Anlægsregnskab

13. januar 2017

Projekt nr. og navn: 0224 Miljø og Energipuljen 2015
Funktion og dranst: 00.25.10.3
Bevillingsprogram: 6533022400
Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2udledningen med to procent om året.
For at imødekomme dette krav oprettede Hvidovre Kommune i 2008 en Miljø- og Energipulje.
Hovedformålet med puljen er derfor at nedbringe CO2-udledningen ved energioptimering af kommunens
ejendomme. Puljen for 2015 er nu opbrugt.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:
Bevilling:
KB
25.11.14
28.04.15

6.167.000 kr.
1.000.000 kr.

Bevilling i alt:

7.167.000 kr.

Puljen på 6,167 mio. kr. er prioriteret af TMU den 03.12.14 pkt 9
Puljen på 1 mio. kr. er prioriteret henholdsvis af TMU den 11.08.15 og
af alle medlemmer af TMU den 30.06.15 uden om et møde.
Arbejdet blev igangsat i 2015 og afsluttede i 2016. Forbruget er gjort op således:
Regnskab:
1 Klimaambassadørorganisationen
2 Central Tilstandskontrol og Styring
3 Energioptimering af mindre ejendomme
4 Lysprojekter
5 Optimering af varme- og ventilationsanlæg
Løn energikonsulent
I alt
Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på

Budget
400.000
900.000
2.567.000
1.550.000

Forbrug
355.491
884.584
2.587.058
2.203.833

Dif
44.509
15.416
-20.058
-653.833

1.200.000
550.000

709.351
442.102

490.649
107.898

7.182.418
15.418

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.
Følgende tiltag er udført:
1 Klimaambassadørorganisationen har endnu et år været en succes og forbruget indeholder bl.a. løn til
studentermedhjælper, foredrag for klimaambassadørene, klimapuljen som kan søges af kommunens
institutioner og diverse kampanger.
2 Central Tilstandskontrol og Styring. Puljen er gået til bl.a. fjernaflæsning og fjernvarme på flere af
kommunes bygninger: Skødshoved, Frihedens Idrætscenter, Rådhusegrunden, Poppelgården,
Holmegårdsskolen, Præstemosehallen, Byvej 56, Trekløveren og HBC hallen.

3 Energioptimering af mindre ejendomme. Puljen er gået til bl.a. hulmursisolering, eloptimering,
ventilation og rep af vinduer på flere af kommunes bygnigner: Fægtesalen, Batallionen, Svejbæk,
Trekløveren, Belægningen, Hvidovregade 45, Egevolden og Kirsebærhuset.
4 Lysprojekter. Puljen er gået til bl.a. LED belysning og nye armaturer på flere af kommunens bygninger:
Frihedens Idrætscenter, Trekløveren, HBC hallen, Atletikhallen, Hvidovre Stadion Motionscenter,
Avedøre idrætscenter og Risbjergskolen.
5 Optimering af varme- og ventilationsanlæg. Puljen er gået til bl.a.: nye gasfyr, varmestyring,
varmepumper, varmeveksler og radiatorventiler på flere af kommunes bygninger: Engstrandskolen,
HBC hallen, Frihedens Idrætscenter,Sprjderhytten, Multihuset, Frydenhøjskolen og Medborgersalen.
Løn energikonsulent. Aflønning af energikonsulent (havde barsel en del af året)
Enkelte projekter inden for lys viste sig at være større end forventet, hvorfor at der er nedjusteret i
forbruget på optimering af varme og ventilationsanlæg, hvilket har betydet et merforbrug på delprojekt 4
og et mindre forbrug på delprojekt 5.

