
Temadrøftelse 
Albertslunds klimaplan

27. august MBU/Brugergruppen





Baggrund

• Albertslund blev i foråret 2019 optaget i DK2020. DK2020 er et Realdania 
støttet projektsamarbejde med 20 danske kommuner, der udarbejder 
langsigtede klimaplaner i år 2020.

• Klimaplanerne skal efterleve den internationale standard C40 og bidrage til 
Parisaftalens mål om at reducere den globale temperaturstigning.

• Klimaplanen følger op på Albertslunds eksisterende klimastrategi 2025 og 
sætter klimamål frem til 2050.

• Regeringens målsætning om 70% reduktion af CO2

• Klimaplanen skal integreres i alle afdelingers strategier og arbejde.



Klimastrategi 2017-2025
- klimamål områderne energi, transport, genanvendelse, indkøb og belysning

• Kommunale bygninger – Reduktion af CO2-udledningen fra de kommunale bygninger 
91% i perioden 2015-2025 – svarende til 4.042 tons CO2

• Genanvendelse – at vi udsorterer 65% af de genanvendelige fraktioner som metal, 
papir, pap, træ, plast og mad

• Transport – reduktion af CO2-udledningen med 44% - svarende til 45 tons CO2

• Belysning – udskiftning af alt udebelysning til LED

• Fjernvarme – indføre lavtemperaturfjernvarme i 2025, fjernaflæste målere og 
variable varmetakster



Hvad er Klimaplanens formål?  

Vise hvordan vi som by vil øge 
vores modstandsdygtighed og 
tilpasse os klimaforandringerne

Vise hvordan vi vil opnå 
en klimaneutral by senest 
i 2050



Klimaplanens bidrag til FNs verdensmål

Klimaplanens fundament

Klimaplanens merværdiKlimaplanens fokus

Vi arbejder for et klimatilpasset samfund baseret på 
vedvarende energi og cirkulær økonomi

Demokrati og samarbejde er 
fundamentet for et bæredygtigt samfund

Mere natur og øget 
biodiversitet

Innovation, 
arbejdspladser og 
robust 
samfundsøkonomi

Sundhed og trivsel 



Hvad sætter Albertslunds klimaplan mål for?

• Klimatilpasning og natur

• Mobilitet

• Genanvendelse og ressourcer

• Energi

• Kommunale ejendomme

• Kommunale indkøb

• Kommunal transport

 De væsentligste klimamål for Albertslund Kommune

• CO2 -neutral varmeforsyning i 2025

• CO2 -neutral elforsyning i 2030

• CO2 -neutral kommune som virksomhed i 2030

• Affaldsfri kommune i 2045

• CO2 -neutral kommune som geografisk område i 2050

• Fuldt skybrudssikret kommune i 2050



Nuværende CO2 –udledning fra Albertslund 
(geografisk) fordelt på sektorer

Energi Transport Landbrug Kemiske processer Affald 

Transport 59%

Energi 36%

Med forbehold for mindre justeringer af data



Hvilken indflydelse har vi som kommune?

9

Lav indflydelse

Høj indflydelse



Varmeforsyningen i Albertslund
- i 2025 er vi CO2-neutrale på fjernvarme



Mobilitet i Albertslund
- i 2025 har vi reduceret udledningen af drivhusgasser fra den lokale transport 
med 15% 

• Busdriften omlægges til el

• Ladeinfrastruktur til elbiler 
udbredes

• Aktive transportvaner 
understøttes



Skovrejsning og naturpleje i Albertslund
- i 2030 er 20% af græsdækkede arealer omlagt så de understøtter biodiversitet 
og klimatilpasning 

• Ønske om at plante ½ mio. nye træer 
i Albertslund

• Skovrejsning skal finde sted med 
fokus på naturkvalitet og 
biodiversitet

• Naturplejen i Albertslund skal give 
plads til flere dyre- og plantearter og 
skabe rum til optag af regnvand og 
plads til rekreative formål



Genanvendelse i Albertslund
- i 2025 er genanvendeligt affald som sorteres forkert reduceret med 50%

• Understøtte mere 
udsortering af 
husholdningsaffaldet til 
genanvendelse.

• Understøtte mere direkte 
genbrug.

• Gentænke genbrugsstationen 
så dens primære funktion er 
at udsortere og afsætte 
genbrugelige materialer og 
genstande til direkte genbrug.

 



Proces for Klimaplanen

• Behandles i Miljø- og Byudvalget i september og Kommunalbestyrelsen i 
oktober

• Forventet høringsperiode 7. oktober til 6. november 2020

• Endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen inden årets udgang

• 21. december 2020 officielt C40-stempel



Spørgsmål?


