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Klimahandlingsplan
1. Stamdata
Virksomhedens navn:
Dato for påbegyndelse af
klimahandlingsplanen:
Sidst opdateret den:

2. Kort beskrivelse af virksomheden
(Beskriv hvad I laver og hvad jeres væsentligste klimapåvirkninger er)

3. Overordnet målsætning
Det overordnede mål med denne klimahandlingsplan er, at vi i perioden 2011- 2013 reducerer
virksomhedens CO2 -udledning med 20 %.

(Tilføj gerne yderligere målsætninger)

Carbon20
Denne plan er udarbejdet under Carbon 20
projektet. 100 virksomheder indgår i projektet
med et mål om at reducere deres CO2eq-udledning
med 20 %.
De 100 virksomheder, 7 kommuner, Aalborg
Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og
Kommunernes landsforeninger evaluerer og
udvikler i projektet, hvordan vi - gennem private
og offentlige samarbejder - kan reducere
klimapåvirkningen fra den private sektor.
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(Indsæt overordnet mål for den kommune, hvor
virksomheden ligger. Se eksempel her fra København).
EKS: København som Miljømetropol
Københavns Kommune har en vision om at blive verdens
miljømetropol. Visionen er, at København i 2015 med rette er
kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste
storbymiljø. København er blevet verdens Miljømetropol og har
dermed bevist, at miljøhensyn giver ekstra dynamik i
byudviklingen.
I 2015 er Københavns Kommunes mål at have reduceret CO2
udledningen med 20 % i forhold til 2005-niveau, mens målet i
2025 er, at København er verdens første CO2-neutrale
hovedstad.
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3. Handlingsplanens tiltag
(Vælg hvilke ting, I vil arbejde med og indføj dem i skemaet herunder. Se evt. Energiledelse Light – en vejledning i hvordan energiledelse eller dele deraf kan
anvendes i små og mellemstore virksomheder”.)
Område

Indsats
(hvad vil I gøre?)

Eks Belysning

Eks: Skifte til ledpærer i
udstillingsvinduer

Besparelsesmål
opgjort i CO2 .

Tidspunkt
(hvornår vil
I være
færdige)

Ansvarlig

Forventet
timeforbrug
og investering

Opfølgning

kommentar

Eks: Sætte
bevægesensor på lys ved
toiletter
Eks
Ventilation
Eks. Kunder
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Eks: Påvirke kunder til at
reducere
vasketemperatur gennem
plancher og personlig
rådgivning
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4. CO2-udledning

Virksomheden CO2-udledning beregnes på www.klimakompasset.dk
Der lægges op til at første beregning gennemføres på baggrund af forbrugstal for 2010, men
der kan individuelt aftales et andet starttidspunkt. Ønsker virksomheden at følge CO2udledningen fordelt på forskellige processer, afdelinger eller lign. kan det også indføjes
herunder. Kræver der er mulighed for separat monitering af relevante data.
CO2-reduktion (%) relativt beregnes i forhold til for eksempel antal ansatte, omsætning, antal
m2 eller producerede enheder.
Årstal

CO2 udledning

Antal ansatte /
omsætning i
1000 kr. / m2/
stk.

Relative CO2 –
udledning ift.
foregående
kolonne

CO2-reduktion
(%) absolut

CO2-reduktion
(%) relativt

2010
2011
2012
2013

Dato:
_______________________________________
Navn (leder)

_______________________________________
Underskrift
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