
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indberetning til DN - statusopgørelse - bygninger 

Med henvisning til aftale og borgmestererklæring af 25. maj 2009 fremsendes en 
delopgørelse på CO2 udledning fra kommunen som virksomhed. 
Den omhandler en status for de kommunale bygninger for 2008. 
Samtidig fremsendes en handlingsplan for CO2-reduktion for denne del af aftalen. 
 
Det skal beklages, at handlingsplanen først fremsendes nu, men det skyldes, at vi 
havde en forventning om også at kunne få transportdelen med. 
Det har imidlertid vist sig vanskeligere end forventet, idet der ikke er en samlet 
opgørelse over brændstofforbruget, kørte km eller antal køretøjer og type. 
Uden disse oplysninger, mener vi ikke, at det giver mening at lave en status. 
Der arbejdes fortsat på at fremskaffe valide data. 
 
Af praktiske årsager er der i indberetningen anvendt nøgletal for 2007 selv om det 
drejer sig om 2008. 
Det skyldes, dels at handleplanen opererer med 2007 tal og dels at opgørelsen er 
en blanding af 2007 og 2008 tal, men vi vurderer, at det er uden betydning, idet 
energibesparelserne først iværksættes fra 2009. 
Til gengæld er det målte værdier, der er anvendt i status og ikke delvis skøn, som i 
energihandleplanen. 
Vi vil gerne kunne anvende det datamateriale, som vi i forvejen skal anvende i 
energibesparelsesprojekterne. 
 
Energibesparelseskataloget består af ca. 150 projekter, som først effektueres, når 
der indgås aftale med de enkelte aftaleenheder.  
Vi vil derfor først kunne indtaste projekterne i databasen, når aftalen indgås. 
 
Jeg håber, at det er tilfredsstillende, idet målet fortsat er at reducere CO2 
udledningen med 2% pr. år fra kommunen som virksomhed. 
 
Vordingborg Kommune har tiltrådt borgmesterpagten med EU og skal i den 
forbindelse gennemføre en CO2 kortlægning af kommunen som geografisk enhed. 
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I samme forbindelse vil der blive udarbejdet en klimastrategi og tilhørende handlingsplan. 
 
Først når dette arbejde er tilendebragt forventes det, at der vil være udarbejdet værktøjer til at 
gennemføre valide registreringer på andre områder end de kommunale bygninger. 
 

Dette arbejde kan først påbegyndes i 2010, hvor der er afsat midler til formålet, men skal til gengæld 

være gennemført inden udgangen af oktober måned. 

CO2 kortlægningen forventes dog færdiggjort i løbet af foråret 2010. 

 

Vordingborg Kommune håber på en forståelse for, at der ikke anvendes ressourcer på opgaver, som 

forventes løst på anden måde, trods en deraf følgende tidsmæssig forskydning.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hans Jørgen Lund Jensen 
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