefter. 
Der er forsat fokus på indgåelse af grønne rammeaftaler, men også her underpræsterer kommunen.  

Den samlede udvikling af Kolding Kommunes nøgletal på miljøområdet efterlader et billede af en 
Kommune der på en række områder præsterer i henhold til opsatte mål, men, på baggrund af få 
områder med negativ udvikling og den øgede registrering på brændstofforbrug, leverer et ringere 
samlet resultat end sidste år. 

MILJØSTYRING 
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 i sidste ende en opsummering af Kolding Kommunes miljøstyring. 

I Kolding Kommune har institutioner og virksomheder arbejdet i lang tid med grønt regnskab, der er 
en væsentlig del af miljøstyringsarbejdet.  

AKTIVITETER 
Kolding Kommune vil miljøcertificere alle kommunens institutioner og forvaltninger senest i 2015. 
Processen er i øjeblikket sat i bero med beslutningen om at afskedige den medarbejder der var udset 
til at varetage processen med indførsel af miljøstyring. Således, som det fremgår af afsnittet om  
miljøpolitik er der udelukkende vedtaget en overordnet miljøpolitik og defineret mål i henhold til 
GreenCities og Energihandlingsplan II og disse danner ramme om kommunens miljøstyring. 

2010 vil arbejdet forsætte med en kortlægning af hvad institutioner ellers har lavet, f.eks. hvilke 
aktiviteter de har gennemført og om de har en handlingsplan for miljøområdet. 

Herunder beskrives hvordan Kolding Kommune arbejder med den løbende miljøforbedring: 

 Kortlægningen giver et billede af hvordan kommunens aktiviteter påvirker miljøet, f.eks. 
energiforbrug og undervisning i skolerne.  

Miljøpolitikken og målene siger hvor og hvor langt kommunen vil nå, f.eks. en reducering af CO2-
udledningen med 75% til 2021.  
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Handlingsplanen beskriver de aktiviteter og det miljøarbejde kommunen skal udføre for at nå målene, 
f.eks. installere separate energimålere i alle kommunens institutioner.  

Regnskab/redegørelse viser hvordan det er gået i forhold til de opstillede mål, f.eks. 25 energimålere er 
installeret og der mangler 35 stk.  

Ledelsens gennemgang er da kommunen kigger på hvordan det er gået, evt. reviderer målene og 
beslutter nye aktiviteter/genoptager gamle aktiviteter, f.eks. separate vandmålere installeres 
samtidigt med energimålere.  

På den måde kan kommunen nemmere holde styr på miljøarbejdet og også vise at det går fremad til 
motivation for medarbejdere og borgere. 

EKSEMPEL FRA INDKØB 
Når indkøbstjenesten sender en leverandøraftale i udbud, udarbejder kommunens miljøområde et 
miljøskema. Miljøskemaet består dels af en række miljøkrav og dels af en række miljøspørgsmål til det 
produkt som udbuddet omfatter. 

• Miljøkravene skal opfyldes. Hvis leverandøren ikke kan opfylde dem, er vedkommende 
automatisk sorteret fra. 
  

• Miljøspørgsmålene skal besvares sammen med tilbuddet. Besvarelserne pointgives efter, hvor 
vigtige de er for miljøet. 

Miljø indgår herefter i en samlet afvejning sammen med f.eks. pris, service, kvalitet, leveringssikkerhed 
m.m., som også tildeles point efter betydning. Når Indkøbstjenesten skal sammenligne tilbuddene, kan 
der hurtigt ses, hvilken leverandør, der har fået flest point. 

 INDKØB AF MILJØVENLIGE PRODUKTER 

Hvad enten indkøbet handler om printere, bleer, rengøringsmidler, kontorartikler, toiletpapir, 
kladdehæfter eller andet sikrer den grønne indkøbspolitik, at det let at vælge det miljørigtige produkt, 
når indkøberne rundt om i kommunen køber ind.  

 I en lang række tilfælde er de tilbudte varer mærket med enten det nordiske miljømærke Svanen, EU’s 
miljømærke Blomsten eller andre miljø- eller energimærker. Indkøb af miljøvenlige produkter følges i 
kommunens grønne regnskaber.  

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. 

Medarbejdere engageres endvidere gennem fastlæggelse af kvalitets- og servicemål på miljøområdet, 
disse er indført i kommunens kvalitetsstyringssystem Verdi.  
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GRØNT ENGAGEMENT 
Kolding Kommunes miljøindsats rækker langt ud over de interne tiltag for reduktion i 
miljøbelastningen. Nedenstående afsnit belyser en række af de områder hvor kommunen agerer 
internt og eksternt. Afsnittet skal ligeledes ses som en opgørelse over aktivitetsområder. 

AGENDA 21 
Kommuner mv. skal ifølge Planloven redegøre for deres lokale Agenda 21-strategi, dvs. kommunens 
bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. 

Der er uarbejdet en Agenda 21 strategi 2002-2013 som er tilgængelig på Kolding.dk 

 Redegørelsen skal omfatte (mindst) 5 områder: 

• Mindskelse af miljøbelastningen 

• Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 

• Fremme af biologisk mangfoldighed 

• Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde 

• Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, 

erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske 

forhold. 

HVAD LAVER KOLDING KOMMUNE?  
Før kommunesammenlægningen arbejdede Christiansfeld, Lunderskov, 
Vamdrup og gamle Kolding Kommune alle med Agenda 21, men på 
forskellige ambitionsniveauer. Gamle Kolding Kommune var f.eks. den 
eneste kommune, der vedtog en Agenda 21-plan – Kolding Kommunes 
Agenda 21-plan, plan for miljørigtig vækst, 2002-2013. 

 Sidste år vedtog byrådet en ny Agenda 21-strategi og strategien var denne 
gang en integreret del af den nye kommunes planstrategi - Strategi Kolding. 

Agenda 21 og bæredygtighed er et overordnet tema i Strategi Kolding og gennemsyrer på den måde 
hele det kommunale arbejde. 

 Klimaet i fokus 

En ny Agenda 21-plan er nu under udarbejdelse - en handlings- og aktivitetsorienteret plan med 
ekstra fokus på klima. I synergi med klimaplanen Energi Kolding vil der også i de kommende år blive 
lagt vægt på klima – ikke mindst hvordan vi kan arbejde med det lokalt. 

Borgere, virksomheder, organisationer og andre interesserede skal inddrages i arbejdet med planen, 
så at den bliver aktuel og vedrørende for hele kommunen. 

  

  



 

 

MILJØPROJEKTER 

GREEN CITIES 
Green Cities arbejder for et miljømæssigt bæredygtigt samfund. 
derfor gøre en ekstraordinær indsats

og politisk lederskab. Green Cities har
klima, natur, støj, kemikalier, affald, planlægning og forankring.
bæredygtigheds-områderne bliver ført ud i livet.

DN OG KLIMAKOMMUNE 
DN arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig na

et rent og sundt miljø.
med 140.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive, der gør en 
stor indsats for den danske natur. En Klimakommune
Naturfredningsforening forpligter k

fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Aftalen
konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan

ENERGIHANDLINGSPLAN II 
Kolding Kommune har besluttet at etabl
form af Energihandlingsplan 2008 
kommunens el-, vand- og varmeforbrug. Desuden forventes i denne periode en besparelse på CO
udledningen på 60 % i forhold til 1990.

NATURGENOPRETNING  
Kolding Kommune er fortsat engageret i forskellige  naturgenopretningsprojekter.

• Dalby Mølle   
• Kolding Ådal   
• Seest Mølle Dambrug   
• Solkær Enge   
• Svanemosen  
• Vester Nebel Å  

KLIMA OG ENERGIAKTIVITETER

Kolding Kommune har udarbejdet 
grundlaget for arbejdet og de forskellige projekter som kommunen har iværks
bæredygtighedsområdet. Ligeledes er der anført ansvar og projektbeskrivelse. Dette arbejde er 
gennemført med det formål at sikre et samlet overblik over aktiviteterne på området. Disse aktiviteter 
er ofte udadvendte og har derfor ikke blot 
aktivt påvirke industriens og borgernes adfærd på klima
projektbeskrivelser er tilgængelig på Kolding.dk
afsluttede og igangsatte projekter 

 

 

Green Cities arbejder for et miljømæssigt bæredygtigt samfund. 
derfor gøre en ekstraordinær indsats  gennem et forpligtende samarbejde 

Cities har opstillet 10 bæredygtighedsområder for: Jord,
klima, natur, støj, kemikalier, affald, planlægning og forankring. De 16 fælles mål skal sikre, at 

områderne bliver ført ud i livet. 

arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig na

et rent og sundt miljø. DN er Danmarks største natur
med 140.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive, der gør en 
stor indsats for den danske natur. En Klimakommune
Naturfredningsforening forpligter kommunen til at nedbringe C0

fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte 
for klimaet på lokalt plan. 

Kolding Kommune har besluttet at etablere en fortsættelse af energibesparelserne. Den kommer i 
form af Energihandlingsplan 2008 – 2016, med yderligere målsætninger om reduktioner af 

og varmeforbrug. Desuden forventes i denne periode en besparelse på CO
i forhold til 1990.  

Kolding Kommune er fortsat engageret i forskellige  naturgenopretningsprojekter.

NERGIAKTIVITETER 
Kolding Kommune har udarbejdet Energi Kolding, en klimaplan bestående af 2 bind, der sammenfatter 
grundlaget for arbejdet og de forskellige projekter som kommunen har iværksat på klima
bæredygtighedsområdet. Ligeledes er der anført ansvar og projektbeskrivelse. Dette arbejde er 
gennemført med det formål at sikre et samlet overblik over aktiviteterne på området. Disse aktiviteter 
er ofte udadvendte og har derfor ikke blot effekt indenfor kommunens egne aktiviteter, men skal også 
aktivt påvirke industriens og borgernes adfærd på klima- og energiområdet. Planen 

er tilgængelig på Kolding.dk. Nedenstående er den interne opgørelse over 
 i 2009. 
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Green Cities arbejder for et miljømæssigt bæredygtigt samfund. De vil 
gennem et forpligtende samarbejde 

opstillet 10 bæredygtighedsområder for: Jord, grundvand, luft, 
De 16 fælles mål skal sikre, at 

arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur 

DN er Danmarks største natur- og miljøorganisation 
med 140.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive, der gør en 
stor indsats for den danske natur. En Klimakommune-aftale med Danmarks 

ommunen til at nedbringe C02 udslippet 
hjælper kommunen til at iværksætte 

ere en fortsættelse af energibesparelserne. Den kommer i 
2016, med yderligere målsætninger om reduktioner af 

og varmeforbrug. Desuden forventes i denne periode en besparelse på CO2 

Kolding Kommune er fortsat engageret i forskellige  naturgenopretningsprojekter.  

en klimaplan bestående af 2 bind, der sammenfatter 
at på klima- og 

bæredygtighedsområdet. Ligeledes er der anført ansvar og projektbeskrivelse. Dette arbejde er 
gennemført med det formål at sikre et samlet overblik over aktiviteterne på området. Disse aktiviteter 

effekt indenfor kommunens egne aktiviteter, men skal også 
og energiområdet. Planen med 

er den interne opgørelse over 
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Afsluttede projekter og aktiviteter: 

• Innovationsfestival med 80 studerende hos IBA 
• Koldings klimakamp (klimakampagne for borgere) herunder 

o Medvirke ved energidysten med TV2 VEJRET 
o Energidyst ved Harteværket for familier 
o Klimavenlige gaver til cyklister 
o Grøn butiks kampagne 

• Effektiv Energiudnyttelsesprojekt med Green Network – projekt med EU støtte 
• Baseline CO2 regnskab udført – laves hvert 2 år fremadrettet 
• Idekonkurrence først blandt kolleger dernæst blandt borgere i Kolding Kommune. Hensigt var 

at få kreative ideer, og påvirke opmærksomheden på klima 
• Trekantområdet Danmark samt Green Network har hver især publiceret en bog om 

klimaaktiviteter i Trekantområdet – klimasekretariatet har medvirket. 
• Klimaudstilling i Økolariet i Vejle, Harteværket og på Kolding Bibliotek 
• Opdatering af Klimaplanen, Energi Kolding  
• Deltagelse i KLs klimafølgegruppe 
• Sluk Lyset Kampagne 
• Energibyudstilling forskellige steder 
• Udarbejdelse af Powerpoint præsentation samt afholdelse af oplæg flere steder – 

Sydafrikanske politikere, Amerikanske Ambassade, Foreningen for Energi & Miljø, Ida Energi-
temadag, COP 15 

• Better Place aftale om ladestandere underskrevet 
• Lokalt Klimatopmøde 
• ICLEI i Canada 
• Deltagelse i flere konferencer 

 

Igangsatte projekter: 

• Green Cities ansøgning – Carbon 20 
• Grøn Erhvervsvækst – projekt i gang med EU støtte  
• North Sea SEP (energiplanlægning) – projekt i gang med EU støtte  
• CIDEA projekt – borgerinddragelse med Københavns Universitet med EU støtte 
• Klimakontaktgruppe oprettet i Teknisk Forvaltning 
• Dialog påbegyndt med uddannelsessteder med henblik på at aktivere unge mennesker og at få 

kreative input til klimaindsatsen 
• Dialog påbegyndt med landsbyer med henblik på at lave klimaprojekter i landsbyerne i 2010 
• Energirenoveringer af bevaringsværdige bygninger i Christiansfeld. 
• Vindmølleplanlægning i gang 
• Elbiler – med Designskolen + andre samarbejdspartnere 
• Udarbejdet Klimaportal – kolding.dk/klima samt videreudvikle 
• Indgåelse af klimasamarbejder 
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GREEN NETWORK 
Green Network er et netværk af kommuner og virksomheder, der arbejder 
sammen om at gøre det bedre end godt nok, når det gælder miljø, 
arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhed. 
Siden 1994 har vi i fællesskab udviklet og forbedret Green Networks 
metode, så omkring 300 virksomheder og offentlige institutioner i dag har 
hejst Green Network-flaget og hængt diplomet på væggen som de synlige 

beviser på, at de har gjort en aktiv indsats på et eller flere af områderne miljø, arbejdsmiljø, socialt 
engagement og sundhed. 
 
Vi arbejder regionalt 
 
Green Network er et regionalt netværk, bestående af kommunerne Hedensted, Vejle, Kolding, 
Middelfart og Fredericia og omkring 300 virksomheder i de fem kommuner. Netværket er åbent for 
alle typer virksomheder inden for alle brancher: små og store, produktion og service, institutioner og 
forsyningsvirksomheder, landbrug og dambrug. Der er plads til alle, der vil indgå i et samarbejde, der 
bygger på dialog, frivillighed og forpligtelse.  

Kolding Kommune har pr. 01/01-2010 valgt ikke længere at være medlem af dette samarbejde. 

GRØNNE BUTIKKER 

 Grøn Butik er en diplomordning for butikker, som løbende sætter fokus på miljø og energi i 
forbindelse med butikkens drift og varesortiment.  

Hvad får du ud af at blive Grøn Butik?  

• Energibesparelser til fordel for klimaet og jeres økonomi  

• En grøn profil  

• Synliggjort jeres miljøindsats  

Mærkningen kontrolleres af Netværket for Grøn Butik. Grøn Butik tilbydes i lokale projektområder af 
kommuner eller af andre f.eks. miljønetværk. Alle der tilbyder Grøn Butik er godkendt af 
Energitjenesten. Der er nu ca. 350 Grønne Butikker fordelt på 15 byer 

 ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE BYGNINGER 
Der er gennemført energimærkning af kommunens bygninger via eksterne energirådgivere. Opgaven 
er afslutte medio 2010. Efterfølgende vil disse blive anvendt til at realisere energibesparelser. I denne 
sammenhæng er der fokus på pris og tilbagebetalingstid. 

GRATIS ENERGIRÅDGIVNING TIL LANDMÆND 
Kolding Kommunes Landbrugsafdeling har i 2009 gennemført et energispareprojekt i et samarbejde 
med Kolding Herreds Landbrugsforening og EnergiMidt. Projektet tilbød 50 større svineavlere i 
lokalområdet et gratis energicheck af deres bedrift af en professionel energirådgiver på 
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landbrugsområdet. I forbindelse med projektet er der efterfølgende udarbejdet et sammendrag af de 
mulige besparelser og beregnet et samlet besparelsespotentiale på 2.058.121 kWh pr. år. og 464 Ton 
CO2 pr. år. 

FLEET MANAGEMENT 
Kolding Kommune har indgået en aftale med LeasePlan og Kommune Leasing om Fleet management  

Fleet management omhandler administration af kommunens vognpark og dækker over aktiviteter så 
som finansiel leasing, salg af køretøjer, service og vedligeholdelse samt tankning.  

Redningsberedskabet under Centralforvaltningen administrerer aftalen i det daglige. Der er nedsat en 
styregruppe med deltagelse af en repræsentant for hver forvaltningsgren. Styregruppen koordinerer 
og udveksler erfaringer på tværs af forvaltningsskel. 

 Det overordnede formål med fleet management er en driftsoptimering af kommunens vognpark. Der 
er således formuleret en bilpolitik med en kort beskrivelse af de køretøjer, der fremover skal udgøre 
kommunens vognpark. 

Målsætning 
Der udledes årligt ca. 750 Ton CO2 fra kommunens bilpark. Det energimæssige succeskriterium er, at 
den årlige CO2-udledning reduceres med 15 procent. 

INTERN EL-KONKURRENCE 
Kommunens energikoordinator Lars Højensgaard iværksatte en intern energibesparelseskonkurrence 
i de administrative bygninger over en 5 ugers periode. Der blev målt på de enkelte forvaltninger 
besparelser og ugentligt rundsendt resultater, ligesom der var udlevet en præmie til vinderen. 
Resultatet er opgjort. 

I fem uger har medarbejdere i de administrative bygninger alle gjort en stor indsats for at bekæmpe de 
dårlige undskyldninger for at lade lamper og elektriske apparater stå tændt. Og resultatet af Kolding 
Kommunes energikampagne i 10 administrative bygninger har været forrygende.  
 
I fællesskab er elforbruget reduceret med 4,18 procent, efter julelysene blev tændt i uge 49. Efter uge 
48 var besparelsen hele 10 procent. Målet var at spare fem procent, og hvis der ses bort fra julelys, har 
vi opnået det dobbelte. 15.000 kr. og 5 Ton CO2 sparet  
Den samlede besparelse i de fem uger (inkl. uge 49) er på 10.753 kWh eller 15.270 kr. ekskl. moms og 
en stor gevinst for miljøet: 4.950 kg CO2 sparet.  
 
”Vi skal huske at fortsætte med de gode tiltag vi har brugt i de 5 uger og så vidt muligt anvende dem 
fremover. Vi skal spare via adfærd alene 5 procent på el, vand og varme i forhold til forbruget år 2008”, 
siger energikoordinator Lars Højensgård. 
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KOMMUNEN SOM GEOGRAFISK ENHED 
 

I forbindelse med afslutningen på regnskabet for 2009 medtages uddrag af årets miljøredegørelser fra 
Renovations- og Spildevandsafdelingen. Disse regnskaber er særligt interessante set i forhold til 
kommunen som geografisk enhed, ved geografisk enhed forstås det geografiske område kommunen 
dækker, primært fordi disse omhandler modtagelse eller rensning af borgernes affaldsprodukter. I 
disse redegørelser indgår de kommunale institutioners affaldsmængder og spildevandsudledning som 
en ukendt andel af de samlede værdier. 

AFFALD 
Den efterfølgende tekst er et uddrag af Grønt Regnskab 2009 Renovationsafdelingen. 

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 Olie og kemikalier 

 Akkumulatorer Tøj 

 Flasker og glas Pap 

 Plastfolie Aviser 

 Ugeblade/brochurer Brændbart affald 

 Vinduer Køleskabe/frysere 

 Jord Beton/murbrokker 

 Deponi Jern/metal 

 Møbler Træstubbe 

 Gipsplader Elektronisk skrot 

 Aluminium PVC 

 Grene, afklip fra hække 
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Genbrugsmængder indsamlet via indsamlingsordninger og containerpladserne. 

 

Brændbart affald fra containerpladerne. 
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Lossepladsaffald fra container pladserne. 

Af ovenstående kan det herefter udledes, at der i 2009 er indsamlet en samlet mængde affald på 
containerpladserne svarende til 44,03 tusind Ton. 

Heraf udgør genbrugeligt affald 32,42 tusind Ton svarende til 73,63 %. 

Affald til deponi udgør 3,16 tusind Ton svarende til 7,17 %. 

Ifølge ovenstående har der været et fald i den samlede affaldsmængde på godt 7.000 Ton affald, 
ligesom der for de 3 affaldstyper har været et fald i mængderne. Primært forventes dette fald at være 
forårsaget af den tiltagende økonomiske og finansielle stagnation som har præget slutningen af 2008 
og hele 2009. 

Med dette samlede fald i affaldsmængden er en stigning i deponimængdens andel af det samlede affald 
af mindre betydning, mængden af deponiaffald er faldet som ønsket. Endvidere er det positivt at det 
genbrugelige affalds  andel, om end begrænset, fortsat er stigende.  
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SPILDEVAND 
Kolding Kommune forestår transport og rensning af spildevand i kommunen gennem kommunens 
spildevandsafdeling. Denne afdeling udfærdiger årligt en miljøredegørelse og nedenstående er således 
et uddrag af dette, samt en indledende tekst taget direkte fra Koldingspildevand.dk. Denne og øvrige 
miljøredegørelser er udarbejdet af det, der, i henhold til politisk vedtagne retningslinjer, i 2010, bliver 
skilt ud fra Kolding Kommunes øvrige aktiviteter, og i skrivende stund nu hedder Kolding Spildevand 
A/S. Miljøredegørelserne ligger nu  på Koldingspildevand.dk. Der opgøres et samlet tal for modtagne 
mængder spildevand, og med fradrag for aflastning til recipient, gives et samlet tal for renset vand. 

Effektiv rensning af spildevandet er nødvendig for at beskytte grundvandet og naturen. Rensningen 
foregår gennem Kolding Spildevand A/S, som ca. 80.000 af kommunens 87.000 indbyggere er 
tilsluttet. Langt hovedparten af kommunens virksomheder er ligeledes tilsluttet kloakforsyningen.  
 
Under Kolding Kommune ligger cirka 1000 km kloakledning, som opsamler regnvand samt spildevand 
fra husholdninger og firmaer. Kloakkerne er livsnerven i spildevands-rensningen, og de underjordiske 
rør vedligeholdes og renoveres løbende for at sikre den bedst mulige rensning.  
 
Kloakledningerne fører spildevandet ud i et af Kommunens ti renseanlæg. Det største er Kolding 
centralrenseanlæg i Agtrup Skov øst for Kolding by, hvor mere end 20.000 m3 spildevand renses hvert 
døgn. Hovedparten af det rensede spildevand ledes ud i Lillebælt på 30 meters dybde. Den resterende 
slam behandles biologisk i kæmpemæssige bassiner beplantet med tagrør.  

Driftspersonalet på renseanlæggene i Kolding kommune varetager flere forskellige arbejdsområder. 
Driften er delt op i to områder med et område Vest, bestående af Vamdrup, Ødis, Lunderskov, Jordrup 
og Højrup renseanlæg samt spildevandstransport i området. Det andet område Øst, består af 
Renseanlæg i Christiansfeld, Trappendal, Viuf og Kolding Centralrenseanlæg. Derudover 
spildevandstransport inden for det område.  

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 51/54 

 

 

Afløbssystemet i Kolding kommune  

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. 

Kilde: Spildevandsplan 2007-2013 

Miljøforhold 

Renseanlæggenes produktion og væsentligste miljøparameter er rensning af det indkomne spildevand 
inden det udledes til recipienten. Mængden af det indkomne spildevand er stærkt vejrafhængig idet en 
del af Koldings Kommunes kloakopland er fælleskloakeret, det vil sige, at regnvand og spildevand er i 
samme ledningssystem. De kloakerede oplande er anlagt efter 3 forskellige kloakeringsprincipper: ” 
Fælles kloaksystem”, ”separat kloaksystem” og ”spildevandskloak med bortskaffelse af overflade vand 
på privat foranstaltning”. 

Nedenstående tabel viser status for kloakeret opland og fordeling af oplandstyper i 2006. 

 

  

 

 

 

 

Spildevandets hovedbestanddele er organisk stof, kvælstof (i form af nitrat og ammoniak), fosfor, samt 
i mindre grad tungmetaller (eksempelvis Hg, Pb) og miljøfremmede stoffer (eksempelvis PAH og LAS). 
Der stilles ikke krav i udledningstilladelserne til måling af miljøfremmede stoffer.  

På renseanlæggene bliver der foretaget analyser af organisk stof, kvælstof og fosfor på det indkomne 
og det rensede spildevand i henhold til udledningstilladelserne. Det giver et billede af de samlede 
indkomne og udgående mængder. Derudover laver vi selv analyser på spildevandet – dette gør vi for at 
optimere på driften af anlæggene.  

Når spildevandsmængden bliver større end kloaksystemets og bassinernes kapacitet vil der blive 
aflastet til recipienterne. Det er i forbindelse med store regnskyl at dette sker. Sammenhængen mellem 
tilløbsmængder, regnmængder og aflastning til recipient ses i følgende figur. Tilløbsmængderne er 
summen af mængderne fra Viuf, Sdr. Bjert og Agtrup. Dette er de anlæg hvor aflastning til recipient 
kan forekomme.  

 

Kloakopland I alt  Fælles  Separat  Spv. Kloak  Grønt område  

Areal i alt 
(ha) 

5800  1800  2950  450  600  
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I 2009 er mængden af urenset spildevand, der er blevet ledt til recipient, mere end halveret i forhold 
til 2008. I Kolding Kommune er der registreret 716 mm regn i 2009. Det lander stort set på et normal 
år som er 712 mm regn. I november faldt 20% af den samlede regnmængde i 2009. Den aflastede 
mængde i 2009 svarer til knap 1% af tilløbsmængden.  

Tilløbsmængden i 2009 var 21.912.291 m3. 1 % svarer til 219.123 m3. 

Spildevandsområdet må på baggrund af ovenstående miljøredegørelse betragtes som et område i 
positiv udvikling. Der foreligger en spildevandsplan, der har til hensigt at sikre opretholdelse og 
forbedring af vandkvaliteten i de recipienter som modtager det rensede spildevand. Den betydelige 
reduktion i aflastningsmængder er ligeledes et vigtigt skridt. 

Det fremgår endvidere af miljøredegørelsen, at der er særskilt fokus på vandets indholdsstoffer ved 
udledning til recipient efter rensning. Derigennem tilsigtes løbende forbedring af renseprocessen.  
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KONKLUSION 
Kolding Kommune har med den 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, fortsat 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 kommunen samtidig har indgået aftaler og afsat midler til fremadrettet at 
fortsætte denne udvikling vil de resultater som allerede er realiseret danne grundlag for fortsatte 
reduktioner og besparelser til gavn for miljøet og den kommunale økonomi.  

2009 blev præget af en ændret politisk organisation og driftsvilkår, og det må derfor forventes at der i 
løbet af 2010 bliver foretaget ændringer på de kommunale indsatsområder. De aktiviteter som foregår 
på et nationalt og internationalt niveau vil ligeledes blive påvirke af de kommende beslutninger. På 
dette grundlag 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 for 
miljøområdet selv med en indsats der bliver trimmet efter nye vilkår. 

Konklusionen må nødvendigvis også medføre en erkendelse af at det bliver nødvendigt med en akut og 
direkte indsats på enkeltområder såfremt målene skal nås. Der er i dette grønne regnskab udpeget 
enkeltområder, hvor kommunen underpræsterer. Dette skal virke som en løftet pegefinger og må 
efterfølgende føre til en ledelsesmæssig indsats for at sikre målopfyldelse i de kommende år. 

  



 

 54/54 

 

AFSLUTNING 
 

Der er ved afslutningen af dette Grønne regnskab, endnu ikke, for år 2009, udarbejdet et samlet CO2 
opgørelse for Kolding Kommune som geografisk enhed. Det er fortsat hensigten at dette regnskab skal 
færdiggøres i 2010 og dermed forventes det, at opgørelsen medtages i næstkommende grønne 
regnskab. Seneste opgørelse fremgår af det Grønne regnskab for Kolding Kommune 2008. Opgørelsen 
formål er at sikre at det ikke blot er de kommunale institutioner som gør en indsats for klima og 
bæredygtighed, men at denne indsats tydeliggøres og forplantes gennem påvirkning af kommunens 
borgere og virksomheder, disses forbrugsmønstre, indkøbsvaner, byggetiltag, udledninger og energi- 
og ressourceforbrug. 

Kolding Kommune vil i de kommende år udbygge sin position som et af landets miljømæssigt mest 
progressive kommuner gennem forøget indsats på klimaområdet. Dette vil medføre indsatser for 
fortsat påvirkning af borgere og virksomheder i kommunens set som geografisk enhed, og forventes at 
give væsentlige besparelser på hele kommunens miljøbelastning. Dette skal ses i lyset af en 
spændende udvikling netop på miljøområdet i kommunalt regi. Det kan se ud til at der reelt er en 
profileringsværdi i at agere miljømæssigt forsvarligt og progressivt. Denne udvikling underbygges af 
at enkelte kommuner nu har meldt klart ud, hvad angår egen energiforsyning og dennes herkomst og 
ønsket om at fremstå CO2 neutral. Endvidere er der sket et samfundsrelateret skift både økonomisk og 
opfattelsesmæssigt, der fordrer udviklingen af renere teknologier og ansvarlig økonomisk drift af 
kommunale institutioner. 

Slutteligt vil der fortsat blive stillet krav til kommunal reduktion i udledninger gennem internationalt 
indgåede aftaler på allerhøjeste politiske niveau. Det vil i den sidste ende bero på de ressourcer som 
tildeles den enkelte kommune på miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet, hvor langt Kolding 
Kommune når. 


