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Miljømål for bygninger der ikke findes i Grønt Regnskab
Nedenfor findes miljømål for de bygninger, der huser kommunale aktiviteter, men ikke fremgår af 
kommunens grønne regnskab. Når bygningerne ikke fremgår af det grønne regnskab skyldes det oftest, at 
der er tale om, hvor kommunen lejer sig ind. Der er tale om privat ejede bygninger i industriområder eller i 
Albertslund Centrum eller lokaler almennyttige boligområder som Hedemarken eller Albertslund Syd. 

De resterende bygninger og miljømål kan findes i Albertslund Kommunes grønne regnskab

Miljømål 2017
Bofællesskabet Hedemarken og Miravænget

Hedemarken er lukket og Miravænget lukker medio 2017.
Jobcenteret

Fokus på lys
Jobcentret og Jobhuset vil i 2017 have fokus på lys. Dels ud fra ønsket om reduktion af elforbrug ved 
overgang til led-lys og dels ud fra ønsket om at forbedre arbejdsforhold.
Jobcentret og Ungeenheden skal flytte fra Kongsholmcentret. Der vil i denne forbindelse blive fokus på 
strømforbrug og lysforhold. Indikator: Antallet af pærer/armaturer, der skiftes til led-lys registreres.

Transport i egen bil med kørselspenge og taxa følges.
Der laves kampagne med orientering om brug af cykel, el-cykel og el-bil i forbindelse med ny ordning for 
kørselsgodtgørelse.
Det overvejes om flere medarbejdere skal tilsluttes Albertslund Delebiler. Indikator: Der laves kvartalsvis 
opgørelse af udgifter til kørsel i egen bil og taxa. Der laves en analyse af egne biler. Der laves undersøgelse 
af brugen af delebiler

Jobcentret skal i 2017 indføre den nye affaldsordning med sortering af affald i flere fraktioner.
Der laves kampagne overfor medarbejderne.
Indikator: der sker sortering af affald

Lejligheden og Tryghedsbasen Apollo (Støttekontaktkorpset)

Det bliver sådan at vi på klub Stoppestedet samt værestedet Poppelhusene,  arbejder med at gennemføre 
affaldssortering i hele 2017. Udføre dette i praksis, samt være som et eksempel for vores daglig gæster, så 
de også kan have fokus på dette i eget hjemmet. 
Vi køber beholder til forskellige affald i begge væresteder og kommer igen efter den planlagte dato.

Albertslund Varmeværk 

Reduktion af spædevandsforbruget. Dette gøres ved at udskifte defekte utætte rørstrækninger, ved at 
reparere andre utætheder og ved at få repareret/udskiftet defekte brugsvands vekslere. Utætheder findes 
ved termografering af ledningsstrækninger og utætte brugsvandsvekslere findes ved tilsætning af farvestof 
til fjernvarmevandet. Spædevandsforbruget er stadig meget stort, over 18.000 m3/år og potentialet for 
reduktion er derfor også tilsvarende også stort. Målsætningen er en reduktion i 2017 på 10%.

Reducere varmetabet i fjernvarmenettet. Dette gøres ved at udskifte ledningsstrækninger i forbindelse ved 
reparationer og især i forbindelse med ombygningsprojekter, hvor vi også konverterer ledningssystemet til 
lavtemperatur, d.v.s. går fra en vinterdriftstemperatur på 90/50 °C til 70/30 °C Reduktionens størrelse 
afhænger at antallet af større reparationer og omfanget af anlægsprojekter. Det kan ved årets udgang 
opgøres hvor stor energibesparelses indberetningen har været.

Taget på administrations delen af kedelhals bygning 1, udskiftes og i forbindelse med udskiftningen isoleres 
taget bedre. Denne udskiftning og ekstra isolering handler både om forbedring af indeklima og 
energibesparelse. Der forventes en væsentlig reduktion i opvarmningsforbruget til administrations lokalerne, 
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ligesom kølebehovet om sommeren forventes at kunne reduceres. Gennemførelse af projektet er 
målsætningen for 2017.

Opfølgning på miljømål 2016
Bofællesskabet Hedemarken og Miravænget
Kortlægning af lys: Vi har haft besøg af en Rådhusansat der kortlagde Bofællesskabets lys, men der skete ikke 
yderligere. Vi har dog i løbet af året selv udskiftet de fleste el-sparepærer med LED pærer, hvilket har givet et langt 
bedre lys i huset. Derudover har der selvfølgelig også været en besparelse i el-forbrug, men det er ikke kontrolleret. 
Angående affaldssortering: Den nye affaldssortering kom sent i gang i bebyggelsen og dermed i Bofællesskabet. 
Beboerne har dog allerede godt styr på de nye fraktioner, og især går det over forventning med det organiske affald. Vi 
har i mange år haft kompostering af grønt affald, og det har lettet overgangen til den nye måde at sortere madaffald på.
 
Plejecenter Albertshøj
Findes nu i Grønt Regnskab under Plejecentret Albertshøj

Sundhedshuset
Findes nu  i Grønt Regnskab under Albertslund Sundhedshus

Jobcenteret
Status på lys: Det har ikke været muligt at foretage en beregning. Opgaven videreføres til 2017.

Status på transport: Der er indgået aftale med Albertslund Delebiler, som betyder, at mentorer i Ungeenheden benytter 
delebiler. Der er løbende drøftelse med Albertslund Delebiler om behovet. Det overvejes om der skal udvides til flere 
medarbejdere i 2017.

Status på affald: Der er igangsat sortering i Jobhuset, mens det afventer i Jobcentret, som følger implementeringen på 
Rådhuset.

Lejligheden og Tryghedsbasen Apollo (Støttekontaktkorpset)
Vores miljømål for 2016 gik godt.
Vi har dyrket øko. køkkenhave i klubben sammen med borgerne.  Der var bl.a. Hindbær, rabarber, urter mm.
Mere bevidsthed om belysningen i klubben. Luftpærene blev skiftet fra kommunens side, samt huske at slukke lys  og 
pc´er!
Sortere stadig affald, glas papir.
Det er dog stadig lidt svært at motivere og fange personalegruppens interesse, for miljøarbejdet.  Dette gælder også 
borgerne i eget hjem og lidt i klubben.
Vi har en fælles havedag hver sommer.

Albertslund Varmeværk
Vi har udskiftet rørledninger og indberettet energibesparelser på 437 MWh. Det reelle reducerede varmetab er dog en 
del større, da man kun kan indberette energibesparelser for rør som er mindre end 40 år gamle, vi kan dog ikke regne 
tallet præcist. Vi har reduceret vandforbruget med 3950 m3

Vi har opsat automatisk solafskærmning, som er tids- og sollysstyret på alle vores kontor-facadevinduer. Det har givet 
et betydelig bedre indeklima og en væsentlig reduktion i kølebehovet. Den præcise kølebehovsreduktion er ikke 
beregnet endnu, da den kræver årsforbrugs data, som kan sammenlignes med normalår. Mulighed for fremtidig 
opfølgning er etableret via dataopsamling.

Den kommunale affaldsordning er implementeret hos Forsyningen, med sortering i alle fraktioner. Der er ikke lavet 
mængdeopgørelser for 2016 i forhold til den nye sortering, da ordningen blev implementeret hen over årsskiftet
  


