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01 Renovering/vedligeholdelse af skoler i Brønderslev Kommune 
J.nr.: 82.18.00G01/dwbkes 
 09/6961 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 med baggrund i møder mellem 
udvalget og skolebestyrelserne at indkalde til møde med Teknik- og Miljøudvalget med henblik 
på en drøftelse af ønsker fra skolerne til renovering/vedligeholdelse af skolerne. 

  

Der er udarbejdet opsamling af de forhold, som fremkom på mødet med skolebestyrelserne. 

 
Bilag: 
Notat vedr. opsamling af ønsker til renovering/vedligeholdelse 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2009  
Børne- og Ungdomsudvalgets orientering blev taget til efterretning af Teknik- og Miljøudvalget. 

Der var enighed mellem de to udvalg, at der søges dannet en pulje til "pædagogiske forbedrin-
ger" på skole og daginstitutioner. 
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02 Energibesparelser og renovering i de kommunale bygninger 
J.nr.: 82.00.00G01/dwtftj 
 09/6667 Åben sag 
  Teknik- og Miljøudvalget

 
Sagsfremstilling: 
Brønderslev Kommune er forpligtet til at udføre energibesparende foranstaltninger i de kommu-
nale bygninger med en tilbagebetalingstid under 5 år. Da der ikke tidligere i væsentlig grad har 
været prioriteret ressourcer til at udføre en samlet koordineret indsats for at nedbringe energifor-
bruget i kommunen, forventes der at være et stort potentiale for rentable energibesparende foran-
staltninger. 

  

Byrådet i Brønderslev Kommune har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 
at være klimakommune, og forpligtiger sig dermed til at nedbringe CO-2-udledningen med 2% 
om året. 

  

Brønderslev Forsyning A/S har en fuldtidsansat energirådgiver, der via en indgået aftale med 
Brønderslev Kommune, yder gratis energirådgivning til kommunen. Brønderslev Forsyning har 
desuden indgået samarbejdsaftale med Energirådgiverne A/S, Hjørring, der er 100% ejet af 
ENV, og som også yder gratis energirådgivning til bl.a. Brønderslev Kommune. Energirådgiver-
ne A/S har 8 medarbejdere, der beskæftiger sig fuldtid med energirådgivning, projektering, kon-
traktforhandlingerne med entreprenører, byggetilsyn, salg af lavenergiprodukter m.v. 

  

Energirådgiverne A/S er også et ESCO-firma, Energy Service Compagny, der er betegnelse for 
et firma, der garanterer energibesparelserne, gennemfører bygningsrenoveringerne fra projekte-
ring til færdig udførsel, finansierer investeringen og sørger for opstart og oplæring af personale 
Afdragsprofilet for lånet tilrettelægges, så det svarer til den årlige besparelse i energiomkostnin-
ger. Når lånet er afdraget, f.eks. efter 5 år, har bygherren fortjenesten ved besparelsen i energi-
omkostningerne. 

  

Energirådgiverne A/S har vederlagsfrit gennemgået 8 af kommunens bygninger: 

  

• Brønderslev Rådhus 

• Margrethelund  

• Dronninglund Skole  

• Hjallerup Skole  
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• Søndergades Skole  

• Restaurant Hedelund  

• Den Runde Pavillon  

• Brønderslev Svømmehal 

Der er lavet en total energiscreening af samtlige bygninger, hvor mulighederne for besparelser på 
el og varme er kortlagt. Der er i samtlige bygninger fundet indtil flere projekter med rentabel 
energibesparelser. Der vil blive en gennemgang af konkrete energispareprojekter for nogle af 
disse bygninger, og det vil blive belyst, hvad en ESCO-aftale vil betyde i forbindelse med disse 
projekter. 

  

Energirådgiverne er indbudt til deltagelse i mødet. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2009  
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
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03 Orientering 
J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 
 09/1798 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Teknik- og Miljøudvalget orienterer om forsalg til etablering af cykelstier. 

  

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2009  
Til efterretning. 

 
 
 


	Børne- og Ungdomsudvalget 
	Beslutningsprotokol 
	01 Renovering/vedligeholdelse af skoler i Brønderslev Kommune
	02 Energibesparelser og renovering i de kommunale bygninger
	03 Orientering

