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Sagsbeskrivelse
Med afsæt i en politisk forespørgsel har Direktørgruppen afsøgt muligheden for at nedbringe forbruget af
plastikflasker til vand i Aalborg Kommune.
Der findes ikke en entydig definition af vand på flaske, ligesom der er forskellige varianter af flaskevand;
f.eks. med og uden brus, samt forskellige smagsvarianter. Men anvendes den brede definition, har Aalborg
Kommune i 2019 købt flaskevand for ca. 250.000 kr.
Beregninger fra HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) viser, at når ½ liter postevand forlader
vandhanen, udledes der 0,0001 kg CO2 fra oppumpning, filtrering og transport. I vand på flaske bruges
ekstra CO2 på at producere flasken, tappe vand og transportere flasken. Derfor belaster ½ liter vand på
flaske i gennemsnit 0,09 kg CO2.
Der kan dermed beregnes en besparelse på 99,9% CO 2 ved at undlade at indkøbe vand på flaske, men i
stedet anvende postevand. Og ud over CO2 besparelsen ved at indkøbe mindre vand på flaske, reduceres
også yderligere ressourcer til f.eks. emballage og transport.
På ovenstående baggrund godkendte Direktørgruppen i møde den 11. august 2020, at der fremadrettet,
med enkelte undtagelser, ikke købes flaskevand i Aalborg Kommune. Undtagelserne er arrangementer med
ansatte/borgere ”ude af huset”, caféer på væresteder/svømmehaller som alternativ til sodavand, samt
eksternt salg ved koncerter, sportsevent og lignende.
Beslutningen vedrørende fremtidigt køb af flaskevand understøtter, at kommunen tænker og handler
bæredygtigt, som det også er beskrevet i kommunens pejlemærke I grøn balance.
Ovenstående implementeres gennem systemtilpasning i kommunens e-handelssystem og ved både central
og forvaltningsvis kommunikation.
I forbindelse med Direktørgruppens beslutning blev det samtidig påpeget, at implementeringen bør ske
under hensyntagen til den nuværende situation vedrørende COVID-19.
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