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Et bæredygtigt Allerød

Offentlig/privat samarbejde
om bæredygtighed og

CO2-reduktion i Allerød

www.carbon20alleroed.dk



Carbon20 netværk

FÆLLES PROJEKTER
Netværksmedlemmer får

løbende tilbud om deltagelse
i forskellige projekter

og aktiviteter

NYHEDSBREVE
Som medlem af

Carbon20 netværket,
modtager du nyhedsbreve

med relevante nyheder,
tilbud og nyttige råd

UDVIKLINGSRÅD
Repræsentanter fra lokale

virksomheder, vil i samarbejde
med Allerød kommune støtte

og udvikle Carbon20
samarbejdet

ET BÆREDYGTIGT ALLERØD

MOTIVATION
Som medlem af Carbon20

netværket, kan jeres
medarbejdere få

undervisning i god
energi adfærd

NETVÆRKSMØDER
To gange årligt holder vi

spændende netværksmøder
med forskellige temaer.
Møderne afholdes hos
lokale virksomheder

DELTAGERE
Carbon20 netværket er for alle
lokale virksomheder i Allerød,

der har lyst til at spare på
energiregningen og tænke i

bæredygtige løsninger



Carbon20 partnerskab

PARTNERSKABSAFTALE
Virksomheden indgår aftale

om at spare 20%
CO2-udledning

TEKNISK GENNEMGANG
Energikonsulent gennemgår
virksomheden og udarbejder

et katalog med mulige
besparelsespotentialer

HANDLINGSPLAN
Virksomheden beslutter,

hvilke tiltag der skal
gennemføres. Beslutningerne 

skrives i en handlingsplan

OPFØLGNING
En gang om året afholdes

opfølgningsmøde
med kommunen

GENNEMFØRSEL
Virksomheden gennemfører
punkterne i handlingsplanen

ET BÆREDYGTIGT ALLERØD

www.carbon20alleroed.dk



Det siger nogle af samarbejdspartnerne ...ALLERØD KOMMUNE

”Jeg blev utrolig stolt da Krøll Cranes fik overrakt Carbon20 
prisen af daværende klimakommissær Connie Hedegaard. 
Projektet har åbnet vores øjne for hvor mange muligheder 
der findes på energispareområdet”
Henrik Nielsen, direktør,
Krøll Cranes

”Gennem projektet har vi fået udarbejdet en rapport der
skal sikre grønnere leverandør styring hos vores tætteste 
samarbejdspartnere”
Louise Them Kjølholm, QES Engineer,
Fritz Hansen

“Vi har valgt at arbejde med tre områder, brændstof, el
og varmeforbrug. Bl.a. har vi med stor succes sendt vores 
medarbejdere på ”kør grønt kursus”  
Svend-Erik Vedsø, Production & Logistics Manager,
Guldager

“Via projektet har vi fået testet forskellige løsninger, bl.a. 
klimaskærme. Det betyder, at vi som entreprenørvirksomhed 
går foran og lettere kan rådgive vores kunder til også at 
tænke i klima og energiløsninger” 
Nils Henrik Christiansen, direktør,
V. B. Byggeindustri A/S

”Vi er stolte over, at PP Møbler altid har produceret lang-
tidsholdbare kvalitetsmøbler i miljøvenlige materialer. I 2012 
plantede vi PP Skoven i samarbejde med Allerød Kommune. 
Den CO2 skoven optager gør, at vi producerer CO2-neutralt”
Søren Holst Pedersen, snedkermester og adm. direktør, 
PP Møbler

TIP

TRYKLUFTANLÆGGET
Tjek jeres trykluftsanlæg.
En lækage på bare 5 mm 

koster 10.000 kr.
om året

TIP

SERVERRUMMET
For hver grad

I hæver temperaturen
i serverrummet sparer

I cirka 3 % af jeres
energiforbrug

TIP

LUK OG SLUK
40 % af den el, der bliver 
brugt på kontorer, bliver

brugt uden for
arbejdstid




