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1. Principper
Varme:
- Maks. 21 grader i arbejdsrum. Andre rum
opvarmes ikke/opvarmes minimalt.
- 2 daglige udluftninger.
Vand:
- Der skal være installeret vandbesparende
perlatorer på vandhaner og vandbesparende
toiletter.
- Toiletter tjekkes hver kvartal om de løber.
- Blomsterbede skal vandes med vand fra
kanalen.
- Både koldt- og varmtvand-forbruget aflæses
månedligt.
El:
- ACA skal eje så mange vindmølleandele, at
både el- og varmeforbruget i princippet er
produceret ved hjælp af vindmøller (målt i kWh).
- Der skal bruges lavenergibelysning (sparepærer, neonrør og LED).
- PC-skærme slukkes, når de forlades.
- Rutinemæssigt slukkes altid på stikkontakt ved arbejdsdagens ophør.
- El-forbruget aflæses månedligt.
- ACA skal benytte sig af markedets mest grønne ordning for leverance af el.
Affald:
- Al indkøb skal så vidt muligt være økologisk / genbrug / miljømærket.
- ACA skal bruge så få kemikalier som muligt - herunder ingen PVC og
trykimprægneret træ.
- Alle organiske affaldsressourcer komposteres i egen kompostbeholder.
- Alt affald sorteres og det der kan genanvendes, sendes til genanvendelse.

Æstetik / ude:
- ACA`s nære omgivelser skal fremstå
pæne og inspirerende.
- I de nære omgivelser fjernes affald,
blomsterbede passes og graffiti fjernes
hurtigst muligt.
- Der skal arbejdes på nye oplevelser,
ud over de allerede etablerede
(gavlbed, facadebede, fliser, mosaik,
fuglekasser, bænk, Grønne fodspor,
udhulet blomsterkumme-træstamme
og Albert / solcellespringvandet).
Æstetik / inde:
- ACA`s lokaler er røgfrie og
vedligeholdes så vidt muligt med
miljøcertificeret maling.
- Lokalerne skal fremstå
imødekommende, med grønne planter
og være inspirerende.
- Skiftende udstillinger i vinduer.
Andet:
- ACA´s hovedbankforbindelse skal være en Grøn bank.

2. Grønt Regnskab 2012
El forbrug:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:

kWh
1740
1683
1569
1687
1553
1450
1866

pr. ansat pr. mdr.
30
30
33
36
39
36
-

2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

kWh pr. ansat /mdr.
1859
1735
38
1763 inkl. elvarme
1142
38
1253
36
1270
37
1322
28

ACA har 4 vindmølleandele i ”Middelgrundens vindmøllelaug” og 8 andele i
Hvidovre vindmøllelaug. Produktionen fra Middelgrundens 4 andele var i 2005:
4.431 kWh. 2006: 3.998 kWh. 2007: 4.888 kWh. 2008: 4.715 kWh. 2009: 4.538
kWh. 2010: 4.389 kWh, 2011: 4.200 kWh og i 2012: 4.415 kWh.
Produktionen fra Hvidovres 8 andele var fra opstarten den 23. november 2009: 777
kWh. 2010: 7.821 kWh. 2011: 9.984 kWh, og i 2012: 9.325 kWh.

Varme forbrug: I 2008 blev bygningen renoveret og vi fik nye målere.
Målingerne kunne derfor først genoptages fra 2009. Inkl. varmt vand var
varmeforbruget i 2009: 11,28 MWh (= 0,086 pr. m2). 2010: 9,4 MWh
(= 0,072 pr. m2). Og i 2011: 5,03 MWh (= 0,038 pr. m2). Og i 2012: 8,785 MWh
(= 0,067 pr. m2)

Vand forbrug: Der er først blevet installeret individuel måler medio 2008 i
forbindelse med renoveringen.
Liter koldt
varmt
I alt
pr. ansat pr. døgn
2009
10.508
2.537
13.045
14 liter
2010
11.513
1.746
13.259
12 liter
2011
10.297
1.531
11.828
11 liter
2012
9.321
1.491
10.812
8 liter

Affald: Sorteres i 1. Organisk fra køkken og udearealer til kompostering, 2. Glas,
3. Papir, 4. Pap og Karton, 5. Metal, 6. Farligt affald, 7. Elektronik, 8. 01-02-05
Plast, 9. 04 Plast. 10. Andet genanvendeligt, samt 11. Brændbart og 12. Deponi.

3. Status for Handleplan 2012
Udført:
- Generhverve Grøn Butik diplom med 3 nye indsatsområder.
- Gennemgå APV’en.
- Udstilling om miljøcertificeret træ.
- Genopsætte fuglekasser efter træfældning.
- Udskære træstub som blomsterkumme.
- Bruge den opskårne træstamme i gavlbedet.
- Få genetableret Albert som springvand.
Ikke udført:
- Opstille skilt med kmafstande til
Klimatopmødebyerne og til
Agenda Centeret.

Handleplan for 2013
Inde:
- Generhverve Grøn Butik diplom med 3 nye
indsatsområder.
- Montere nye intelligente termostater i det store
kontorlokale.
- Gennemgå APV’en.
- Udstilling med LED-pærer.
Udearealer:
- Opstille flere udskårne træstubbe som
blomsterkummer.
- Opstille skilt med km-afstande til
Klimatopmødebyerne og til Agenda Centeret.

Agenda Center Albertslund
Kanalens Kvarter 32, 2620 Albertslund
Tlf. 43 62 20 15
albertslund@agendacenter.dk
www.agendacenter.dk

