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Albertslund rådhus summede af liv den 
17. juni. Luften vibrerede af både glad og 
nervøs forventning. Dagen, som mange 
havde ventet på og forberedt grundigt, 
var kommet: Offentliggørelse af Grønt 
Regnskab 2009, Agenda 21 arbejdet 2010 
og Klima 2010.

inspirationsseminar
Eftermiddagen begyndte med et inspi-
rationsseminar, der tog afsæt i kom-
munens agenda 21 arbejde. Skuespiller 
og miljøaktivist Jytte Abildstrøm lyste 
op med sit røde hår og sit engagement 
på miljøområdet – og delte rigeligt ud af 
det i sin tale. Hun fortalte, hvordan mil-
jøhensyn altid har været en del af hendes 
personlige liv, og om at hun ofte har mødt 
barrierer, når hun har villet gøre en eks-
tra indsats for miljøet. Jytte Abildstrøm 
opfordrede til store, modige skridt og 
citerede Storm P. for en omformuleret 
men rammende talemåde: „Mange bække 
små… er så irriterende!“

en god dag for 
miljøet i albertslund
Både Jytte Abildstrøm og Klima- og Energiministeren Lykke Friis 
gæstede Albertslund den 17. juni, da kommunen g jorde status  
på sit miljøarbejde.
	 Pernille Friis BrødsgAArd • MilJø- og UdviklingsMedArBeJder          lAUrA JotAUtAite • koMMUnikAtionsMedArBeJder

Mini trans A/s deler ud af  
sit miljøengagement
Engagement strømmede også fra de 10 
oplægsholdere, som fortalte 10 korte 
og inspirerende miljøhistorier fra deres 
hverdag i kommunen. Historierne favnede 
bredt – fra lærerens kreative tiltag for 
at give specialklasseelever grønne hand-
lemuligheder, over etableringen af den 
CO2-neutrale bolig, fodboldbaner som 
holdes med ’kærlig’ pleje og stærekasser 
i stedet for pesticider, til en virksomhed, 
der har indført et nyt kurerkoncept, hvor 
miljøhensyn indtænkes i alle aspekter af 
driften. Læs mere om sidstnævnte i ar-
tiklen „Grøn Initiativpris 2010“ på forsiden.

offentliggørelse med besøg  
af klima- og energiministeren
Til offentliggørelsesreceptionen i råd-
huskantinen bød borgmester Steen Chri-
stiansen velkommen og introducerede til 
årets grønne publikationer. 

Med Grønt Regnskab 2009 er det 18. gang, 
Albertslund gør systematisk status på 
kommunens samlede ressourceforbrug. 
Steen Christiansen fortalte stolt, at årets 
grønne regnskab viser fremgang på alle 
miljø- og klimaområder, men han erkendte 
samtidig, at fremgangen ikke er lige stor 
på alle områder. Blandt andet fordi ud-
gangspunktet for ressourceforbruget i 
kommunen allerede er relativt lavt.

Klima- og Energiminister Lykke Friis, der 
modtog kommunens grønne publikatio-
ner, greb bolden fra borgmesteren og 
udfordrede ham ved at sige, at „når man 
har plukket de lavthængende frugter, skal 
man række højere op…“ Albertslund fik 
også ros, for Lykke Friis fortalte, at da 
hun var på introkursus i miljøpolitik som 
ny Klima- og Energiminister, blev Alberts-
lund fremhævet som en foregangskom-
mune. Som tak for deltagelsen modtog 
Lykke Friis et eksemplar af „Albertslund-
tasken“ – en taske med solcelle til oplad-
ning af mobiltelefonen.

Efterfølgende blev der indgået en part-
nerskabsaftale med Better Place, som vil 
være med til at skabe optimale muligheder 

◊ fortsat fra forsiden

GRøN 
INITIATIvPRIS 2010 
Det blev Mini Trans A/S der  
løb af med Grøn Initiativpris 
for virksomheder i år for sit  
engagement i miljøarbejdet. 
	 Anne AdAMsen • Civilingeniør, Ph.d.

virksomheden deltog i kommunens pilot-
projektet for ordningen Grønt Kontor 
i 2009. Det betød, at virksomheden fik 
hjælp til energigennemgang, handlings-
plan og certificering. Den nye miljøind-
sats blev dermed overskuelig og nem at 
gå til. Efter bare ét år som Grønt Kontor 
har Mini Trans A/S nedsat strømforbru-
get med mere end 10%, og ved at udskif-
te alle toiletter til 2-skyls-toiletter er 
vandforbruget også nedsat betydeligt. 
Hver uge aflæses vand- og elmålere, og 
resultaterne hænges op, så alle kan følge 
med i udviklingen. Personalet inddrages i 
og bidrager til den grønne omstilling, og 
de penge, der spares på forbruget, går til 
den årlige personalefest.

grønt kontor and beyond
Den grønne omstilling, som startede med 
Grønt Kontor, er også nået uden for ad-
ministrationskontoret til virksomhedens 
kerneydelse: transport. 

Transportsektoren er jo en af de helt 
store syndere i CO2-regnskabet, men 
virksomheden har vist, at det ikke behø-
ver at være sådan.

virksomheden har startet et nyt kurer-
koncept, Green Xpress, hvor miljøhensyn  
indtænkes i alle aspekter af driften. 
Transporten foregår i el- eller hybridbiler,  
der på sigt skal ’tankes’ med strøm fra 
vindmøller via intelligent ladning, miljø-
belastningen ved kørslen kompenseres via 
grønne projekter i Danmarks Naturfred-
ningsforening, og alle chauffører gen- 
nemfører kursus i energirigtig kørsel. 

hjælp til trafikstyrelsen  
og vejdirektoratet
virksomheden bruger også sit miljøen-
gagement uden for egen virksomhed. De 
hjælper Trafikstyrelsen med at udvikle en 
certificering til grønne transportselska-
ber. Derudover indsender virksomheden 
trafikdata om hastighed og trafiktæthed 
fra ca. 200.000 punkter i landet hver dag  
og hjælper på den måde vejdirektoratet 
med at udforme et bedre vejnet, der blandt 
andet skal skabe mindre tomgangskørsel.

fortsættes på side 4 ◊

◊ fortsat fra forsiden

•  Sørg for, at alle vandinstallationer på virksomheden er  
udført efter gældende regler, så der er opsat kontraventiler 
og etableret ”luftgab”, hvor dette er påkrævet.

•  Sørg for, at alle vandinstallationer er vedligeholdte og at  
kontra-ventiler jævnlig bliver kontrolleret. 

•  Sørg for, at alt arbejde med vandinstallationer udføres af  
en autoriseret vvS-installatør.

for elbiler i kommunen. Læs mere om Bet-
ter Place aftalen på side 3.

virksomhedernes miljøarbejde
Albertslunds miljø- og klimaindsats af-
hænger af, at der er private virksomheder 
i kommunen, som har et miljørigtigt drive. 
Borgmester Steen Christiansen uddelte 
Grøn Butik og Grønt Kontor diplomer til 
de butikker og virksomheder, som driver 
en forretning med omtanke for miljøet. 

grøn initiativpris og Cykelpris
De grønne initiativpriser skulle også ud-
deles. Mini Trans A/S modtog prisen for 
virksomheder. Med Green Express – en ku-
rerordning hvor de bl.a. kører med el- og 
hybridbiler – har de skilt sig ud i en bran-
che, der ellers er svær at flytte miljømæs-
sigt. vridsløselille Andelsboligforenings 
og Albertslunds Boligselskabs følgegrup-
pe for rækkehusene i Albertslund Syd fik 
borgerprisen for deres engagement i den 
energirigtige renovering af deres boliger.

COOP Danmark Team Birotatio, et cykel-
team fra COOP Logistik & vareforsyning 
vandt årets „vi cykler til arbejde“ konkur-
rence. Læs mere om dette på side 3.

drikkevandssikkerhed
Din virksomhed har et ansvar for at undgå forurening af drikkevandet.
	 Anne thorUP eriksen • CAnd. sCient

Din virksomhed skal sikre, at der ikke kan 
ske tilbageløb af urent vand eller stof 
fra virksomhedens vandinstallationer og 
produktionsmaskiner videre ud i vand-
ledningerne, så andre forbrugere får for-
urenet deres drikkevand.

Hvis du vil vide mere, så kontakt en auto-
riseret vvS-installatør eller ring til De 
Kommunale værker tlf. 43 64 86 92.

gør sådan
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de bedste muligheder for elbiler
Olien slipper op og transporten står for en meget stor del af byernes CO2 udslip. Albertslund Kommune og 
Better Place indleder derfor et samarbejde om at skabe de bedste betingelser for elbiler i Albertslund.
	 Anne MArie holt Christensen • kliMAkoordinAtor

En af de mere udfordrende dele af klimaind- 
satsen er at gøre noget ved det CO2 udslip, 
der kommer fra kørsel i benzin- og dieselbi-
ler. Når borgere, virksomheder og kommune 
kører på små og store veje i Albertslund el-
ler andre passerer gennem kommunen på 
motorvejene betyder det et CO2 udslip på 
næsten 66.000 tons CO2 om året. 

samarbejde styrker indsatsen
Den fælles klimaudfordring på transport-
området skal løses i fællesskab. Dels fordi 
samarbejde giver bedre løsninger og dels 
fordi det er nødvendigt, at vi deler viden 
og praktiske erfaringer med mange for-
skellige aktører. 

Better Place er et firma, der er ved at 
opbygge en infrastruktur for elbiler man-
ge steder i verden og altså nu også i Al-
bertslund. Samarbejdet mellem Better 
Place og Albertslund Kommune betyder, 
at der de kommende år bliver sat en ræk-
ke ladestandere til elbiler op forskellige 
steder i byen. 

Fra olie til el
Elbiler kan være en del af klimaløsningen. 
Alt efter hvordan elektriciteten bliver 
produceret, udleder en elbil kun halvdelen 
af den mængde CO2, som en benzin- eller 
dieselbil udleder. Og så forurener elbilen 
heller ikke luften med skadelige partikler. 

Grønt Kontor er en landsdækkende di-
plomordning, der henvender sig til kon-
torvirksomheder og virksomheders ad-
ministration. Konceptet er udviklet i et 
samarbejde mellem Albertslund Kommu-
ne og Energitjenesten. 

vi forventer, at en del kontorer eller admi-
nistrationer på produktionsvirksomheder 
melder sig til ordningen i 2010. Erfarin-
gerne fra kommunes Grønne Kontorer vi-
ser, at der er rigtig meget at spare på el-
regningen ved at deltage i projektet. Læs 
også artiklen på forsiden  om det Grønne 
Kontor Mini Trans A/S, hvis grønne omstil-
ling har ført til en banebrydende fornyelse 
i virksomhedens kerneydelse: transport.  

 nu 27 grønne butikker i albertslund 
Projekt „Grøn Butik” startede i Albertslund i 2007. Her i midten af 2010 er der nu 27 grønne 
butikker både i og udenfor Albertslund Centrum og mindst to nye butikker er på vej.
	 Anne AdAMsen • Civilingeniør, Ph.d.

fem er med som grønt kontor 
I begyndelsen af 2009 blev pilotprojektet ”Grønt Kontor – Drift med  
miljøhensyn” lanceret med deltagelse af fire virksomheder. I 2010 kom der 
en ekstra virksomhed med.
	 Anne AdAMsen • Civilingeniør, Ph.d.

Agenda Center Albertslund 
Albertslund Apotek 
Albertslund Foto 
Albertslund Grill og Pizza 
Albertslund Optik 
Albertslund Orientalsk Marked 
Albertslund Posten 
Albertslund Ur og Guld Center 
Astrup Cykelcenter 
Bonita 
Café Felix
Centerslagteren Karl Johan 
Charlotte F
EDC mæglerne Strandfelt 

Flügger Farve, Roholmsvej 8 
Galgebakkens Købmand
Hair Construction 
Imerco
Konya Kebab
Løven 
Malerfirmaet Poul Thorsen ApS 
Matas 
New Fitness 
Skjold Burne 
Spar Købmanden, Hedemarksvej 8 
Steff´s Fisk 
Superbest

Cykelpris 2010
	 Anne AdAMsen • Civilingeniør, Ph.d.

Team COOP Danmark Team Birotatio fra 
COOP Logistik & vareforsyning vandt 
konkurrencen som kommunens mest 
cyklende hold i den årlige ”vi cykler til 
arbejde” kampagne.

10.564 hold med 110.777 aktive cyklister 
fra hele landet deltog i Danmarks stør-
ste motionskampagne, heraf 47 hold fra 
virksomheder i Albertslund Kommune. 

I takt med, at elbiler falder i pris og der 
kommer flere modeller på markedet, kan 
de forhåbentligt blive et reelt alternativ til 
benzin- og dieselbilerne. En forudsætning 
for dette er dog, at der er mulighed for at 
oplade sin elbil flere steder i Albertslund. 

del af et større net
Ladestanderne i Albertslund er en del af 
et sammenhængende net, der vil gøre 
det muligt at køre i elbil på tværs af de 
danske kommuner med et opladet bat-
teri – og tilbage igen. Better Place har 
nu samarbejder med i alt 15 kommuner 
spredt ud over hele landet. Og flere er på 
vej. Den lette adgang til opladning af elbiler 
er også en del af den byudvikling og frem-

tidssikring, som Albertslund gennemgår de 
kommende år, hvor infrastruktur til elbiler 
indtænkes i trafik- og byplanlægningen.
Albertslund Kommune og Better Place 
går i gang efter sommerferien med at 
planlægge hvor ladestanderne skal stå, 
så både borgere, virksomheder og kom-
mune får størst mulig nytte af dem.

Klima2010 - Aktuelle klimaaktiviteter  
i Albertslund: www.albertslund.dk/klima

Læs mere om Better Place: 
www.danmark.betterplace.com 
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krav til grønt kontor
For at få diplomet skal virksomheden årligt 
udpege indsatsområder og løbende arbej-
de med at forbedre miljø- og energiforhold.
Et Grønt Kontor skal have fokus på kon-
tordriften, og de primære områder er: 
• Energi 
•  CO2 besparelser fra belysning, 
 apparater og transport 
•  Forbrug af kontorartikler, 
 rengøringsmidler og papirvarer
• Affald 

virksomheden udarbejder en miljøpolitik 
og en miljøhandlingsplan på baggrund af 
en indledende miljø- og energigennem-
gang, som er blevet foretaget på virk-

somheden. Indsatsområder i handlings-
planen skal forankres i hele virksomheden, 
så alle ved, hvordan netop de bidrager til 
at nå energi- og miljømålene.

grønt kontor
Johny Larsen Snedkerier A/S
Kraft Food Danmark
Mini Trans A/S
OKI
Tech Media A/S

Fra den 14. juni til den 19. juni blev der sat 
ekstra spot på de Grønne Butikker i Al-
bertslund. Det blev g jort med en kampagne, 
der sætter fokus på de butikker, der gør 
en ekstra indsats for miljøet. Kampagnen 
g jorde det endnu lettere for kunderne 
at finde de 27 Grønne Butikker, vi har i Al-
bertslund. De Grønne Butikker havde et 
blomsterdekoreret banner hængende i 
vinduet, og inde i butikkerne blev der delt 
gratis postkort ud, hvor man kan læse me-
get mere om de Grønne Butikker.

drift med miljøhensyn
De Grønne Butikker gør med deres frivil-
lige indsats en stor forskel for miljøet og 
klimaet. Med deres fokus på et lavere el-
forbrug, bedre affaldssortering, miljørig-
tig rengøring m.v. viser de vejen for butik-
ker, der tager ansvar for vores fælles miljø. 
Hvert år får de Grønne Butikker besøg af 
en konsulent, der gennemgår butikken og 
hjælper med at finde tre nye indsatsområ-
der, der gør driften mere miljøvenlig.

grønne BUtikker i AlBertslUnd

det mest cyklende hold
Holdets 9 deltagere cyklede 163 dage, 
hvilket giver 18,1 cykeldage pr. deltager  
ud af 19 mulige. De  
tilbagelage 2165 km  
og sparede miljøet  
for udledning af 
353 kg CO2 i for-
hold til at tage 
bilen. På årsbasis 
bliver det til 4,3 
ton CO2. 


