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INDLEDNING
 
De mange klimaforandringer, vi er vidner til i dag, er med til at gøre et grønt regnskab meget aktuelt – bl.a. som et 
værktøj til at overskue, hvor der er brug for en særlig indsats – hvis vi, som der står i miljøpolitikken, …” skal efterlade 
en verden lige så rig på ressourcer, som den vi overtog”. 
 
Derfor blev 2007 også året, hvor klimaforandringer og mulighederne for at bremse disse forandringer kom på manges 
læber – både i og udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 
Som borger i Lyngby-Taarbæk Kommune kan du bruge det grønne regnskab til at orientere dig om, hvordan miljøtil-
standen og miljøindsatsen i din kommune ser ud, i en tid med mange klimaforandringer. Du kan også hente gode råd 
til, hvad du selv kan gøre for at mindske konsekvenserne, hvis de ekstreme vejforhold vi oplevede i 2007 gentager sig 
og ikke mindst kan du hente gode råd til, hvordan DU kan være med til at nedsætte CO2-udslippet. 
 
Grønt Regnskab 2007 indledes med 3 miljøtemaer.  
 
I december 2007 besluttede kommunalbestyrelsen at tage imod en opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening 
om at blive Klimakommune. Det betyder at kommunen har forpligtet sig til at nedsætte CO2-udslippet for egen virk-
somhed med 2 % om året frem til udgangen af 2009. I det første tema ”Regionens første klimakommune” er der udar-
bejdet en opgørelse over CO2-udslippet fra den kommunale virksomhed i 2007. Denne opgørelse skal danne ud-
gangspunkt for beregning af de kommende års CO2-reduktioner.  
 
 
 
I Grønt Regnskab 2008 og 2009 
vil vi redegøre for de resultater, vi 
har opnået, samt de projekter vi 
har igangsat for at nå vores CO2-
reduktionsmål. 
 
Det andet tema handler om 
kommunens ”klimakampagne 
2007”, mens det tredje tema ”En 
blå og grøn kommune” beskriver 
nogle af de mange nye 
naturopgaver, som kommunen 
har overtaget, efter at amterne er 
blevet nedlagt. 
Efter miljøtemaerne beskrives 
udviklingen på områderne el, 
trafik, drikkevand, forurenet jord, 
spildevand, affald og forbruget i 
den kommunale virksomhed 
enkeltvis. 
 
 

Klimakommuneaftalen underskrives af Borgmester Rolf Aagaard-Svendsen og  
præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen. 



 4 

RESUMÉ 
 
Den svage stigning i det totale elforbrug på 1 % om året, de sidste 2 år, er i 2007 vendt til et fald på 0,5 %. Faldet ses 
både i forhold til boliger og erhverv.  
 
Antallet af personbiler i kommunen er fra 2000 til 2007 steget med 9 %. Til sammenligning er antal biler i Storkøben-
havn steget med 13 % i samme periode. 
 
Vandforbruget er i 2007 faldet med 6,2 % i forhold til forbruget i 2006. Faldet ses både hos de private husstande, hos 
virksomhederne og i de kommunale institutioner. Målet om en årlig reduktion i vandforbruget på 2,5 % er således nået 
for 2007. Spildprocenten, der i 2006 var på 9,8 %, er steget til 10,6 % i 2007, hvilket blandt andet hænger sammen 
med det lavere vandforbrug. Vandet er fortsat af god kvalitet.  
 
Der er i 2007 bortkørt i alt 13.066 tons forurenet jord fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket er på samme niveau som 
i 2005. Jorden var typisk forurenet med olie, benzin, PAH (tjærestof) og tungmetaller.  
 
Kommunens kloakvæsen var i 2007 særligt koncentreret om at afhjælpe skaderne efter sommerens store regnskyl samt 
om at finde løsninger, så lignende gener i fremtiden kan undgås. Trods de store regnskyl overholdt renseanlægget alle 
udlederkrav. 
 
De samlede affaldsmængder er steget med ca.14 % fra 2005 til 2006, så de nu ligger på samme niveau som i 2004. 
Det skønnes, at den primære årsag til stigningen er et større forbrug, som igen fører til større affaldsmængder. Værd at 
bemærke er, at de større affaldsmængder har betydet en stigning i affald til forbrænding på 22 % i forhold til i 2005 – 
et niveau, som ikke tidligere er set. Erhvervsaffaldet udgjorde i 2006 ca. 67 % af de samlede affaldsmængder. Oplys-
ningerne om de samlede affaldsmængder for 2007 foreligger endnu ikke 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune har i en ”kurveknækkeraftale” med Elsparefonden forpligtet sig til at reducere elforbrug pr. 
m2 i de kommunale bygninger med 3 % inden udgangen af 2009. Med udgangen af 2007 er elforbruget reduceret med 
1,37 % i forhold til grundlaget for denne aftale, som er forbruget i 2004.  
 
Det totale el- og varmeforbrug i kommunens egne virksomheder er steget fra 2006 til 2007, mens vandforbruget er 
faldet. Opgøres forbruget pr. m2, er der dog også sket et fald i el- og varmeforbruget. 
 
Bagerst i Det Grønne Regnskab findes en miljøoversigt, hvor kommunens miljøresultater for de seneste 3 år er samlet. 
 
 
 
God læsning! 
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REGIONENS FØRSTE KLIMAKOMMUNE 
I december 2007 besluttede kommunalbestyrelsen at tage mod en opfordring fra Danmarks Naturfredningsforening om 
at blive Klimakommune. Det betyder at kommunen har forpligtet sig til at nedsætte CO2-udslippet for egen virksomhed 
med 2 % om året frem til udgangen af 2009. Herefter vil aftalen mellem DN og Lyngby-Taarbæk Kommune igen blive 
behandlet af Kommunalbestyrelsen, med henblik på at undersøge muligheden for at opstille et mere langsigtet reduk-
tionsmål, som evt. også omfatter kommunen som geografisk enhed. 
 

CO2-status 
I Tabel 1 er udarbejdet en opgørelse over CO2-udslippet fra kommunen som virksomhed i 2007. Denne opgørelse skal 
danne udgangspunkt for de kommende års CO2-reduktioner, med henblik på at måle, om klimakommuneaftalen over-
holdes. 
 
CO2-udslippet for kommunen som virksomhed kan opgøres i tre kategorier, som så omregnes til CO2-ækvivalenter; 

1. Forbrug af fossile brændstoffer til transport 
2. Forbrug af energi til strøm og opvarmning 
3. Andet, indkøb, m.m. 

 
Da en opgørelse over CO2-udslippet fra de varer kommunen indkøber er meget kompleks og kompliceret at lave, er 
denne kategori i første omgang fravalgt i forhold til at gøre status over det kommunale CO2-udslip i 2007. 
 

Samlet CO2-udslip fra Lyngby-Taarbæk Kommune som virksomhed i 2007 

Kilde Tons CO2 

Brændstof 610 

Bygninger 16.432 

Vejbelysning 1.580 

Vandforsyning 468 

Rensningsanlægget  1.579 

CO2-udslip i alt 20.669 

Tabel 1: Lyngby-Taarbæk Kommunes CO2-udslip 2007 
 

Brændstofforbruget 
Brændstofforbruget er i mange tilfælde afhængigt af et bestemt antal biler – til f.eks. hjemmeplejen – men også af vej-
ret i forbindelse med f.eks. antallet af snerydninger. 
 
Brændstofforbruget søges nedbragt ved bl.a. at udnytte det eksisterende materiel optimalt, og hvor det er muligt ved at 
bruge cykler i stedet for biler. Hertil kommer, at Økonomiudvalget i marts 2008 besluttede, at der ved fremtidige 
kommunale køb eller leasing af personbiler skal vælges A-energimærkede biler, medmindre det af tekniske, arbejdsmiljø-
mæssige eller funktionelle grunde, er nødvendigt at vælge en anden løsning. Denne beslutning forventes på længere sigt at 
resultere i et mindre CO2-udslip fra kommunens bilpark. 
 
Energimærkning af offentlige bygninger. 
Kommunen skal energimærke alle sine bygninger med et areal på mere end 60 m2. Bygninger under 1500 m2 skal 
energimærkes inden 1.7.2009, mens bygninger over 1500 m2 skal energimærkes senest i 2011. I 2007 blev 78 byg-
ninger energimærket. Inden udgangen af 2011 skal der i alt udarbejdes 204 energimærker 
 
Ved energimærkningen udregnes, hvor meget energi hver enkelt institution bruger. Institutionen som helhed får så et 
energimærke, samt en energirapport, hvori de energitiltag, der kan udføres for at forbedre energimærket, er beskrevet. 
 
Energimærkningen skal danne udgangspunkt for prioriteringen af de energibesparende foranstaltninger, der vil blive 
gennemført i 2008, med henblik på at nedbringe CO2-udslippet fra de kommunale bygninger.  
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Vejbelysningen 
Energiforbruget til kommunens vejbelysning er under 
renovering og forventes inden udgangen af 2009/10 at 
være reduceret med 36 % i forhold til 2005-niveauet.  
 
De nye armaturer forsynes alle med lavenergilamper og 
et overvågningssystem, som også kan styre dæmpning 
af lyset i de trafiksvage perioder. Moderniseringen 
forventes afsluttet i 2009-2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyrenoveret vejbelysning på Kulsviervej 
 
 
 

Klimakommunens resultater 
I Grønt Regnskab 2008 og 2009 vil vi redegøre for de resultater, vi har opnået, samt de projekter vi har igangsat for at 
nå vores CO2-reduktionsmål. 
 
 

Miljøpåvirkningerne fra det totale elforbrug i kommunen som geografisk enhed 
I Tabel 2 ses CO2-udledningen fra det totale elforbrug fra boliger og erhverv inkl. de kommunale bygninger i Lyngby-
Taarbæk Kommune fra 2004 til 2007. Da elforbruget i kommunen i denne periode har været nogenlunde stabilt, skyl-
des udsvinget i CO2-udledningen de kilder, hvorfra DONG Energy henter energien. Udviklingen i elforbruget er uddy-
bet i Tabel 3 i afsnittet ”Når vi bruger strøm”. 
 
I modsætning til 2006 var 2007 et meget godt vindår. Et fald i elproduktionen i 2007, sammenholdt med mere vind-
kraft har betydet en overordnet reduktion i emissionerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion sammenlignet med 
2006.  
 
 2004 2005 2006 2007 
 
Tons CO2  

 
137.886 

 
145.726 

 
169.412 

 
156.113 

 
Tabel 2: CO2-udledningen fra det totale elforbrug i Lyngby-Taarbæk Kommune 
 
CO2 mængde pr. MWh, 2004=485 kg, 2005=509 kg, 2006=586 kg  og 2007=543 kg Kilde: www.energinet.dk. 
 
Trafikkens CO2-udslip er ikke beregnet for kommunens som geografisk enhed. 
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KLIMAKAMPAGNE 2007
Lyngby-Taarbæk Kommune blev i 2007 partner i den nationale klimakampagne "Et ton mindre". Målgruppen for de 
lokale klimaaktiviteter var i 2007 primært kommunens borgere, men også dele af den kommunale drift kom under 
klimaluppen.  
 

Et ton mindre 
Omdrejningspunktet for Klimakampagnen 
var en stor flot klimaudstilling, som i 14 
dage var placeret på pladsen mellem 
Kulturhuset og Magasin. Om lørdagen, 
mellem de to uger, blev udstillingen 
suppleret med en trafikevent, som havde 
til formål at sætte fokus på alternative og 
miljøvenlige transportformer. Et stort 
markedstelt var centrum for eventen. Her 
kunne de besøgende bl.a. se DTU´s 
brintbil DTU•Innovator II, som er bygget i 
kulfiber og drevet af brint.  
 

 
Klimaudstillingen bag Kulturhuset 

 
Trafikeventen bød også på demonstration af hybridbilen Toyota Prius, ligesom den lokal delebilsklub var til stede. Det 
var desuden muligt at afgive et klimaløfte og at deltage i en quiz om miljørigtig kørsel. Af de ca. 1000 besøgen-
de/forbipasserende var 300-400 meget interesserede, mens resten gik en hurtig runde og fik en reflex, en cykellygte 
eller en folder. 75 borgere gav et klimaløfte.  
 
Samtlige 8. klasser i kommunen tog imod tilbudet om at se Al Gores film ”En ubekvem sandhed”, som også blev til-
budt borgerne. Mange af de unge supplerede biografbesøget med et besøg på klimaudstillingen, og fik dermed et 
spændende input til en diskussion i klasserne om klimaforandringerne og elevernes egene muligheder for at påvirke 
disse.  
 
Med henblik på at igangsætte en diskussion af klimaproblematikken i klassen, havde kommunerne i Miljøsamarbejdet 
udarbejdet et undervisningsmateriale for 5. klassetrin, der satte fokus på børnenes og deres familiers elvaner. Fra 
Lyngby-Taarbæk Kommune deltog 13 klasser i denne kampagne. 
 
Der blev også i samarbejde med Rockwool og DONG Energy sat fokus på CO2-problematikken i forhold til isolering, 

varmetab og opvarmning af private huse. Der var direkte kontakt til 1500 familier og et centralt placeret klimatelt, som 
ca. 300 borgere besøgte. 35 familier indgik aftaler med isolatører om at få energitjekket deres bolig. 
 
Hertil kommer, at Den Grønne Guide løbende satte forskellige klimarelaterede emner på dagsordenen via pressemed-
delelser og udstillinger i Teknisk Service på Rådhuset og på Stadsbiblioteket. 
 
For at fremme cyklismen frem for bilismen blev de lokale cykelkampagner ”Vi cykler til arbejde” og ”Vi cykler til sko-
le” udvidet til også at omfatte kommunens daginstitutioner, så hele familien kunne cykle sammen og lade bilen stå.  
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Klimasamarbejde med DTU 
Med henblik på at udvikle kommunens klimaaktiviteter indledte Lyngby-Taarbæk Kommune i 2007 et samarbejde 
med Videnskabsbutikken DTU og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Lyngby. 
 
Videnskabsbutikken DTU er en slags åben dør til DTU for borgerne og almennyttige organisationer. Videnskabsbutik-
ken DTU formidler samarbejde med DTU’s forskere, undervisere og med DTU’s studerende som led i de studerendes 
projekter og kurser på universitetet. Samarbejdet med DTU indebærer bl.a. at kommunen stiller sig til rådighed som 
casestudie for studerende, der ønsker at beskæftige sig med klimaproblematikken, 
 
I efteråret 2007 gennemførte ca. 50 studerende på kurset Produkt-Service Systemer projekter med udgangspunkt i 
forskellige dele af kommunens aktiviteter: spildevandsrensning, affaldshåndtering, vejbelysning, transport og det inter-
ne trykkeri.  
 
De studerende kortlagde sammen med medarbejdere og ledere af de forskellige afdelinger i kommunen de nuværende 
aktiviteter, bl.a. forbruget af energi. I den anden del af kurset udviklede de studerende en række forslag til hvordan 
miljøbelastningen, og herunder CO2-udledningerne, kan 
reduceres væsentligt. Ideerne omfattede bl.a. forslag til, 
hvordan vejbelysningen kan tilpasses behovet for lys, 
koncepter for hvordan arbejdspladser i kommunen kan 
gøre det mere attraktivt for deres medarbejdere at cykle 
til og fra arbejde, hvordan kommunens genbrugsordning 
kan gøre det lettere for borgerne at genbruge de ting, 
andre ikke længere har brug for, hvordan regnvand kan 
anvendes i toiletter, og hvordan en del af det materiale, 
der trykkes, kan formidles via kommunens hjemmeside.  
 
Koncepterne blev i januar 2008 præsenteret for 
kommunalbestyrelsen og andre interesserede. 
 
 
 

DTU-udstilling på Rådhuset 
 
Energiforbruget i bygningerne i kommunen er et andet område, der er taget fat på – både kommunens egne bygninger 
og de private boliger i kommunen. Samarbejdet involverer DTU’s institut for byggeri og trækker på mange års erfaring 
med energioptimering af bygninger gennem isolering, bedre vinduer og brug af vedvarende energi. En af ideerne er at 
undersøge mulighederne for at kombinere planlagte vedligeholdelser af kommunens bygninger med ændringer, der 
kan reducere energiforbruget væsentligt. En anden idé, som der arbejdes på, er at undersøge mulighederne for at kom-
binere renoveringer af nogle af de mange rækkehuse i kommunen med energiforbedringer, der samtidig bevarer det 
arkitektoniske udtryk. 
 
I 2008 vil der gennem forskellige projekter bl.a. blive sat fokus på, hvordan den mad, der fremstilles og serveres i 
kommunen, kan gøres mere klimavenlig. Et andet projekt vil undersøge virksomhedernes betydning for de direkte og 
indirekte CO2-udledninger i kommunen. 
 
”For Videnskabsbutikken DTU er samarbejdet med kommunen og DN vigtigt, fordi det giver de studerende mulighed 
for at lære at arbejde projektorienteret og for at bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Samtidig er CO2-samarbejdet 
med til at udvikle samarbejdet mellem DTU og den kommune, hvor DTU er placeret. Videnskabsbutikken håber, at 
samarbejdet også vil give inspiration til ny forskning på DTU og vil give forskere på DTU mulighed for at afprøve nog-
le af deres nye teknologier og koncepter under real-life betingelser”, udtaler lektor Michael Søgaard Jørgensen, DTU. 
.
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EN BLÅ OG GRØN KOMMUNE 
Ser man på et kort, er billedet af Lyngby-Taarbæk Kommune domineret af blåt og grønt – indikatorfarverne for vand-, skov- 
og naturområder. Mod vest ved de store søer ligger skovene og markerne omkring Frederiksdal og den spændende Lyngby 
Åmose med dens rige plante- og dyreliv. Mod øst ligger Dyrehaven, med sin mosaik af overdrev og åben, gammel skov, 
som en mægtig, grøn klat ud mod Øresund. Som et bugtet, grønt bånd skærer Mølleådalen sig gennem byen og forbinder 
de store grønne områder. 
 

 
Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 
De grønne områder er med deres sletter, dale og kuperede terræner med til at give landskabet dramatik og variation. De 
indeholder også righoldige kulturhistoriske spor. De danner en naturlig forbindelse mellem sø, skov og mose og har stor 
betydning for dyre- og plantelivet. 
 
Næsten alle de grønne områder i kommunen er fredede og / eller beskyttede på anden måde. 
 

Nye naturopgaver 
Efter kommunalreformen overtog Lyngby Taarbæk Kommune, sammen med landets andre kommuner, en lang række 
opgaver fra amterne.  
 
Kommunen skal f.eks. udarbejde planer for den fremtidige pleje af de fredede områder, der skal sikre, at arealerne lever op 
til formålet med fredningen - f.eks. at bevare en udsigt, sikre et vigtigt område for planter og dyr eller skabe mulighed for, at 
befolkningen kan komme ud i naturen – eller en kombination. Kommunen skal også føre tilsyn med tilstanden på de fre-
dede arealer, for at sikre at fredningsbestemmelserne bliver overholdt. 
 
I 2007 blev der vedtaget en plejeplan for Mølleåfredningen og udført naturpleje i overensstemmelse hermed. Bl.a. begynd-
te man at rydde et antal mindre udsigtssteder, som vil blive plejet de kommende år. Den naturpleje amtet tidligere støttede 
i Lyngby Åmose fortsættes af kommunen. 
 
På vandløbsområdet har kommunen overtaget en række opgaver i forhold til Mølleåen, som f.eks. tilsyn med vandafled-
ningen samt drift og vedligeholdelse. 
 

Grønt Råd. 
Der er i kommunen en lang tradition blandt borgerne for at benytte de store naturområder til rekreative og naturrelaterede 
aktiviteter. Mange af de landsdækkende naturorganisationer har derfor med tiden oprettet lokalafdelinger i kommunen.  
 
For at sikre en balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen og for at kunne drage nytte af den viden og de erfarin-
ger som interesseorganisationerne ligger inde med, er der i 2007 nedsat et Grønt Råd i kommunen. 
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Rådets opgave er at rådgive kommunens miljøudvalg om generelle og principielle spørgsmål indenfor naturområdet. Grønt 
råd har 14 medlemmer og holder fire møder årligt. 
 

Ekstrem nedbør i sommeren 2007. 
I sommeren 2007 oplevede Danmark en usædvanlig stor mængde nedbør. I den nordøstlige del af Sjælland faldt der i 
perioden medio juni til medio juli ca. tre gange så meget nedbør som i et normalt år. Mange steder kunne man opleve 
problemer med at aflede vandet i samme takt, som regnen faldt. Dette var også tilfældet i Mølleåen. 
 
Mølleåen indgår i et vandløbssystem, der strækker sig fra Bastrup Sø til udløbet i Øresund ved Strandmøllen. I systemet 
indgår de store søer Farum Sø, Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. Fra gammel tid har Mølleåen været stærkt reguleret, 
primært på grund af opstemningerne ved de ni vandmøller. Det har derfor været muligt at regulere vandstanden i søerne, 
så vandkraften kunne udnyttes i møllernes produktion. Gennemløbene i møllerne har i flere hundrede år haft en størrelse, 
som passede til den vandmængde, man af erfaring vidste skulle afledes. 
 
I de sidste ca. 120 år har der været bestemmelser for, hvor 
høj vandstanden i de store søer måtte blive. Disse be-
stemmelser er udformet ud fra erfaring med, hvor meget 
nedbør der faldt i det enkelte søområdes opland. Der har 
generelt ikke været problemer med at overholde disse 
bestemmelser. Men i sommeren 2007 oplevede man en 
hidtil ukendt situation. 
 
Til trods for, at der blev afledt alt det vand gennem 
møllernes sluser, som der var kapacitet til, steg vandstanden 
i de store søer til et niveau på 8-9 cm over den vandstand, 
der normalt betragtes som højeste accepterede vandstand. 
Denne forøgede vandstand gjorde det nødvendigt i perioder 
at tilbageholde ca. 1 milliard liter regnvand i Furesøen, indtil 
det var muligt at lede vandet ud i Øresund gennem Møl-
leåen. 
 

Oversvømmelse ved Frederiksdal 
 

Nedbøren var så ekstrem, at det ifølge DMI forekommer sjældnere end en gang hvert 100 år. Det er uvist, om den ekstre-
me nedbør har forbindelse til de øvrige ekstreme vejrfænomener, vi har oplevet de seneste 10 år, og om der er en forbin-
delse til de meget omtalte tegn på klimaforandringer.  
 

Miljømilliarden  
Mølleåsystemet blev af staten i 2007 udpeget som et blandt flere indsatsområder, hvortil der kan ansøges om midler fra 
”miljømilliarden” - penge, som staten har afsat til projekter, som forbedrer områdets miljø- og naturtilstand.  
 
På naturområdet er der bevilliget midler til at udarbejde et forslag til en plejeindsats i Lyngby Åmose. Forslaget skal sikre de 
sjældne planter og naturtyper, der har etableret sig i mosen.  
 
På vandmiljøsiden er det specielt et projekt om tilbageledning af ekstra renset spildevand i tørre perioder fra Renseanlæg 
Lundtofte til Kalvemosen i Rudersdal Kommune, der får støtte. Staten vil stå for etablering af en rørledning fra renseanlæg-
get op til Kalvemosen, mens kommunerne, der i fællesskab driver Renseanlægget, vil stå for den nødvendige udbygning af 
renseanlægget med yderligere rensetrin. Projektet vil medføre en større vandgennemstrømning i Mølleåsystemet og være 
med til at forbedre vandmiljøet.  
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NÅR VI BRUGER STRØM
 
Den væsentligste årsag til drivhuseffekten er udledning af kuldioxid 
(CO2), som bl.a. udledes til luften i forbindelse med anvendelse af 
kul og gas til el-produktion. Elproduktionen medfører også udledning 
af kvælstof (NOx), som bidrager til sur nedbør og tilfører søer, 
vandløb og havområder store mængder kvælstof, som er 
medvirkende årsag til algevækst og iltsvind. Ved afbrænding af kul 
udledes også svovldioxid (SO2), som også er med til at forsure mil-
jøet. 
 
Der har de seneste 4 år ikke været de store udsving at spore på 
elforbruget i kommunen. Det er dog værd at bemærke, at den svage 
stigning på 1 % om året, som har kunnet konstateres de sidste to år, i 
2007 er vendt til et fald på 0,5 %.  
 
 
 

Som det ses i tabel 2, skyldes faldet i elforbruget fra 2006 til 
2007 både et lavere forbrug fra virksomhederne og fra bor-
gerne, mens forbruget for de kommunale ejendomme er 
uændret.  
 
 
Tabel 3: Udviklingen i elforbruget   

 
Fra 2004 til 2005 steg det totale elforbrug fra den kommunale drift med ca. 4 %. Fra 2005 er forbruget stort set uænd-
ret.  
 
Industriens elforbrug har siden 2003 været meget stabilt, men er dog steget med ca. 2 % fra 2005 til 2006, for så i 
2007 at falde med ca. 0,6 %. 
 
Også forbruget fra de private husstande er faldet med ca. 0,6 % fra 2006 til 2007 – en tendens,der allerede kunne 
spores fra 2005 til 2006, hvor forbruget faldt med 0,4 %. Dette fald kan muligvis forklares med den store fokus, der 
både nationalt og lokalt er på de globale klimaforandringer. 
 

 

Lyngby versus DK 
I Tabel 4 er gennemsnitsforbruget pr. husstand i henholdsvis lejligheder og enfamilieshus opgjort for 2006 og 2007 i 
Lyngby-Taarbæk Kommune og 2006 for Danmark. Forbruget i Lyngby-Taarbæk Kommune lå i 2006 henholdsvis 7,2 % 
under og 12,9 % over landsgennemsnittet for så vidt angår forbruget i lejligheder og enfamiliehuse.  
 
Gennemsnitsforbrug i 
Kwh  pr. husstand pr. 
år.  

Lyngby-Taarbæk 
Kommune 

2006 

Lyngby-Taarbæk 
Kommune 

2007 

Danmark 
2006 

Lejligheder  2339 2332 2521 
Enfamiliehuse 4926 4871 4362 

 
Tabel 4: Gennemsnitligt elforbrug pr. husstand i lejligheder og enfamiliehuse.  
Kilde: Energistyrelsen og DONG Energy.  
 
 

Forbrug MWh 2004 2005 2006 2007 
Boliger  89.800 90.000 89.700 89.100 
Industri 173.900 174.800 177.800 176.700 
Kommunale 
drift 

20.700 21.500 21.700 21.700 

I alt 284.400 286.300 289.200 287.500 
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Grøn Familie 
For at sætte fokus på energiforbruget i de private husstande blev energisparekampagnen ”Grøn Familie” søsat i no-
vember 2006. Kampagnen løb frem til maj 2007. Formålet med kampagnen var at sætte fokus på, hvad en ganske 
almindelig familie med en travl hverdag kan gøre for at passe bedre på miljøet. 2 familier fik besøg af Den Grønne 
Guide og en energikonsulent fra Dong Energy, som foretog et energitjek af deres hjem. Familiernes erfaringer og gode 
råd blev løbende udgivet på kommunens hjemmeside og i lokalavisen Det Grønne Område, så andre kunne drage 
nytte af deres erfaringer med at spare på ressourcerne. Desværre faldt den ene familie fra undervejs. 
 
 
 
 
For at nedsætte elforbruget gjorde familien følgende: 

• Udskiftede de fleste af deres glødepærer med A-pærer. 
• Tilsluttede computere og edb-udstyr til elspareskinner i to 

børneværelser og i hjemmekontoret. 
• Tilsluttede fjernsyn og tilbehør til en elspareskinne. 
• Vænnede sig til at slukke lyset, når de gik ud af rummet. 
• Blev gode til at slukke apparater, der stod på standby, f.eks. 

vaskemaskinen. 
 
 
 
Resultat: 
Mens familien var ”Grøn Familie”, faldt deres elforbrug med, hvad 
der svarer til ca. 30 % på årsbasis. Det svarer til en besparelse på 
godt 3.700 kr. og en reduktion i CO2-udslippet på 1,5 tons om året. 
 
 
 
 

Den grønne familie foran deres hus 
 
 
 
 
En familie med knap så mange computere, computertilbehør og apparater vil realistisk kunne spare 10-15 % på elreg-
ningen ved at udskifte til A-pærer, reducere standbyforbruget og blive bedre til at slukke for apparaterne, når de ikke er 
i brug. Altså en besparelse på ca. 1.000-2.000 kr. lige ned i lommen hvert år. 
 
 
 
Fakta 
Du kan låne en elmåler i Teknisk Forvaltning. Med måleren kan du måle strømforbruget af dine forskellige apparater 
og hårde hvidevarer, og den er fintfølende nok til også at kunne måle standbyforbrug. 
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NÅR VI FÆRDES I TRAFIKKEN
Trafikken har betydning for miljøet på flere måder. Biltrafik giver en væsentlig belastning af miljøet i form af energifor-
brug, luftforurening og støj. En anden følge af trafikken er trafikulykkerne. 
 

 

 

 

Trafikudviklingen 
Antallet af personbilerne i kommunen er steget med 9 % i 
perioden fra 2002 til 2007 svarende til en stigning fra  
16.849 til 18.427 biler. Til sammenligning er antallet af 
biler i Storkøbenhavn steget med 13 % i samme periode.
    
 
 
 
 
Figur 1: Udviklingen i antallet af personbiler i kommunen. 
Index 100 = 2002 
 
 
 
 

Trafiksikkerhed 
 

Færdselsuheld 

I Figur 2 er vist et forslag til den kommende 
målsætning for antallet af tilskadekomne, der 
forventes vedtaget i 2008. Målet er at reducere 
antallet af tilskadekomne med 40 % i år 2012 i 
forhold til 2005. 
 
Figur 2: Status og målsætning for antallet af tilskadekom-
ne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-togstrafik 
Figur 3 viser udviklingen i S-togspassagerer for Lyngby, 
Sorgenfri og Virum stationer. Til sammenligning er vist udvik-
lingen for hele S-togsnettet. Udviklingen i antal S-
togspassagerer er de sidste par år svagt faldende på 
stationerne i kommunen, mens det for hele S-togsnettet er 
svagt stigende. 
 
Figur 3: Udviklingen i antal S-togspassagerer fra 2002 til 2006. 
Index 100 =2002
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Hvis nu du lod bilen stå … 
Det er forholdsvis let at reducere CO2-udledning på transportområdet. Har man f.eks. 5 km til arbejde, og lader bilen 
stå og bruger cyklen hver vej – bare en gang om ugen – kan man reducere CO2-udledning med 55 kg pr. år. Cykler 
man til gengæld hver dag, kan man reducere sin CO2-udledning med 240 kg pr. år. 
 
 
 
 
Fakta 

I Lyngby-Taarbæk udgør CO2-udledningen på Helsingørmo-
torvejen og Lyngby Omfartsvej-Kongevejen henholdsvis 48 
tons og 22 tons pr. dag. 
dag. 
Trafikstøj afhænger primært af trafikmængden og 
hastigheden. Kommunen har påbegyndt en kortlæg-
ning af trafikstøjen for veje i kommunen. Denne for-
ventes færdig medio 2008.  
 

 

 

 

 
Tabel 5: Reduktion i CO2-udledning, hvis man skifter fra bil 
til cykel, tog eller bus. 
 

 

 

Vi skal ikke undvære bilen, men vi kan bruge den bedre 
I en delebilsklub er en række husstande fælles om et antal biler, som de deles om at benytte. Hvis man har brug for en 
bil af og til, men ikke hver dag, kan det betale sig at være medlem af en delebilklub. Lyngby Delebil 
www.lyngbydelebil.dk råder p.t. over 7 store og små biler med og uden anhængertræk. 

 

 

Når kommunen skal ud at køre 
Fra 2006 til 2007 er det samlede brændstofforbrug faldet 3,3 %. Ved fremtidige kommunale køb eller leasing af personbiler 
vælges A-energimærkede biler medmindre det, af tekniske, arbejdsmiljømæssige eller funktionelle grunde, er nødvendigt 
at vælge en anden løsning. Dieselbiler skal desuden have påmonteret godkendte partikelfiltre eller andre løsninger med 
tilsvarende effekt. Fra 2008 har kommunen desuden den målsætning, at den kommunale taxikørsel fortrinsvis skal udføres 
af vognmænd/taxiselskaber, som anvender køretøjer, der er A- eller B-energimærkede.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Forbrug af drivmidler i de kommunale forvaltninger. 
 
 

 

  CO2-reduktion 

  en gang om ugen hver dag 
Skift 
fra bil 
til: 

km i alt kg pr. dag kg pr. år kg pr. år 

cykel 0,6 28 120 
tog 0,5 23 100 
bus 

5 

0,2 9 40 

cykel 1,2 55 240 
tog 1,0 46 200 
bus 

10 

0,4 18 80 

cykel 1,8 83 360 
tog 1,5 69 300 
bus 

15 

0,6 28 120 

cykel 2,4 110 480 
tog 2,0 92 400 

bus 

20 

0,8 37 160 
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NÅR VI BRUGER VAND 
Målsætningerne for vandforsyningen er bl.a. at sikre en god drikkevandskvalitet nu og i fremtiden, at opretholde stor 
forsyningssikkerhed, at opretholde lokal vandforsyning samt at nedbringe det samlede vandforbrug.  
 

Vandforbrug 
 
Figur 5: Vandforbrug. 
 
Vandforbruget er faldet med 6,2 % fra 2006 til 2007, hvilket 
bl.a. kan skyldes den kolde og meget våde sommer, hvor der 
ikke er brugt vand til havevanding, swimmingpools og 
soppebassiner.  
 
De mange klimaforandringer kan også have øget 
miljøbevidstheden hos borgerne, som så har sparet mere på 
vandet. 
 
 

 
 
 

Tabel 6 viser vandforbrugets fordeling på private hushold-
ninger, erhverv og institutioner fra 2003 til 2007. Vandfor-
brugets fordeling mellem kilder er stort set uændret. 
 
Langt størstedelen af vandforbruget stammer fra de private 
husstande. 
 
 
 
 
Tabel 6: Vandforbruget fordelt på kilder 
 

 
 
 
 
Tabel 7 viser vandforbruget pr. person pr. dag fra private husstande for landsgennemsnittet sammenholdt med forbruget 
i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 2006 lå forbruget i Lyngby-Taarbæk Kommune 21 % over landsgennemsnittet, hvilket 
er mere end de forrige år.  
 

 

Det er dog værd at bemærke, at vandforbruget pr. person i 
Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet med 6 % fra 2006 til 
2007. Om denne tendens er landsdækkende, vides endnu ikke. 
Under alle omstændigheder er der dog grund til at glædes over 
denne udvikling, som muligvis hænger sammen med den ge-
nerelt større bevidsthed omkring ressourceproblematikken som 
følge af de mange klimaforandringer.  
 
 
 
 

Tabel 7: Vandforbruget fra private husstande 
 

 

Vandforbrugsfordeling 

Årstal 
Samlet 
forbrug Husholdning Erhverv Institutioner  

  
1000 
m³ 

1000 
m³ % 

1000 
m³ % 

1000 
m³ % 

2003 3.139 2.766 88 226 7 147 5 

2004 3.044 2.688 88 210 7 146 5 

2005 3.052 2.681 88 226 7 145 5 

2006 3.106 2.716 87 234 8 156 5 

2007 2.914 2.572 88 189 7 153 5 

Husholdningsforbrug 
Årstal Landsgennemsnit Lyngby-

Taarbæk 
Kommune 

 l/person/dag l/person/dag 
2003 125 147 
2004 125 143 
2005 122 141 
2006 119 144 
2007 (Kendes endnu 

ikke) 
135 
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Vandspild  
Det lavere vandforbrug har bl.a. haft betydning for spildprocenten, som er steget til 10,6 % af den udpumpede vand-
mængde. Vandtabet skyldes mindre utætheder på ledningsnettet, akut tab ved større brud på ledningsnettet, målerdif-
ferencer, umålt forbrug til brandslukning, sprinklerprøver samt filter- og ledningsskylning. 
 

 
 
 
Figur 6: Udviklingen i spildprocenten fra 2003 til 2007. 
 
For at reducere vandtabet fortsættes indsatsen med at placere 
dataloggere direkte på nettet. En indsats, der allerede har 
resulteret i fundet af flere større lækager. Derudover planlægges 
der opsat 1-2 stk. centrale målerbrønde, der løbende indberetter 
målerdata for sammenhængende områder. 
 
 
 
 

 

Vandkvalitet  
Kvaliteten af drikkevandet har været tilfredsstillende i 
2007, så man kan trygt drikke vandet fra hanen. Faktisk 
viser undersøgelser, at drikkevand fra hanen indeholder 
færre bakterier, end meget flaskevand gør. Mange 
danskere er dog blevet inspireret fra rejser sydpå og har 
fået smag for købevandet, som er 500 gange dyrere end 
vandet i vandhanen. På grund af bl.a. transport, tapning 
og emballage har flaskevand op til 1000 gange så stort et 
CO2-udslip som postevand! 
 
I Figur 7 og Figur 8 ses resultaterne af de seneste års 
målinger for nitrat, klorid, sulfat og natrium på Lyngby 
og Dybendal vandværker. Samtlige målinger ligger langt 
under de tilladte grænseværdier. 
 

Figur 7: Måleresultater for Lyngby Vandværk 
 
 
 
 

 
 
Figur 8: Måleresultater fra Dybendal Vandværk.  
 
Der er ikke foretaget nogen udvidet drikkevandskontrol 
på Dybendal Vandværk i 2005, da vandværket var 
under indkøring efter renovering af vandværkets iltnings- 
og filtreringsprocesser. 
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NÅR JORDEN ER FORURENET
 

Jorden i byzonen er lettere forurenet 
I byen er det almindeligt, at overfladejorden er diffust 
forurenet på grund af påvirkninger gennem tiden fra 
bilers udstødning, anvendelse af visse brændselstyper 
og fra industriens udledning af røg og støv. Derfor har 
Folketinget besluttet, at fra 1. januar 2008 er byzoner i 
hele landet klassificeret som lettere forurenet.  
 
Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jorden 
er lettere forurenet, men det kan være en god idé at 
tage nogle enkle forholdsregler, så som at vaske 
hænder inden et måltid, efter udendørs leg eller 
havearbejde, lægge fast bund i sandkassen, vaske, 
skrælle og rengøre frugt og grøntsager eller dyrke dem 
i højbede med ren jord eller i plantekasser. 
 
 
Jordforurening i vejareal 

 
Som følge af disse regler skal alle jordflytninger anmeldes til 
kommunen og anvises til et godkendt modtageanlæg. Hvis du 
skal flytte mindre end 1 m3 jord, kan jorden dog køres direkte til 
kommunens genbrugsstation. Dette gælder dog ikke, hvis jorden 
stammer fra et forureningskortlagt areal. 
 
 

Hvornår forureningskortlægges en ejendom  
Din ejendom kan blive kortlagt af Region Hovedstaden som forurenet, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have 
forårsaget jordforurening, eller hvis der ved en konkret undersøgelse af jorden findes forurening.  
 
En ejendom kortlægges, hvis man kan efterlade en forurening, der ikke udgør en risiko for arealanvendelse, indeklima 
eller grundvand. F.eks. hvis forureningen ligger langt inde under en bygning eller dybt nede i jorden. På den måde kan 
der tages højde for forureningen ved byggeri eller gravearbejde i fremtiden.  
 
Nogle forureninger fjernes frivilligt, andre ved påbud til forureneren. Det er dog ikke alle forureninger, der er lov-
hjemmel til at forlange fjernet. Det drejer sig om ældre forureninger eller forureninger, hvor forureneren er ukendt. 
Sådanne forureninger kortlægges af Region Hovedstaden, som hvert år prioriterer, hvilke forureninger der skal ryddes 
op og hvornår. De forureninger, der prioriteres højest, er primært grundvandstruende forureninger og forureninger på 
ejendomme, hvor der er risiko for menneskers helbred. 
 
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der ved udgangen af 2007 kortlagt 97 områder. Yderligere 9 områder er ved udgangen 
af 2007 varslet kortlagt. 

Vidste du… 

- at jorden i byzonen i Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne fra den 1. januar 2008 er klassificeret som 
lettere forurenet? Du kan læse mere på kommu-
nens hjemmeside www.ltk.dk 
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Hvor meget jord bortskaffes fra Lyngby-Taarbæk Kommune 
 
 
Forurenet jord, overskudsjord fra byggearbejde på kortlagte 
grunde og jord fra vejarealer skal af kommunen anvises til 
godkendte modtageanlæg. I 2007 har kommunen udarbejdet 
63 anvisninger. Af disse anvisninger var de 12 anvisninger af 
ren jord. Jorden er i 2007 blevet anvist fra i alt 26 forskellige 
områder. 
 
Det fremgår af  
Tabel 8, at der i 2007 er bortkørt i alt 13.066 tons forurenet 
jord fra Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket er samme niveau 
som i 2005. Jorden var typisk forurenet med olie, benzin, 
PAH (tjærestof) og tungmetaller.  
 
 

 
Tabel 8: Bortskaffelse af forurenet jord. 

 

 

Din olietank har begrænset levetid 
Som følge af ny lovgivning har der i de senere år været øget fokus på olietanke mindre end 6.000 l, da der for alle 
disse tanke er blevet sat en tidsfrist for, hvor længe de holder.  
 
 
Hvis du har en ældre overjordisk stål- eller plast tank, skal du være opmærksom på, at ståltanke har en levetid på 30 
år efter fabrikationsåret mens enkeltvæggede plasttanke har en levetid på 25 år fra fabrikationsåret. Hvis tankens fabri-
kationsår er ukendt, eller hvis aldersgrænsen allerede er overskredet, er tidsfristen for at tage tanken ud af brug den 31. 
august 2008.  
 
 
Nedgravede ståltanke med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, men uden indvendig korrosionsbeskyt-
telse, har en levetid på 40 år fra fabrikationsåret. De tanke, som allerede nu overskrider aldersgrænsen, eller hvor fa-
brikationsåret ikke kendes, skal være taget ud af brug d. 31. marts 2010.  

 
Nedgravede plasttanke har en levetid på 45 år. 
Hvis den allerede nu overskrider aldersgrænsen, 
eller hvis du ikke kender fabrikationsåret, er 
fristen for at tage den ud af brug d. 31. marts 
2015.  
 
Bemærk, at det er vigtigt for en potentiel køber af 
din ejendom, at din olietanksinstallation er lovlig 
eller alternativt korrekt afblændet, når den er 
taget ud af brug. 
 
 

 
Opgravet olietank   
 

 2004 2005 2006 2007 

Antal områder, hvor-
fra der er anvist jord 

    

Frivillige oprydninger 31 24 21 24 
Påbudte oprydninger 0 1 3 2 
Offentlige oprydninger  0 4 0 0 
 Antal områder i alt 31 29 24 26 
 
Bortskaffelse af foru-
renet jord (tons) 

    

Virksomheder 17.676 8.015 7.691 8.225 
Private 866 1.035 1.364 1.423 
Vejarealer m.v. 6.685 5.637 9.536 3.418 
Anvist mængde til 
bortskaffelse i alt (tons) 

25.227 14.687 18.590 13.066 
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NÅR VANDET SKAL VÆK
 

Oversvømmelser 
Året 2007 var præget af sommerens store regnskyl. Regnen var 
langt over, hvad kommunens kloaksystem er dimensioneret til og 
forårsagede et massivt antal oversvømmelser i kældre, viadukter 
og øvrige lave steder. Kommunens kloakvæsen forsøger at 
afhjælpe de opståede skader og finde løsninger, så lignende 
gener kan mindskes eller helt undgås ved forventede store 
regnskyl de kommende år. 
 
 

 

 

 

 

 
Oversvømmelse ved Frederiksdal 

 

Hvad kan du som borger gøre? 
Hvis du som borger ønsker at mindske risikoen for kloakopstuvninger under kraftige regnskyl, er der flere ting, du selv 
kan gøre: 

 
• Installation af højtvandslukke. Dette skal udføres af autoriseret kloakmester. Det tilrådes først at kontakte 

kommunens kloakvæsen for råd og vejledning. Højtvandslukket sikrer mod tilbagestuvning af vand fra f.eks. 
hovedkloakken i vejen. Et højtvandslukke skal jævnligt gåes efter. 

• Privat pumpebrønd – skal installeres af autoriseret kloakmester. 
• Nedsivning. Sørg for, at overfladevand kan løbe bort fra huset, og at det kan sive ned i jorden, så det ikke be-

laster kloaksystemet. Undgå for mange befæstede arealer omkring huset. 
• Afløb i kælderen. Hvis det er muligt, så undgå afløb fra lave kældre, da afløbene kan blive til tilløb. 

 

Rensning af spildevandet 
Renseanlæg Lundtofte, der renser spildevand fra Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, fjerner 
de stoffer, som er problematiske for miljøet. Det drejer sig om organiske stoffer, næringsstoffer og miljøfremmede stof-
fer. Størstedelen af de problematiske stoffer fjernes ved mekanisk, kemisk og biologisk rensning, hvorefter det rensede 
spildevand ledes til Øresund. 
 
Den ekstremt høje nedbør i 2007 gjorde det vanskeligt at rense spildevandet, men alle kravværdier i renseanlæggets 
udledningstilladelse er overholdt. De store vandmængder medførte dog øget forurening af Øresund, samt en ekstra 
spildevandsafgift til staten på 1½ mio. kr. – som Lyngby-Taarbæk Kommune har foreslået regeringen at tilbageføre til 
sektoren. 
 
Alt slam, som produceres på renseanlægget, føres til rådnetanke, hvor en del af dets organiske stof ved biologiske 
processer omdannes til biogas. Det udrådnede slam forbrændes herefter på renseanlæggets forbrændingsanlæg. 
Forbrændingsanlægget er miljøgodkendt, og kontrolmålingerne viser, at alle krav er overholdt med en stor margen 
også i 2007. 
 

Miljømilliarden 
I 2007 har staten via miljømilliarden bevilget støtte til et projekt, der har til formål at opnå forbedret rensning af en del 
af spildevandet, som så i tørre perioder pumpes op til Kalvemosen i Rudersdal Kommune. Herfra skal vandet ledes 
gennem Søllerød Sø og videre ned i Mølleåsystemet, hvor det skal gøre gavn i tørre perioder. Projektet forventes udført 
i 2009/2010. 
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Flere informationer om renseanlæggets drift kan findes i renseanlæggets Grønne Regnskab 2007, som kan fås ved 
henvendelse på tlf.: 45 87 86 91 eller renslundtofte@ltk.dk 
 

Kloakrenovering 
Indsatsen for bedre at kunne håndtere de større regnmængder er indledt og forventes opprioriteret de kommende år. 
Renovering af kloakkerne, der indgår i denne indsats, foregår i en løbende proces, hvor kloakledninger fornyes på 
udvalgte strækninger, så der holdes trit med det samlede kloaknets aldersmæssige og brugsmæssige belastning. 
 

 
Af Figur 9 ses kommunens investeringer i 
kloakrenovering fra 2003 til 2007, mens Figur 10 
viser, hvor mange meter kloak, der er blevet 
renoveret i perioden. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Udgifter til saneringsplanlægning og kloakrenovering 
 
 
 
 
I 2007 blev arbejdet med et nyt 
regnvandsbassin ved Hummeltoften 
færdiggjort – et arbejde, der forbedrer 
arbejdsmiljøet for kloakvæsenet, nedsætter 
belastningen af Lyngby Sø og Åmosen for 
opspædt spildevand og i høj grad forbedrer 
miljøet for bassinets naboer.  
 
 
 
 
 

Figur 10: Omfanget af renoverede kloakledninger.  
 

 
Arbejdet omkring kloakkernes belastning af kommunens recipienter – åer, søer og havet - har i 2007 været præget af 
vandrammedirektivet, som sætter mål for vandkvaliteten i naturen. Kommunen har afsat midler til undersøgelser af 
forskellige udløb og deres begrænsning set i lyset af den forventede større nedbør og den tilstræbte vandkvalitet i søer, 
åer og havet. Dette arbejde forventes også intensiveret i de kommende år. 
 

  Lyngby Åmose 
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NÅR VI SMIDER UD 
Affaldsforbrænding er defineret som CO2 – neutral, da en stor del af det forbrændingsegnede affald består af ikke-fossilt 
bundet kulstof fra planter, der under væksten har optaget den 
mængde CO2, som dannes ved forbrændingen. De plastmængder, 
der er i affaldet, skal på sigt sorteres ud af affaldet, da det vil 
mindske CO2 – udslippet. 
 

Oversigt over affaldsdannelsen 
De samlede affaldsmængder er steget med ca.14 % fra 2005 til 
2006, så de nu ligger på samme niveau som i 2004. Det skønnes, 
at den primære årsag til stigningen er et større forbrug, som igen 
fører til større affaldsmængder. Værd at bemærke er, at de større 
affaldsmængder har betydet en stigning i affald til forbrænding på 
22 % i forhold til 2005 – et niveau som ikke tidligere er set.  
 
 

Betonaffald på Genbrugsstationen 
 

 
 
 
Erhvervsaffaldet udgjorde i 2006 ca. 67 % af de samlede affaldsmængder. Oplysningerne om de samlede affalds-
mængder for 2007 foreligger endnu ikke 

 

Klare plastsække 
For at sikre, at affaldet sorteres korrekt, og for at mest muligt 
affald genbruges, skal du i stedet for de sorte sække bruge 
klare sække. Så kan personalet på Genbrugsstationen og 
renovatøren i fortovsindsamlingen se, hvad der er i sækkene. 
Med de klare sække undgås det, at affald, der kan genbruges, 
sendes til forbrænding, ligesom det sikres, at affaldet ikke 
belaster miljøet ved forkert behandling. 

 
Tabel 9: Tons affald fordelt på behandlingsformer  

 
 
 

Som det ses af Tabel 10 er mængden af husholdningsaffald opgjort pr. husstand og pr. indbygger lavere i Lyngby-
Taarbæk Kommune end i vestforbrændings opland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 10: Husholdningsaffald pr. husstand i henholdsvis 
Lyngby-Taarbæk Kommune og Vestforbrændings opland 
2006 
 

 2003 2004 2005 2006 
Genanvendelse 52.368 65.885 56.339 61.348 
Forbrænding 27.786 27.924 29.571 36.054 
Deponering 5.938 9.105 5.521 6.172 
Særlig behandling  174 73 145 
Midlertidig oplagring  55 4 225 
Ikke oplyst  239 5 0 
Tons total 86.092 103.383 91.513 103.944 

Affaldsfraktioner Pr. husstand (kg) Pr. indbygger (kg) 

 LTK VF LTK VF 
Dagrenovation, 
restaffald 

573 614 287 275 

Papir 96 86 48 39 

Glas 40 38 20 17 

Pap 3 10 2 4 

Madspild/andet 
organisk 

0 25 0 11 

Storskrald 415 531 208 238 

Haveaffald 200 290 100 130 

Ukendt affaldstype 6 15 3 7 

Husholdningsaffald 
i alt 

1.333 1.609 668 721 
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Mål for affaldsbortskaffelsen 
I Tabel 11 ses affaldets fordeling på behandlingsform sammenholdt med målene fra Kommunens affaldsplan og rege-
ringens affaldsstrategi 2008 (%). Kommunen lever stort set op til regeringens affaldsstrategi 2005-08, mens kommunens 
affaldsplan 2008 har for ambitiøse målsætninger for affaldets fordeling på behandlingsform. Opdelingen på erhvervs-
mæssige kilder er dog ikke altid retvisende, da modtageanlæggene har vanskeligt ved at skelne mellem de erhvervs-
mæssige kilder. Tallene for erhvervsanlæg skal derfor ses i sammenhæng, ligesom det er vigtigt at bemærke forskellen 
i, hvor meget de enkelte kilder vægter. 
 

 Kilder   Genanvendelse Forbrænding Deponering Tons I alt 2006 

Husholdninger Status Lyngby-Taarbæk Kommune 2006 40 % 55 % 4 % 34.731 Tons 

  
Mål Lyngby-Taarbæk Kommunes Affaldsplan 
2008 

45 % 54 % 2 %  

  Mål Regeringens Affaldsstrategi 2008 33 % 60 % 7 %  

Status Lyngby-Taarbæk Kommune 2006 47 % 45 % 7 % 15.120 Tons 
Mål Lyngby-Taarbæk Kommunes Affaldsplan 
2008 

55 % 39 % 6 %  

Institutioner, 
handel og 
kontor 

Mål Regeringens Affaldsstrategi 2008 50 % 45 % 5 %  

Industri Status Lyngby-Taarbæk Kommune 2006 9 % 91 % 0 % 5.140 Tons 

  
Mål Lyngby-Taarbæk Kommunes Affaldsplan 
2008 

75 % 25 %    

  Mål Regeringens Affaldsstrategi 2008 65 % 20 % 15 %  

Byggeri og 
anlæg 

Status Lyngby-Taarbæk Kommune 2006 92 % 0 % 8 % 42.955 Tons 

  
Mål Lyngby-Taarbæk Kommunes Affaldsplan 
2008 

90 %   10 %  

  Mål Regeringens Affaldsstrategi 2008 90 % 2 % 8 %  

Tabel 11: Affaldets fordeling på behandlingsform i forhold til kommunale og statslige mål 

 
 

Storskrald.dk 
En mulighed for direkte genbrug er hjemmesiden www.storskrald.dk, som Lyngby-Taarbæk Kommune støtter for at 
fremme genbruget. Som borger i Lyngby-Taarbæk Kommune er det gratis at benytte Storskrald.dk. Hensigten er at få 
omfordelt mest muligt ved kilden og dermed forlænge effekternes levetid mest muligt. Med Storskrald.dk kan du lægge 
effekter i de virtuelle containere for, at andre kan gøre brug af dem og lede efter effekter, som andre har stillet til rådig-
hed i containerne 
 
 

Genanvendelse 
For at nedbring mængderne af blandet bygningsaffald på 
Genbrugsstationen har man i 2007 indført fraktionen 
”gips”, hvilket allerede det første år har indbragt 357 ton 
gips til genanvendelse. Kabler er en anden ny fraktion, som 
indbragte 2 ton kabelskrot til genanvendelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 12: Affald til genbrug fra Genbrugsstationen, fortovs-
indsamling, genbrugskuber og forsøgsordninger 
 

Ton 2004 2005 2006 2007 

      
Haveaffald 6.374 6.946 6.106 7.092 
Papir 2.902 2.884 2.899 3.134 
Pap 303 311 257 241 
Glas/flasker 1.244 1.258 1.242 1275 
Beton 2.802 3.105 3.331 3.145 
Gips    357 
Tegl/mursten/gasbeton 1.957 2.362 2.595 2.840 
Jord 2.146 2.095 2.522 3.080 
Jern/Metal 1.271 1.284 1.203 972 
Køleskabe 133 217 294 162 
Elskrot 172 221 256 391 
Kabelskrot    2 
Andet genbrug 397 445 430 468 
 I alt 19.701 21.128 21.135 23.159 
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FORBRUG I DEN KOMMUNALE VIRKSOMHED
Hvert år opgøres opvarmnings-, el- og vandforbruget for kommunens egne ejendomme og institutioner i rapporten ”Grøn 
Energistyring”. Neden for er bragt et sammendrag af resultaterne for 2007. 
 

Opvarmning 
De fleste af kommunens ejendomme er opvarmet med naturgas. I 
Tabel 13 ses det samlede opvarmningsforbrug omregnet til MWh 
(megawatttimer). Opvarmningsforbruget er graddagereguleret, 
hvorved vejrets skiftende indflydelse på opvarmningsforbruget 
fjernes. 

Tabel 13: Opvarmningsforbrug i MWh 
 

 
 
 
Sammenlignet med 2006 har der været en stigning på 2,6 % i det 
totale opvarmningsforbrug, som følge af en forøgelse i antallet af 
kommunale m2. Opgøres opvarmningsforbruget pr. m2, er der dog et 
fald i forbruget på 2,6 % fra 2006 til 2007. Dette skyldes bl.a., at der 
er udskiftet gaskedler på flere store varmeanlæg (Virumhallerne, 
Kongevejens Skole m.v.) 
 
 
 
Figur 11: Udviklingen i opvarmningsforbrug pr. m2  1994-2007 
 

 

 

El 

 
Det totale elforbrug er stort set uændret i forhold til 2006, trods et 
øget antal kommunale m2.  
 
Det har ikke været muligt at udregne forbruget til vejbelysningen, 
da man er midt i en udskiftning af denne, men forbruget er anslået 
til at være 90 % af forbruget i 2005. De nye armaturer forsynes 
alle med lavenergilamper og et overvågningssystem, som også 
kan styre dæmpning af lyset i de trafiksvage perioder. Moderni-
seringen forventes afsluttet i 2009-2010. Til den tid forventes 
elforbruget årligt at være reduceret med ca. 36 % i forhold til 
forbruget i 2005.  

Tabel 14: El-forbrug i MWh 
 
 
 
El-forbruget til vandforsyningen er faldet med 6,8 %, hvilket skyldes renovering af en af vandværkets pumpestationer, 
og at det har været fugtigt sommer og efterår. Elforbruget til rensningsanlægget og (kloak)pumpestationerne er i 2007 
steget med 3,2 %. Det skyldes udelukkende et merforbrug til pumperne, på grund af megen og til tider voldsom regn. 
 
Elforbruget til bygningerne er steget med 2,1 % i forhold til 2006. Opgøres elforbruget til bygningerne pr. m2, er der et fald 
på 2,4 %, jfr. Figur 12. Medvirkende til det gunstige resultat er renovering af en række store belysningsanlæg på skoler og 
idrætsanlæg. 

 2004 2005 2006 2007 

Samlet opvarm- 
ningsforbrug 

46.115 45.166 44.154 45.311 

 2004 2005 2006 2007 

El-forbrug i 
bygninger 

12.498 12.447 12.388 12.646 

Vejbelysning 2.333 3.233 3.233 2.910 

Rensnings 
anlægget 

4.933 5.083 5.106 5.271 

Vandværket 890 892 924 861 

Samlet forbrug 20.654 21.541 21.651 21.688 
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Kurveknækkeraftale 
Lyngby-Taarbæk Kommune har i en ”kurveknækkeraftale” 
med Elsparefonden forpligtet sig til at reducere elforbrug 
pr. m2 i de kommunale bygninger med 3 % inden 
udgangen af 2009. Med udgangen af 2007 er elforbruget 
reduceret med 1,37 % i forhold til grundlaget for denne 
aftale, som er forbruget i 2004.  
 
 
 
Figur 12: Udviklingen i el-forbrugepr. m2 1994-2007. 
 
 
 

Vand 
Sammenlignet med 2006 er det totale vandforbrug faldet med 5,8 %, mens vandforbruget pr. m2 for bygningerne er 
faldet med 2,2 %. Forbruget for vandmålere uden for bygninger er faldet med 25 % i forhold til 2006, hvilket skyldes 
den kølige og våde sommer. 
 

 
 
 

Tabel 15: Vandforbrug i m3. 
 
 
 
 

Figur 13: Udviklingen i vandforbrug pr. m2 1994-2007 
 

Ressourcebegrænsende tiltag 
Siden 1996 har der i Lyngby-Taarbæk Kommune eksisteret et energiprojekt med det formål at nedbringe energiforbruget på 
kommunens ejendomme. Til projektet hører en energipulje til finansiering af ressourcebesparende projekter. I 2007 er der 
investeret ca. 2,0 mio. kr. og udført ca. 35 projekter med henblik på at begrænse ressourceforbruget til opvarmning, el og 
vand. Når man ser samlet på bygningerne, har besparelsen i opvarmning, el og vand givet en samlet besparelse i 2007 på 
852.400 kr. 
 

Kommunens papirforbrug 
Der blev i 2006 igangsat en intern papirsparekampagne, der havde til formål at opnå en besparelse på 15 % i forhold til 
forbruget i 2005 inden udgangen af 2007. 
 

Papirtyper 2004 2005 2006 2007 
A4 – 80 g 
A3 –  80 g  
A4 – farvet, 80 g 
Andet 

11.247 
270 
442 
300 

11.435 
322 
404 
300 

11.420 
260 
385 
220 

11.660 
179 
307 
232 

I alt  12.259 12.461 12.285 12.378 
Tabel 16: Det kommunale forbrug af papir opgjort i 1000 ark 
 
Som det ses af Tabel 16 er dette mål langt fra nået. Det manglende resultat skønnes at hænge sammen med manglende 
tekniske muligheder i IT-afdelingen, og i de enkelte forvaltninger, manglende motivation hos medarbejderne, et øget antal 
medarbejdere (fra Amtet) og en langsom overgang til elektronisk dokumentstyring. 

 2004 2005 2006 2007 

Bygninger 210.275 192.692 200.947 196.432 

Vandmålere 
uden for byg-
ninger 

41.701 42.116 37.487 28.225 

Samlet forbrug 251.976 234.808 238.434 224.657 
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 KOMMUNENS MILJØRESULTATER 
  2005 2006 2007 

AFFALD OG GENANVENDELSE 

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald tons 14.000 14.300 15.100 
Haveaffald i alt tons 7.400 6.800 7.100 
Glas til genbrug via kubeordning tons 1.300 1.200 900 
Papir til genbrug via kubeordning tons 1.900 2.000 2.100 

STORSKRALDSORDNINGEN (fortovsindsamling) 

Aviser og papir 
Pap 

tons 
tons           

143 
0 

73 
0 

246 
0 

Flasker og glas tons 66 17 68 
Plastemballage tons 0 0 0 
Jern og metal 
Kølemøbler 
Elektronik 
Stort og småt brændbart 

tons 
tons 
tons 
tons 

139 
131 

0 
832 

155 
173 

0 
745 

167 
18 
34 

978 

GENBRUGSSTATIONEN 

I alt tons 25.000 25.900 28.000 
Brændbart tons 6.700 7.100 7.600 
Genanvendelse tons 10.200 11.300 12.100 
Haveaffald tons 5.000 4.100 4.700 
Deponering tons 3.100 3.400 3.300 

FARLIGT AFFALD modtaget på Storkøbenhavns modtagestation og Kommune Kemi 

Olieaffald tons 32 89 10 
Kemikalieaffald tons 1.733 1.919 259 

VANDFORSYNING     

Udpumpet vand i alt 1000 m3 3.295 3.464 3.263 
Vand leveret til forbrug (vandsalg) 1000 m3 3.052 3.106 2.914 
Spildprocent % 7,3 9,8 10,6 

RENSEANLÆG LUNDTOFTE 

Vandmængde 1000 m3 8.572 10.622 13.648 
Udledt organisk stof (COD) til Øresund  * tons 270 290 420 
Udledt organisk stof (BOD) til Øresund  * tons 25 33 80 
Udledt suspenderet stof til Øresund  * tons 94 80 190 
Udledt kvælstof til Øresund tons 56 84 99 
Udledt fosfor til Øresund tons 10 9 14 

ENERGI 

Elforbrug totalt i kommunen MWh 286.300 289.100 287.500 
CO2-udledning for elforbruget tons 145.800 169.400 156.100 

KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED 

Opvarmning, primært naturgas MWh 45.200 44.200 45.300 
Elforbrug MWh 21.500 21.700 21.700 
Vandforbrug m3 234.800 238.400 224.700 
Papirforbrug (A4) 
Diesel 

1000 ark 
Liter 

11.247 
166.178 

11.420 
167.492 

11.660 
162.597 

Blyfri benzin Liter 84.914 77.767 74.632 

CO2-UDSLIP FRA KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED     
Kommunale bygninger Tons CO2   16.432 
transport (diesel og benzin) Tons CO2   610 
Vejbelysning Tons CO2   1.580 
Rensningsanlæg Tons CO2   1.579 
Vandforsyning Tons CO2   468 
I alt  Tons CO2   20.669 

Tabel 17: Miljøresultater. 
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