
Klimahandlingsplan for Bornholms Regionskommune i 2011. 
 

Indsats i de kommunale ejendomme 

Bornholms Regionskommune har i 2007 forpligtet sig til at tilslutte alle kommunale 
ejendomme i Åkirkebyområdet til fjernvarmenettet. Det drejer sig om 16.585 m2, som er 
blevet indstillet og endelig godkendt d. 23. september 2010. På nuværende tidspunkt er 
udførelse i gang / udbudsmateriale er ved at blive udarbejdet. 
 
Følgende kommunale ejendomme vil derfor blive konverteret til fjernvarme i 2011: 
 Plejecenter Åbo 
 Aaker Skole 
 Klintebo 
 Åkirkeby Bibliotek 
 Administration Jernbanegade 9 
 Døgninstitution Jernbanegade 7 
 
Aaker skole har i dag et flisfyr mens resten af bygningerne er opvarmet med olie. Fjernvarmen 
i Åkirkeby er baseret på halm og flis samt overskudsvarme fra biogasselskabet Biokraft. 
 
Der er yderligere ikke flere godkendte projekter. 
 
Status for energirenoveringer 
Bornholms Regionskommune har i 2010 været igennem en proces for indarbejdelse af de 
lovpligtige energimærker samt 10-årige vedligeholdelsesplaner. Denne proces er p.t. i sin 
afslutningsfase således, at de sidste energimærker bliver afleveret i løbet af april 2011. 
 
I forbindelse med Budget 2011 er der blevet defineret en række politiske mål som nævnes 
herunder, efterfulgt af nuværende igangsat opfølgningsarbejde.  
 
1. At få gennemført fremtidige kommunale byggerier som lavenergibyggeri og 
bæredygtigt byggeri. 
Opfølgning: 
Der udarbejdes retningslinjer og opstilles kriterier for fremtidige kommunale 
byggerier, således at disse vil kunne kategoriseres som lavenergi- og bæredygtig byggeri.  
Retningslinjer og kriterier, der indstilles til kommunalbestyrelsens beslutning kan foreligge 
medio 2011. 
 
2. At få vurderet mulighederne for at anvende ESCO- princippet i forbindelse med 
bygningsrenovering kombineret med energibesparende foranstaltninger. 
Opfølgning: 
Indhente detaljeret information og foretage de nødvendige undersøgelser om fordele og 
ulemper ved ESCO- princippet i forbindelse med bygningsrenovering kombineret med 
energibesparelsesforanstaltninger. Dette med henblik på vurdering og efterfølgende politisk 
behandling af den anbefalede model. Indstilling til kommunalbestyrelsen kan foreligge 
medio 2011. 
 
3. At opnå størst muligt reduktion af energiforbruget i samtlige kommunale 
bygninger og anlæg, således at også kommunens samlede CO2-udledning minimeres. 
Opfølgning: 
 Godkendelse og indførelse af den nye energiledelsesmodel for at styrke adfærdsindsats i de 

kommunale virksomheder overfor energibesparelser.  
 Optimering af værktøj til energiregistrering ved at indstille til kommunalbestyrelsen af 

kommunen implementerer fjernaflæsning med timelogning.   



 Godkendelse og indførelse af ny budgetmodel for bygninger med henblik på, at danne et 
tydeligt grundlag for beregning af kommende bygningsinvesteringer / energirenoveringer. 
Dette med henblik på politisk behandling. 

 
4. Der skal følges op på energimærkningen og de 10-årige vedligeholdelsesplaner. 
Opfølgningen består af en strategisk plan for genoprettende, akut og løbende vedligehold samt 
energioptimering. Forventes til ultimo 2011. 
 
 
Den efterfølgende proces beskrives her: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indsats på transportområdet 

Bornholms Regionskommune indkøbte i 2009 3 elbiler, som der har været store udfordringer 
med at få til at fungere tilfredsstillende. 2 af bilerne har kørt i døgnplejen og 1 været placeret i 
administrationen under Borgmesteren. Ultimo 2010 blev det pga udfordringer med 
driftssikkerhed nødvendigt at overføre bilerne fra døgnplejen til administrationen. 
 
Teknik & Miljø har medio 2010 leaset nye og mindre biler (107’ere). 
Der er ikke i 2011 planlagt nye tiltag på transportområdet. 
 
 
 
Tejn, 24. marts 2011. 
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