Miljøseminar – april 2016
En kort opsamling
Niels Ringlebjerg Jensen har fået nyt job, i den forbindelse har Andreas Hedeby Jensen
overtaget funktionen som ansvarlig på miljøledelsessystemet. Den eksterne revision er, af
samme årsag, flyttet til 29. – 31. august 2016, hvor Andreas vil deltage. Følgende vil få
besøg: Materialegården, Motorcentret, Humlehusene 1-7, Hjælpemiddelcentret,
Herstedøster Skole og BH Sydstjernen. Der er ikke andre ændringer i årshjulet.
Tina Reinholt Jensen fra Ejendom & Vedligehold orienterede om nye mål samt status på
Grønt Regnskab, Energiledelse, Fokusområder og mindede om brugervejledningen for
kommunale ejendomme på medarbejdersiden -> decentral.
Mindst 75 % af det kommunale fødevareforbrug var økologisk ved udgangen af 2015. Der
arbejdes fortsat med at nedsætte vandforbruget i de kommunale bygninger med 25% fra
2010 til 2020, det går langsomt fremad, til gengæld er udslippet af CO2 i 2015 reduceret med
25% i forhold til 2006. Vores el- og varmeforsyning skal meget gerne være CO2 neutral inden
udgangen af 2025, det skal blandt andet ske ved overgang til lavtemperaturfjernvarme i hele
kommunen, allerede nu er rækkehusene i Albertslund Syd overgået til
lavtemperaturfjernvarme, flere boligområder er på vej.
Green Cities samarbejdet er stoppet, der er i stedet indgået aftale med Danmarks
Naturfredningsforening, blandt andet om at reducere CO2 fra kommunale bygninger og
kørsel med 2% om året.
For at få mere sikre data, er der i samarbejde med Albertslund Forsyning, oprettet mulighed
for at fjernaflæse målerne, det samme vil i løbet af kort tid være muligt på el-området, samt
i løbet af 2016 for vandområdet, hvilket vil give et mere systematisk arbejde med
energiledelse.
Birte Kvamm fra Affald & Genbrug, orienterede om de nye affaldsordninger og de
pilotprojekter, der starter op i Bhu. Hyldespjældet, Bhu. Rosenly og Herstedlund Skole.
Projektet starter i løbet af april, og vil blive evalueret i inden sommerferien. Børnene i
daginstitutionerne har været gode til at sortere på stuerne, de største udfordringer har
været at få kollegaerne i køkkenet til at tænke anderledes, for at lette deres arbejde, er der
blandt andet kommet nyt affaldsmateriale med hjul under, så det er muligt at flytte
spandene med rundt i køkkenet. På Herstedlund Skole har der været udfordringer, både
med til hensyn til at mindske brandfaren, godkendelse, indkøb og levering af inventar.
Pilotprojektet starter på mellemtrinet samt i skolekøkken, på lærerværelse og i kantinen.
Kasper Dibbern fra Vestforbrænding I/S, orienterede om de opgaver, der løses inden for
affald og energiforsyning i de 19 medlemskommuner. Vestforbrænding er et ”hvile-i-sigselv”-selskab, hvilket betyder, at selskabet ikke må skabe et egentligt overskud, ikke bare på
det samlede regnskab, men også indenfor de enkelte ordninger. Vestforbrændings strategi
for 2020 er blandt andet arbejdet med miljøforbedringer, ved at sortere og genanvende
affald og dermed spare råstoffer og energi, samt sikre positive miljøeffekter og mindske
klimapåvirkninger. Der arbejdes med udvikling og formidling, der tilbydes og udvikles ydelser

og services efter kommunernes ønsker inden for affaldsbehandling, energiproduktion og
varmeforsyning. Derudover tilbydes også undervisning/besøg til skoler og institutioner.

