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Klimahandleplan 2015 - 2021
Målet for CO2-reduktion i Ballerup Kommune er 10 % i perioden 2015 til 2021. 
Den beregnede CO2-reduktion på indsatserne i skemaet i denne periode er 4 %, 
og den opnåede reduktion fra 2015 - 1.8.18 er 1,3 %.

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner 

skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og 

renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort status på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduk-

tioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 

CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.

CO2-udledningen for Ballerup Kommune som geografisk område i 2015 er på 241.922 tons, og det er et nyt estimeret tal, som er politisk 

vedtaget i efteråret 2018, og vil også blive brugt som ny base-line (2015*) i Det grønne regnskab fremadrettet. 

Fjernkølingsprojektet som varetages af Vestforbrænding er sat på stand-by og indgår ikke længere som en forventet CO2-reduktion.
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Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Varmeproduktion:

Borgere

Skrot dit olie- eller
naturgasfyr og 
skift til f.eks. 
varmepumper

x x x x x Kommunen har tilsluttet sig region Hovedstadens mål-
sætning om at være fossilfri i el- og varmeforsyningen 
i 2035. I samarbejde med Egedal, Furesø, og Lyngby 
Taarbæk kommune bliver borgerne inviteret til en årlig  
energimarkedsplads i Galaksen i Furesø. Der vil være 
energirådgivning og relevante håndværkere tilstede.  

Erfaringen fra de sidste fem år viser, at det er gået 
stærkt med at få udskiftet oliefyr til anden opvarm-
ningsform. Lovgivningen giver ikke længere mulighed 
for at installere oliefyr, vi forventer derfor at udvik-
lingen fortsætter.

Hvis 50% af alle oliefyr (1.030 stk., i alt 515) udskiftes til 
f.eks. varmepumper: 2.275 (515 stk)

Er reduceret til 602 
oliefyr

1.716 

7.2, 
7.3, 
13.3, 
17.16
17.17

Borgere med oliefyr 
eller naturgasfyr

x x x Borgerne tilbydes et hjemmebesøg på 1 times varighed 
af en energirådgiver – der bl.a. kan rådgive om udskift-
ning af varmesystemer.

Ikke muligt at 
estimere effekt 

på

Beregnet CO2-reduktion fra 2015 til 2021 er 5,1 %. Den opnåede reduktion fra 2015 - 1.8.18 er 4,7 %

Klimahandleplan 2015 - 2021

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.
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Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Varmeproduktion:

Borgere

BedreBolig, 
lejligheder

Motiverende og 
oplysende

x x x

x

x x I 2017 blev varmemestre og bestyrelser inviteret til 
årets byggeri, som var i Furesø Kommune - et samarbej-
de mellem Furesø, Ballerup og Lyngby-Taarbæk Kom- 
muner.

I foråret 2019, besøger boligselskaber, afdelingsbesty-
relser og driftpersonale Korngården i Ballerup 
Kommune. Så længe varmemestre og bestyrelses-
medlemmer finder det relevant, inviterer vi til inspi-
rationsmøder og besøger boligafdelinger, som inspi-
ration til, hvordan man griber en helhedsplan for en 
energirenovering an. Der vil være fokus på, at diskutere 
varmeanlæg, solcelleanlæg og driftoptimering

Ingen særskilte 
beregninger

Ingen særskilte 
beregninger

4.7
7.2, 
7.3, 
11.3, 
13.3

Virksomheder

Fjernkøling.
Virksomheder i 
Lautrupparken

x I 2017 viste 8 virksomheder interesse for 2 forskellige 
fjernkølings-scenarier. Vestforbrænding arbejder med 
at realisere begge scenarier. Hvis der træffes beslutning 
om at fortsætte et eller flere af kølescenarierne, 
viser erfaringer, at detailprojekteringen og kontrakt-
forhandlinger tager tid og et forsigtigt gæt er, at der 
tidligst vil være køleforsyning i 2021-2022. 

Indsatsen indgår også i den strategiske energiplan for 
Hovedstadsregionen med henblik på at være fossilfri i 
el- og varmeforsyningen i 2035

Der kan 
beregnes CO2, 
hvis projektet 
iværksættes

Ingen beregninger 7.2, 
7.3, 
12, 
13.3

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.
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Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Varmeproduktion:

Virksomheder

Det undersøges om 
det er muligt at få 
lav-temperatur i 
fjernvarmen indført i 
lokalplanen for 
Kildedal-området

x x x Det er et indsatsområde i den strategiske energiplan 7.2, 
7.3, 
12, 
13.3

Energiproduktion:

Borgere

BedreBolig,
Parcelhuse

Motiverende tiltag

Energimærkning og 
BBR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

For at nå målet om at være fossilfri i el-og varme-
forsyningen i 2035, tilbydes 100 parcelhuse en 
energigennemgang og en BedreBolig-plan

I samarbejde med nabokommunerne inviterer vi 
borgerne hvert år til en energimarkedsplads med fokus 
på energirenovering

Vi tilbyder hjemmebesøg af en energirådgiver af 1 times 
varighed.

I samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune er 
Ballerup ved at få udarbejdet en analyse af energi-
mærker sammenholdt med BBR oplysninger, for at 
kunne målrette information om BedreBolig og 
kampagner m.m. om energirenovering til 
parcelhusejerne

Hvis 750 parcelhusejere over 5 år gennemfører en 
energirenovering

Der kan på sigt 
måles CO2

4.597 889

7.2, 
7.3, 
13.3
17,16
17,17

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.



 side 6

Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Energiproduktion:

Borgere

BedreBolig
Lejligheder

x x x

x

x

x x Ballerup kommune stiller krav om, at de almene 
boligselskaber anlægger en helhedsbetragtning på 
deres byggeri. Der skal som følge heraf ske en energi-
optimering, med udgangspunkt i ejendommens energi-
mærke. Der vil løbende blive skrevet avisartikler til 
inspiration for boligafdelingerne.

13 boligafdelinger har gennemført nogle af deres 
besluttede energirenoveringer

De forventer at gennemføre de resterende energitiltag

Der udbydes 10 BedreBolig-planer mere

 

251

172

74

7.2, 
7.3,
11,3 
13.3
17,16
17,17

BedreBolig
Kirker

x 4 kirker og præsteboliger tilbydes at få lavet en 
BedreBolig-plan

Ingen beregning 7.2, 
7.3,
11,3 
13.3

BedreBolig
Spejderhytter

x 4 Spejderhytter tilbydes at få lavet en bedreBolig-plan 4 7.2, 
7.3,
11,3 
13.3

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.
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Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Energiproduktion:

Borgere

Klimavenlig adfærd:
Affald, genbrug, vand 
og energibesparelser 
i lejligheder.

x Ballerup kommune har tilsluttet sig det regionale mål 
om 15 % reduktion i energiforbruget i alle bygninger. 
Derfor i værksættes der et integreret projekt om 
oplysning og dialog om affald, genbrug, vand og 
energibesparelser i etagebyggeri. Det ses også i Det 
grønne regnskab 2017, at der er behov for fortsat fokus 
på borgernes ressourceforbrug.

Pt ingen 
beregninger

Adfærds-
ændringer, der

på sigt kan måles
i forbrugstal

11,3 
11,6
12,8
13.3

Undervisning i at 
bygge solceller

x Fire 8. klasser tilbydes undervisning dels  i at bygge 
solceller og dels hvorfor det er relevant for klimaet

Ingen 
beregninger

11,3 
13,3

Virksomheder

Belysning/el i
detailhandlen

x I foråret 2017 fik 48 butikker i detailhandelen i Ballerup 
Kommune rådgivning og beregning på besparelser ved 
omlægning til LED-belysning.

Syv butikker udførte nogle af deres beskrevne 
energibesparelser

afsluttet

1,6 

8
11
13,3

Energigennemgange 
og cirkulær økonomi

Hvis 10 virksomheder 
omlægger til grønne 
forretningsmodeller

x x x Samarbejdsprojekt med kommuner i Region Hoved-
staden og Gate 21 om grøn og cirkulær forretnings-
udvikling samt energi og ressource-effektivisering. De 
økonomiske midler søges af Gate 21. Behovet fremgår 
også i Det grønne regnskab 2017, hvor det ses at 
energiforbruget er steget i virksomhederne

25 i gennemsnit 
pr.virksomhed

250

8,4
9,2
9,4
11,3
11,6
12,6
13,3

Temamøde om 
cirkulær økonomi i 
virksomheder

x Ballerup Kommune deltager i Natur & 
Miljøsamarbejdets temamøder om grønne 
forretningsmodeller og cirkulær økonomi

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.
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Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Energiproduktion:

Kommunens bygninger

Energitiltag 
kombineret med 
vedligeholdelse

x x

x

x x Udskiftning til LED-belysning, efterisolering, nye 
ventilationsanlæg og konvertering til fjernvarme samt 
udskiftning af varmeanlæg

80

39

25,3
CO2-reduktionen 
er svarende til en 

mindre investering

7,2
13,2

Optimering og
overvågning af 
tekniske installa-
tioner

x Driftoptimering på styringer og installationer, samt 
overvågning og alarmer på energiforbrug.

25 25
afsluttet - der er 

sket en styrkelse af 
kommunens 

energiledelse

7,2
7,13

Sportshaller x x

x

Udskiftning til LED-belysning i syv af kommunens 
sportshaller

De resterende tre haller udføres

20

8

12 13,3

Udskiftning til LED 
på 3 skoler og 3 
institutioner

x 196 13,3

East Kilbride-badet x

x

I 2017 renoveres badet. Der udskiftes og efterisoleres i 
tagkonstruktion. Udskiftning af vandbehandlings-
anlæg. Ny LED-belysning.

Der er givet statsstøtte til etablering af en kombination 
af solceller, solfanger, varmepumpe og batterier.
Projektet er forsinket i forhold til opsætning af solceller
Forventes gennemført medio 2019. 

48

15

48 7,2
11

13,3

Hele Ballerup Kommune

Vejbelysning x Etablering af nye master og LED-belysning på vejene i 
Ballerup kommune, etape 1,2,3,4 og 5 er udført

Etape 6 og 7 er udført

31.12.17
364 

venter på 
beregning

9
11

13,3

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.
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Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Transport:

Virksomheder

Moving People,
Mobilitetsnetværk for 
større virksomheder
i kommunen.  

x

x

x

x

x

x

x

Ballerup kommune har tilsluttet sig Region Hoved-
stadens målsætning om at være fossilfri i transport-
sektoren i 2050. Derfor er der fokus på at få ændret 
transport-adfærdensom alternativ til bilen.

På den baggrund blev der etableret et netværk for 13 
virksomheder, som har fokus på omstilling til grøn 
transport både i medarbejderpendling og i virksom-
hedsskørsel og på tværs af virksomhederne.

I efteråret 2017 blev de forskellige tiltag igangsat – 
samkørsel, cykeltiltag, test en el-cykel, dyrkelse af 
cykelkulturen, el- og dele cykler, el- og delebiler samt 
fokus på brugen kollektiv transport

Lukningen af Frederikssundsbanen i sommeren 2018 
var platform for yderligere at informere og motivere til 
brug af grønne transportalternativer.

I første halvdel af 2019 gentages transportunder-
søgelsen og beregning af CO2-besparelser

Pt ingen 
beregninger

Netværket er 
etableret

9.1
11

13,3
17.16
17.17

Samkørselsplat-
form, er under 
udarbejdelse

x x x Der arbejdes for at fremme bæredygtig transport, 
reducere trængslen og klimabelastningen. Målet er at 
udbrede platformen både til kommunens borgere og til 
virksomhedernes medarbejdere. Virksomhederne kan 
også spare udgifter til anlæg af nye P-pladser.

Hvis 1.000 borgere skifter transportform. 1.040

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.
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Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Transport:

Kommunens transport

Kørsel for kommunen x x x x x Vi stiller krav til non-road trafikken og til driftskørsel i 
gennem udbuds- og indkøbspolitikken

Ingen direkte 
måling, men 
transporten 
registreres i 

Grønt regnskab

9.1
11

12,7
13,3

17.16
17.17

Flytransport x Den kommunale brug af flytransport er ved at blive 
kortlagt med henblik på at kompensere for CO2-
udledningen ved at investere i CO2-kvoter eller 
skovrejsning. Det vil blive vurderet hvor vidt 
politikerrejser i danmark skal klimakompenseres

Kommunens 
transportflåde

x Kommunens transportflåde er ved at blive kortlagt med 
henblik på bortskaffelse af gamle biler for på sigt at 
blive udskiftet til hybrid- og elbiler

Hele Ballerup Kommune

Kollektiv trafik x x Movia har for Ballerup Kommune og vores nabo-
kommuner udbudt fossilfri busdrift på busliniene:
155, 158, 163 og 165 samt elbusdrift på linierne 146 og 
147/157. Alle linier er med driftstart december 2019. 

450

Kollektiv trafik x Linje 142 og 145 er pt i udbud med fossilfri drivmiddel, 
alternativt 0 emission

12,8

Cykeltælling
Adfærdsændring 
skabt af synlig 
motivation

x x x Antal cykler med målepunkter tæt på Måløv og 
Malmparken station, kampagne for supercyklestier i 
samarbejde med supercykel-sekretariatet. Kampagnen 
er målrettet både borgere og virksomheder

Pt ingen 
beregninger.
Kontrakten  
udarbejdes

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.
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* CO2-tallet er det nye estimerede tal (ny base-line 2015)

Det grønne regnskab for 2017 viste en CO2-reduktionsprocent på 7,6 % med udgangspunkt i den nye besluttede base-line for 2015*, som er politisk vedtaget i efteråret 2018. 

I Klimahandleplanen er CO2-reduktionen på 1,3 % i perioden 1.1.2017-1.8.2018 og i Det grønne regnskab er den 7,6 % i 2017. Forskellen på de to tal skyldes, at Det grønne regnskab afregnes for Ballerup 
Kommune som geografisk område, og i det indgår bl.a trafikken samt el-og varmeforbruget hos borgere og virksomheder i Ballerup Kommune. 

Skema over indsatser 2017 2018 2019 2020 2021 Indsatser Forventede
CO2-reduk-
tioner i ton

Status i tons CO2
1.1. 2017 -
1.8. 2018

Status i tons CO2
1.8. 2018 -

31.12. 2021

Verdens-
mål 

Økologi

Kommunens institutioner

Økologisk mad, 
klimavenlig kost og 
mindre madspild

x De kommunale køkkener får et nyhedsbrev hver 2. 
måned, der gives undervisning efter behov. Der 
arbejdes med et mindre kødforbrug, mindre madspild og 
det økologiske spisemærke.

Adfærdsændring, 
kan beregnes

Ialt forventet 9.727,2 3.130

IALT i forhold til den geografiske udledning, 2015 (241.922) *
2016-tallet er ikke tilgængeligt

4 % 1,3 %

Skema over indsatser

I Klimahandleplan 2021 har vi regnet på, hvor store CO2-besparelser vi kan forvente at opnå på vores indsatsområder. Disse CO2-reduktioner skal supplere de reduktioner, vi løbende opnår 
hvert år på baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet som f.eks. mere grøn strøm og renere varmeforsyning. Klimahandleplanen er blevet revideret i 2018, hvor der blev gjort sta-
tus på Ballerup Kommunes opnåede CO2-reduktioner. På den baggrund er der tilføjet nye indsatsområder i skemaet for perioden 2019-2021. Ballerup Kommune forventer at kunne reducere 
CO2-udledningen med 10% fra 2015-2021 på baggrund af indsatserne i skemaet og den teknologiske udvikling.


