
5.  Opgørelse af CO2-udledning og mål for reduktion af
udledning

Sagsnr.: 2021-0003973

Som opfølgning på et ønske fremsat på bestyrelsesmødet den 21. april 2021 skal

bestyrelsen drøfte og tage stilling til, hvorvidt Hovedstadens Beredskab skal opgøre og

sætte mål for interessentskabets CO2-udledning samt rammerne herfor.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 22. september

2021. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen træffer principbeslutning om, at Hovedstadens Beredskab

fremadrettet skal opgøre CO2-udledning, herunder etablere CO2-baseline, sætte

ambitiøse mål for CO2-udledning, identificere og analysere indsatsområder samt

implementere indsatsområder.

2. at såfremt bestyrelsen træffer principbeslutning om, at Hovedstadens Beredskab

skal opgøre CO2-udledning, at bestyrelsen godkender, at der i forhold til

igangsætning og finansiering af dette foretages en prioritering mellem de

forskellige RBD-initiativer, herunder i forhold til klima- og miljøindsatsen i

forbindelse med bestyrelsens behandling af budget 2023.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 21. april 2021 blev det besluttet, at Hovedstadens Beredskab

til et kommende bestyrelsesmøde skulle udarbejde sag vedrørende Hovedstadens

Beredskabs CO2-udledning og mål for mindskelse heraf.

Mange kommuner udarbejder klimaregnskaber eller grønne regnskaber med mål for

mindskelse af CO2-udledningen. Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har

anmodet bestyrelsesmedlemmer i selskaber, som kommunen er medejer af, herunder

Hovedstadens Beredskab, om at stille forslag om årligt at opgøre selskabernes CO2-

udledning og reduktion, samt at stille forslag om, at selskaberne udarbejder ambitiøse

CO2-reduktionsmål, der flugter med kommunens og statens

CO2-reduktionsmålsætninger.

Hovedstadens Beredskab har, jf. målsætningerne i den fælles Risikobaserede

Dimensionering (RBD 2021+) og den heraf afledte orientering på bestyrelsesmødet den

23. juni 2021, pkt. 9 allerede igangsat eller planlagt en række miljømæssige initiativer

med henblik på nedbringelse af CO2-udledningen. Dette omfatter bl.a. indkøb af
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el-drevne varevogne, implementering af biodiesel, der nedsætter CO2 udledningen med

mindst 90%, samt solcelleanlæg på station Hvidovre. Ligeledes er Hovedstadens

Beredskab som lejere i dialog med ejerkommunerne omkring energioptimering af

bygninger.

Beredskabet har dog ingen opgørelser for CO2-udledningen eller mål for den fremtidige

CO2-reduktion. For at Hovedstadens Beredskab kan opgøre og sætte mål for

CO2-udledning, vil der være behov for følgende:

• Etablering af en CO2-baseline, der fungerer som udgangspunkt og

sammenligningsgrundlag for efterfølgende årlige opgørelser.

• Udarbejdelse af en metode/model, der gør det ressourcemæssigt effektivt for

Hovedstadens Beredskab årligt at opgøre CO2-udledningen og målopfyldelsen.

• Identificere og beskrive energibesparende foranstaltninger, herunder analyse af

rentabilitet og finansiering.

• Fastsættelse af mål for mindskelsen af CO2-udledningen.

Hovedstadens Beredskab har ikke egne interne kompetencer til at kunne gennemføre et

CO2-projekt som skitseret ovenfor.

Opgørelse og opfølgning på CO2-udledning kan på sigt naturligt indgå i Hovedstadens

Beredskabs årsberetning eller i en årlig klima/miljø-rapportering.

I forbindelse med godkendelsen af udkast til RBD 2021+ på bestyrelsesmødet i juni 2020

blev det besluttet, at implementeringen af de målsætninger i RBD 2021+, der

forudsætter en vis økonomi, vil ske på baggrund af en prioritering ifm. den årlige

budgetbehandling og den hertil knyttede effektiviseringsprofil. På bestyrelsesmødet

den 23. juni 2021 godkendte bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af budget

2022 prioritering af de RBD-projekter, der er økonomi til at arbejde videre med i 2022.

Et projekt omkring CO2-opgørelse og nedbringelse var ikke blandt de projekter, der blev

prioriteret imellem.

Baseret på indledende møder med to konsulenthuse estimeres med et behov for

ekstern konsulentbistand til etablering af opgørelse og mål for CO2-udledning at ligge et

sted mellem 150.000 - 300.000 kr. ekskl. moms.

Herudover estimerer Hovedstadens Beredskab, at der i etableringsfasen vil skulle

allokeres 1/3 internt årsværk til dette arbejde, primært i forhold til fremskaffelse og

analyse af data.

Finansiering af ovenstående omkostninger er pt. ikke en del af Hovedstadens

Beredskabs vedtagne budget. Hovedstadens Beredskab indstiller på den baggrund:

1. at bestyrelsen træffer en principbeslutning om, hvorvidt Hovedstadens

Beredskab fremadrettet skal opgøre CO2-udledning, herunder etablere

CO2-baseline, sætte ambitiøse mål for CO2-udledning, identificere og analysere

indsatsområder samt implementere indsatsområder.

2. at såfremt bestyrelsen træffer principbeslutning om opgørelse af CO2-udledning

godkender, at der i forhold til igangsætning og finansiering af dette foretages en
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prioritering mellem de forskellige RBD-initiativer, herunder i forhold til klima- og

miljøindsatsen i forbindelse med bestyrelsens behandling af budget 2023.

Beslutning i bestyrelsen den 13. oktober 2021

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Franciska Rosenkilde, Kim Christiansen, Ninna Hedeager Olsen, Simon

Aggesen, Steen Christiansen, Cecilia Lonning-Skovgaard
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