
Planer for 2011 
- for reduktion af CO2-udledningen fra kommunale bygninger i Rebild 
Kommune. 
 
Nedenunder ses nogle af de energibesparende tiltag, som Rebild Kommune 
igangsætter i 2011. 
 
Planstrategi 
Lavenergibyggeri undersøges i forbindelse med planstrategien. 
 
Belysning på skoler 
På skolerne installeres energivenlig belysning. 
 
Ventilationsanlæg 
Der søges udført regelmæssige energisyn og serviceeftersyn alle bygninger med 
ventilationsanlæg. Serviceeftersynene skal indeholde vejledning af pedeller og 
indregulering af anlæg. 
 
Serverrum 
Der undersøges, hvilke muligheder for energibesparende tiltag, der er i 
serverrummets installationer. 
 
Adfærdsregulering på  3 skoler 
3 skoler har energibesparelser på skoleskemaet i form af gennemgribende 
adfærdsændringer. Projektet er støttet af bl.a. AAU. 
 
Fjernaflæsning på målere 
I samarbejde med Energi Nord er Rebild Kommune ved at få indført fjernaflæsning 
på de fleste målere i de kommunale bygninger. Projektet forventes færdig i efteråret  
2011. Aflæsningerne fra målerne i bygningerne samles i energistyringssystemet 
”Omega”. I Omega er det muligt at vurdere de enkelte bygningers forbrug af el, vand 
og varme. Afviger et forbrug fra det forventede, kan man hurtigt sætte ind for at finde 
årsagen. Med denne overvågning af forbruget, kan man opdage toiletter der løber, 
sprængte vandrør, uhensigtsmæssig brug af elvarmere m.v. 
 
Ressourcetildelingsmodel 
Der er blevet udarbejdet en ny ressourcemodel, hvor institutionerne tildeles det 
samme beløb til forbrug af el, vand og varme som de fik i 2010. Dog med en 
prisfremskrivning på kun 0,7 %. I løbet af året vil der forhåbentlig blive tid til at 
udviklee en ny ressourcetildelingsmodel, hvor institutionerne får tildelt budget efter 
institutionstype, bygningens energiforhold m.v. 
 
Energimærkning af bygninger 
Alle energimærker sættes ind i energy08, hvorved der skabes overblik over alle 
energimærker i Rebild kommune. 
 
Grønt regnskab 
Årets grønne regnskab udarbejdes, og det grønne regnskab udbygges med 
lysmaster og transport. 
 



Lånepulje 
Institutionerne får mulighed for at låne penge i en lånepulje beregnet til 
energibesparende foranstaltninger. 
 
Klimastrategi 
En klimastrategi indeholdende såvel en strategi for energibesparelser, strategi for 
energiforsyning og strategi for klimatilpasning. Strategien indeholder 
handlingskataloger, og hvert år beslutter politikerne, hvilke af de ressourcetunge 
opgaver, der skal med i næste års budget. 


