
CO2-opgørelse for Albertslund Kommune 2019

ALBERTSLUND KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Den samlede CO2-udledning for kommunale bygninger og kommunal kørsel er faldet med 23% i 
forhold til 2018. Der er fald i CO2-udledning i alle kategorier svingende fra 9-54 %.

Det store fald i CO2-udledningen skyldes mest at både produktionen af varme og el er forbundet 
med mindre udledning af CO2. Det graddagskorrigerede varmeforbrug er dog også faldet med 5,4 
% og elforbruget er faldet med 3,7 %. Varmeforbruget er faldet i alle kategorier. Faldene er størst i 
kategorierne Klubber og Ældrepleje & Beskyttede boliger. Elforbruget er faldet i stort set alle 
kategorier. Faldene er størst i kategorierne Klubber og Administration. På kørselsområdet er der 
fald inden for både tankning på stationer, tjenestekørsel i egen bil og taxakørsel. El til elbiler 
opgøres under de ejendomme, hvor ladestanderne er placeret. 

Albertslund kommune lever derfor op til forpligtigelsen om at reducere CO2-udslippet med 2 % om 
året på kommunale bygninger og kommunal kørsel.
 
Der gøres opmærksom på at opgørelsen af kommunal transport er behæftet med væsentligt større 
usikkerhed end opgørelsen af de kommunale bygninger.

CO2-opgørelse 2018
2018 2019 Diff: %

Bygninger:
Daginstitutioner 359 307 -52 -14
Skoler 1.391 1.111 -280 -20
Fritidshjem og klubber 181 128 -53 -29
Idrætsfaciliteter 617 507 -110 -18
Kulturinstitutioner og foreningshuse 381 347 -34 -9
Administration 405 302 -103 -25
Ældrepleje & Beskyttede boliger 607 282 -325 -54
Bygninger total 3.941 2.984 -957 -24

Kørsel:
Tanket på Q8, OK, Shell og Cirkel K 424 371 -53 -13
Tjenestekørsel i egen bil 69 51 -18 -26
Taxakørsel 29 31 -2 -7
Kørsel total: 506 453 -53 -10

Kommune total: 4.447 3.437 -1.010 -23



KOMMUNALE BYGNINGER

Den samlede CO2-udledning for de kommunale bygninger er faldet med 24 % fra 2018 til 2019. 

Dette skyldes et fald i CO2-udledningen i alle kategorier. Størst er faldet i Ældrepleje & Beskyttede 
Boliger, men der er også store fald i Klubber og Administration. I Ældrepleje & Beskyttede boliger 
skyldes faldet lavere varmeforbrug i Humlehusene og i Plejecentret Albertshøj og Albertslund 
Sundhedshus, samt lavere elforbrug i parkeringskælderen ved Plejecenter og Sundhedshus. På 
klubområdet skyldes det nedrivning af Bakkens Hjerte. På administrationsområdet skyldes det et 
fald i varmeforbruget på rådhuset, i VA-Huset og på materialegården samt et væsentligt lavere 
elforbrug på rådhuset. 

Varme
Det samlede reelle varmeforbrug for de kommunale bygninger faldt med 8,6 % fra 2018 til 2019. 
Det samlede graddagskorrigerede varmeforbrug for de kommunale bygninger faldt med 5,4 %. 

Det graddagskorrigerede varmeforbruget er faldet ca. 15 % i Klubber og ca. 11 % i Beskyttede 
boliger & Ældrepleje. Faldet i Klubber skyldes nedrivningen af Bakkens Hjerte. I Ældrepleleje & 
Beskyttede boliger skyldes det et lavere varmeforbrug i Humlehusene og i Plejecentret Albertshøj 
og Albertslund Sundhedshus.

El
Det samlede elforbrug i de kommunale bygninger er faldet med 3,7 % fra 2018 til 2019. 

Faldet skyldes fald i næsten alle kategorier. Faldet er størst i kategorien Klubber, hvor det er faldet 
30 % og i kategorien Administration, hvor det er faldet med 17 % . De store fald under Klubber 
skyldes nedrivning af Bakkens Hjerte og under Administration skyldes det et fald på 40 % i 
elforbruget på Rådhuset. 

CO2-emissionsfaktorer

CO2-emissionsfaktoren for varme er faldet med 17 % og CO2-emissionsfaktoren for el er faldet 
med 19 %. Det betyder at produktionen af både el og varme er forbundet med mindre udledning af 
CO2.

KOMMUNAL TRANSPORT

Den samlede CO2-udledningen for kommunal kørsel er faldet med 10 % fra 2018 til 2019. Det 
svarer til et fald på 53 ton CO2, fra 506 ton CO2 i 2018 til 453 ton CO2 i 2019. 

Der er fald inden for både tjenestekørsel i egen bil, mængden af benzin og diesel, som tankes på 
tankstationer og taxakørsel. 

Kommunens andel af elbiler er uændret på 33 biler.



I 2019 har der været lav aktivitet ift. nyanskaffelser i 2019 grundet økonomisk opbremsning.
Materialegården har ved hjælp af et fleetmanagement system skabt bedre overblik over den 
samlede drift af køretøjer, og har derved optimeret logistik og sammensætning af bilparken.

Medio 2020 vil den almindelige diesel blive erstattet af et mere miljøvenligt produkt (GTL) der 
reducerer udledning af skadelige stoffer, herunder CO2, med ca. 25 %.
Dette får positiv indvirkning på både miljøet, og for arbejdsmiljøet for de ansatte på 
Materialegården.

Kommunens hjemmepleje arbejder med at kortlægge deres behov i forhold til at udvide deres 
bilflåde. Hjemmeplejen har primo 2020 14 elbiler, og forventer at udvide med yderligere 6-10 
elbiler. 


