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Indhold Danmarks første klimakommune

Indberetning 2016

Tilbage i 2007 tog Frederikshavn Kommune teten og blev Danmarks første klimakommune. Siden da, har størstedelen af 

de danske kommuner fulgt trop og placeret sig på det grønne Danmarkskort - i et forpligtende samarbejde med Dan-

marks Naturfredningsforening. Med den underskrevne klimakommuneaftale, har Frederikshavn Kommune forpligtet sig til 

at reducere sin egen C02-udledning med 3 pct. pr. år i perioden fra 2007 til 2025. Det vil sige, at vi reducerer kommunens 

C02-udledning med hele 54 pct. i perioden frem til 2025. 

Vi har fokus på at løfte vores opgave bedst muligt ved at energioptimere de kommunale ejendomme, forbedre brænd-

stof-økonomien i transporten, opføre moderne og energirigtige byggerier - og sideløbende samle flere mennesker på færre 

energioptimerede- og multifunktionelle kvadratmeter. 

Vores ambition er at lave gode indsatser der smitter og inspirerer – både i den kommunale organisation, men også til lo-

kalområdet. 

I denne indberetning vil vi redegøre for Frederikshavn Kommunens opnåede energibesparelser i 2016, der både på varme- 

og elforbrug er reduceret med 5,2 % i forhold sidste års absolutte forbrug. En stigning på 27% i det nationale CO2 emissions-

tal (el-produktion) betyder dog, at vi, på trods af årets flotte resultat, har udledt 12% mere CO2 i 2016 end året før. 

Samlet set ligger Frederikshavn Kommune dog stadig bedre end målsætningen for denne aftale på 3 % pr. år, da vi har 

opnået en gennemsnitlig reduktion på 3,8 % pr. år på de 10 år, vi har registreret.

Vores forbrugsdata offentliggøres via kommunens grønne regnskab, og inddateres til Danmarks Naturfredningsforening 

(senere benævnt DN) via denne indberetning.

Rigtig god læselyst

 

Med venlig hilsen Bo Niebuhr 

Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune
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• Rådhus, bygninger til forvaltninger, mv. (rådhuse, kontorer, decentrale forvaltninger)

• Skoler (gymnastiksale, div. skurer, evt. SFOér og børnehaver placeret på skoler)

• Daginstitutioner (børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, aldersintegreret daginstitutioner)

• Ældrepleje (plejehjem, beskyttede boliger, væresteder for ældre)

• Specialinstitutioner mv.(døgntilbud, botilbud, forsorgshjem, væresteder)

• Kulturfunktioner (biblioteker, musikhuse, spillesteder, museer)

• Andre Kommunale bygninger

• Idrætsanlæg (boldbaner, svømmehal, ishal)

• Teknisk anlæg (materialgård)

• Brændstofforbrug, plejepersonalekørsel (hjemmehjælp/pleje)

• Flådestyringsbilers kørsel og forbrug

4

Genstand for aktiviteter til energireduktion 

Forudsætninger for CO2 emission

I denne figur illustreres bygningsmas-

se samt de øvrige områder, som i denne 

indberetning er genstand for Frederiks-

havn Kommunes indsats for at reducere 

energiforbruget i den kommunale byg-

ningsmasse. 

DN’s oplyste standardværdier for CO2 

emission er anvendt for diesel og benzin, 

hvorimod værdierne for el-produktion er 

fundet på Energinet.dk.

Alle øvrige tal for fjernvarme er beregnet 

faktisk for hvert fjernvarmeværk. De min-

dre værker så som Østervrå, Hørby mv. er 

vurderet ens. Her er emissionsfaktoren fra 

Østervrå Fjernvarme anvendt.

På transportområdet er forbruget udreg-

net i liter benzin og i liter diesel pr. år 

med udgangspunkt i 2400 g CO2 pr. 1000 

liter benzin, og 2650 g CO2 pr. 1000 liter 

diesel. 

Ved omlægning af transport til biogas, 

betragtes biogassen som CO2 neutral, og 

vil derfor medføre en direkte besparelse 

på CO2 regnskabet. 

Frederikshavn Kommune har indført et 

flådestyringsprogram, som gør det muligt 

for kommunens medarbejdere at booke 

kommunale biler til arbejdsrelateret kør-

sel. 

Det betyder, at kommunen oplever en 

stigning i det registrerede brændstoffor-

brug ud fra to forudsætninger: 

1. Flådestyring gør transporten centralt 

forankret, lettere at styre og giver et bed-

re overblik. 

2. Målet med flådestyring er at flyt-

te medarbejdernes kørsel fra egen bil til 

kommunens biler. 

I forhold til udbetalt kørsel er der i 2016 

lavet en opgørelse for de antal kørte km, 

som kommunen har udbetalt kørepenge 

for. I opgørelsen er følgende forudsæt-

ninger anvendt for at kunne omregne 

kørselsudbetalingen til CO2 emission: for-

brug pr. kørt km opgøres til 15 km/liter, og 

gennemsnitsemissionstallene for benzin 

og diesel, dvs. 2.525 g CO2 pr. 1000 liter, er 

anvendt i udregningen.
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Opgørelse af CO2 emission for 
indberetningsåret 2016

Opgørelsesmaterialet for hele indberet-

ningsåret 2016 er samlet i et bilag bagerst 

i rapporten. I den samlede opgørelse 

fremgår årets forbrug og CO2 emissioner 

for indberetningsåret i en sammenligning 

med tidligere år. Tabellerne er inddelt: el, 

varme og transport. 

I materialet er energidata fordelt på de 

forskellige bygningskategorier f.eks. sko-

ler, daginstitutioner mm. Denne indde-

ling medvirker til at overskueliggøre de 

områder, der i særdeleshed har været i 

fokus. 

2015 2016

Forbrug CO2 (Tons) Forbrug CO2 (Tons)

El 7.891 MWh 1.907 7.479 2.735

Varme 23.250 MWh 3.966 2.1633 3.871

Transport 902,052 (i 1000 l) 2.362 1.090 2.251

Reduktion i alt 15,5 % - 12 %

I denne tabel er dette års besparelser på 

henholdsvis el-, varme- og på transport-

området samlet. På transportområdet har 

Frederikshavn Kommune efterhånden 

opnået et bedre og mere præcist overblik 

over brændstofforbruget i de kommunale 

biler. Det skyldes dels programmet Ecof-

leet, der anvendes til booking og admi-

nistration af kommunens biler og dels 

kommunens økonomisystem, der gør det 

muligt at samle data under relevante po-

ster, som hjælper til at overskueliggøre 

det samlede forbrug.  

Gennemførte projekter 2016

Frederikshavn Kommunes Ejendoms-

center har et specialiseret team, der ar-

bejder med at realisere forskellige projek-

ter til nedbringelse af energiforbruget i de 

kommunale bygninger. 

Projekterne spænder bredt og tager altid 

udgangspunkt i de muligheder, der er på 

den enkelte bygning – og med fokus på at 

plukke de lavesthængene frugter i ener-

gioptimeringens navn. 

I dette afsnit fremhæves et udsnit af de 

projekter, som positivt har bidraget til at 

minimere energiforbruget i Frederikshavn 

Kommune i 2016. 

AALBÆK  
– én bygning til det hele 

Kloge kvadratmeter eller IQM2 – er den 

strategi, Ejendomscenteret anvender til 

at sikre god og energirigtig bygningsdrift. 

Det handler om at samle flere brugere i 

færre bygninger, sådan at de bygninger, 

der står til rådighed, samtidig er tidssva-

rende, energioptimerede og multifunk-

tionelle. Kvalitet frem for kvantitet – og 

færre bygninger er lig med færre energi-

udgifter. 



Klimakommune indberetning 2016

6

I Aalbæk er den tidligere skolebygning et 

af de rigtig gode eksempler på, hvordan 

man skaber kloge kvadratmeter. Den tid-

ligere skolebygning rummer fortsat byens 

skole, men herudover er der nu rykket et 

kombibibliotek ind - og i 2017 får Aalbæk 

børnehave også plads på matriklen.

To biblioteker under samme skoletag 

Tirsdag 29. november 2016 blev Frede-

rikshavn Kommunes første kombibibli-

otek indviet i Aalbæk. Det bedste fra to 

biblioteksverdener, skolebiblioteket og 

folkebiblioteket, er flyttet ind på Aalbæk 

Skole – og det betyder, at skolebørn og 

borgere fra lokalområdet nu bruger sam-

me bibliotek. Mødet mellem de forskelli-

ge brugergrupper giver en god stemning 

og dynamik i dagligdagen, og samtidig er 

energiforbruget væsentligt reduceret, når 

to enheder smeltes til en.

Varmepumpe med store muskler

Varmeinstallationen på Aalbæk Skole har 

også fået ny energi. Den tidligere gaske-

del er blevet udskiftet med en mindre 

gaskedel og en stor 120 kW luft til vand 

varmepumpe. De to nye enheder styres 

således, at varmepumpen først produ-

cerer varme, og når den så ikke længere 

kan dække behovet, startes gaskedlen, 

som hjælper til. Skolebygningen er dårligt 

isoleret, og derfor valgte energiteamet at 

dimensionere det nye varmesystem med 

FLYT I ”NYT” 
– Ejendomscenterets Administration

I marts 2016 flyttede Ejendomscenterets 

samlede administration i renoverede 

kontorlokaler på Fasanvej 1 i Frederiks-

havn. Bygningen havde inden den store 

flyttedag været igennem en gennemgri-

bende energirenovering – fra top til tå – 

for at nedbringe energiforbruget og sikre 

det bedst mulige indeklima.

Vi bygger ovenpå

Et grundigt energitjek afslørede, at der 

med fordel kunne laves energiforbedrin-

ger baseret på de eksisterende installati-

oner i bygningen. Det resulterede i en re-

novering af elinstallationen - og samtidig 

blev al belysning udskiftet til bevægelses-

styret LED belysning. VVS installationen fik 

også nyt liv med udskiftning af de vitale 

dele, og genanvendelse af rør og radia-

torer. Radiatorerne blev malet, og rørin-

tanke på at efterisolere bygningerne kraf-

tigt. Efterisoleringen udføres i 2017 – og 

vil skabe grobund for endnu flere energi-

besparelser i bygningen. 

stallationen isoleret med teknisk isole-

ring, som giver ejendommen en moderne 

VVS installation, der har god afkøling, en 

højere ydelse til de kolde vinterdage - og 

et lavere energiforbrug. Sidst, men ikke 

mindst, er husets tag blevet efterisoleret, 

hvilket også medvirker til at sænke var-

meforbruget om vinteren - og forbedre 

indeklimaet, især om sommeren. 

Energi til inspiration 

Under arbejdet med at energioptimere 

Fasanvej 1, er alle installationer samti-

dig blevet tjekket for småfejl og i sam-
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me ombæring indreguleret. Det har givet 

systemerne en bedre ydeevne, som har 

positiv effekt på både indeklima og ener-

giforbrug. 

Selvom Fasanvej 1 er en stor kontorbyg-

ning med kælder, stue og 1. sal, er alle 

energiforbedringerne baseret på kendte 

og fornuftige løsninger, der sagtens kan 

skaleres ned og udføres i private boliger 

med god effekt og penge at spare. De 

samlede forbedringer er estimeret til at 

give en el-besparelse på 43.500 kWh pr. 

år og en varmebesparelse på 20.000 kWh 

pr. år. 

SKAGEN RÅDHUS 
– Fredet bygning med ny teknologi

I 2016 blev det Skagen Rådhus’ tur til at 

få det store energieftersyn. Det er ofte en 

spændende opgave at finde løsninger til 

fredede bygninger, fordi der er langt flere 

forholdsregler at tage højde for.

Energitjekket viste, at der var behov for at 

renovere rådhusets varmesystem – og ved 

at tage nye metoder og egne opfindelser i 

brug, er resultatet blevet over al forvent-

ning med en estimeret energibesparelse 

på hele 120 MW fjernvarme.

Historisk bygning

Der var flere udfordringer i arbejdet med 

at renovere det traditionelle varmesystem 

på rådhuset. Først og fremmest var rør-

føringen skjult, og det betyder, at man 

ikke kan ændre på den, uden samtidig 

at lave et større indgreb i bygningen, der 

jo er fredet. Herudover er Skagen Råd-

hus generelt en kold bygning. Dels fordi 

ydremurene er massive og derfor ikke kan 

efterisoleres, men også fordi den oprin-

delige varmeinstallation ikke fordeler 

varmen jævnt mellem etager og rum.

Udfordringerne kaldte på nye teknologi-

er og metoder, der samtidig tager højde 

for, at bygningen er fredet. Derfor valgte 

energiteamet blandt andet at anvende en 

ny dynamisk radiatorventil, som sikrer, at 

varmen fordeles rigtigt i bygningen - og 

en ny type CTS-styring, som teamet selv 

har designet til huset. 

Resultatet er blevet rigtig godt og energi-

forbedringerne tæller i alt: 

• CTS Styring af alle varmezoner og blan-

deanlæg

• Blandesløjfer

• Dynamiske (trykuafhængige) radiator-

ventiler

• Varmtvandsveksler til varmt brugsvand

• Ny teknisk isolering

Skagen Rådhus er tegnet af Ejnar Borg - 

og opført i 1968. Det er en fredet bygning, 

som står i original stand og i dag huser 

administrative arbejdspladser.
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Fokusområder

Energistyring (1)

Vi er i 2017 for femte år ved at lave opgørelse 

med kommunens incitamentsmodel, som 

betyder, at brugerne at den enkelte byg-

ning (f.eks. skole, daginstitution mm.) får 

udbetalt 50% af de opnåede besparelser. 

Omvendt skal man som bruger selv betale 

75% af udgiften for et evt. merforbrug, hvis 

det viser sig, at energiforbruget er højere 

end budgetteret.

I Frederikshavn Kommune har vi udarbejdet 

en video, som på en let tilgængelig måde 

formidler budskabet. Se link: http://www.

youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U

Investeringer 
Ejendomscenteret har kun foretaget enkel-
te projekter med en tilbagebetalingstid på 

under 5 år. Vi er på nuværende tidspunkt i 
gang med at få en række bygninger ener-
gimærket igen, hvilket kan medføre, at 
planerne herfor viser potentialer i denne 

kategori. 

Investeringer 
med lang tilbagebetalingstid (3)

I 2016 er der foretaget investeringer som 

f.eks. udskiftning af eksisterende venti-

lationsanlæg, nye LED belysningsanlæg, 

samt opsætning af nyt CTS anlæg. Alle med 

en tilbagebetalingstid på over 5 år. Bag-

grunden for at lave disse investeringer er, 

at anlæggene efterhånden er ved at være 

udtjente. Det har derfor været hensigts-

mæssigt at lave den korrekte investering, 

da anlæggene formodes at have en levetid 

på 20-25 år. 

Solceller (4)

Solcelleområdet er et af de områder, hvor 

Frederikshavn Kommune strategisk har pri-

oriteret at igangsætte en række tiltag, som 

nu påvirkes af lovgivning omkring dispen-

sation for selskabsudskillelse. Frederikshavn 

Kommune har på nuværende tidspunkt ca. 

800 kWp, svarende til over 5.000 m2 sol-

celler. Målsætningen var, at Frederikshavn 

Kommune ved udgangen af 2014 samlet set 

skulle have en installeret effekt på 1 MWp 

solceller. Det har ikke været muligt med den 

nye lovgivning på området, da kommuner 

ikke har samme muligheder som regioner-

ne og staten. Følg Frederikshavn Kommu-

nes strømproduktion her: www.solceller-

frederikshavn.dk

Grøn transport har længe været en pri-

oritet i Frederikshavn Kommune. Derfor 

består den kommunale bilflåde også af 

både elbiler og biogasbiler foruden de 

konventionelle på benzin og diesel. I 2014 

blev der etableret en biogas-tankstation i 

Frederikshavn og i samme ombæring ind-

købte NT flere biogasbusser, som kører på 

ruten mellem Frederikshavn og Aalborg. I 

2016 blev to splinternye biogasbusser sat 

ind på bybuslinjen i Frederikshavn, hvil-

ket gør Frederikshavn til den første by i 

Nordjylland med CO2-neutrale bybusser 

på biogas.

Samkørsel - NT+GoMore

Sammen med Nordjyllands Trafikselskab 

(NT) har Frederikshavn, Hjørring og Aal-

borg Kommune involveret sig i det nye 

samkørselstiltag NT+GoMore, som søsattes 

i Nordjylland i 2017. 

Den nye ordning handler om at gøre 

samkørsel i privatbil til en naturlig del af 

den kollektive trafik med etablering af 13 

samkørselsstoppesteder fordelt i Frede-

rikshavn, Hjørring og Aalborg kommune. 

Stoppestederne skal fungere som møde-

sted for passagerer og chauffør, og place-

res i forbindelse med offentlig transport. 

Transport

Projektet giver øget mobilitet og sænker 

samtidig CO2 udledningen, når flere be-

nytter sig af samme bil og/eller offentlig 

transport. Indtil videre er interessen for 

projektet stor - og ligeledes er forvent-

ningerne til effekten.

Foto: Peter Broen

http://www.youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U
http://www.youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U
http://www.solcellerfrederikshavn.dk 
http://www.solcellerfrederikshavn.dk 
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Budget år Energistyrings 

system (1)

Projekter iht. ener-

gimærker (2)

ESCO eller kommu-

nale projekter (3)

Energi produceren-

de anlæg (4)

Budget

2016 1 mio. kr. 3 mio. kr. 4 mio. kr.

2017 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 2,5 mio. kr. 4 mio. kr.

Budget til energitiltag

Frederikshavn Kommune forventer det kommende år, ud fra nævnte beløb, at gennemføre blandt andet følgende projekter:

Konkrete projekter i 2017

Ud fra ovenstående fokusområder og de af byrådet udlagte økonomiske rammer, er det vores forventning bl.a. at udføre følgende konkrete 

projekter igennem år 2017. Vi vil i den næste indberetning følge op på realiseringen af disse projekter.

Nr. Handlingsplan VE produktion / 

Energibesparelse

Projekt periode Investering (DKK) Tiltag

1. Ravnshøj Skole, udskiftning af 

ventilation

70 MWh 2017 258.000 (3)

2. Børnenes hus Lærkereden ud-

skiftning af ventilation

30 MWh 2017 350.000 (3)

3. Gærum Skole, udskiftning af 

ventilation

80 MWh 2017 293.000 (3)

4. Abildgårdhallen, udskiftning af 
ventilation 

90 MWh 2017 473.000 (3)

5. Strandby Skole, isoleringsarbej-
der

110 MWh 2017 140.000 (2)

6. Ålbæk Skole, isoleringsarbejder 140 MWh 2017 254.000 (2)

7. Ankermedets plejecenter, gang-
belysning

10 MWh 2017 100.000 (3)

8. Frederikshavn Svømmehal, nye 

vekslere

200 MWh 2017 132.000 (3)

9. Fasanvej 1, udskiftning af belys-

ning

4 MWh 2017 55.000 (3)

10. Kastanjegården, renovering af 

VVS installation

50 MWh 2017 550.000 (3)
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Med baggrund i årets indsats, er Frede-

rikshavn Kommunes CO2 emission steget 

med 12% i 2016. 

Den væsentligste årsag til dette resul-

tat er, at CO2 emissionen på produceret 

strøm er steget mærkbart. I forhold til 

2015 er det nationale CO2 emissionstal 

pr. produceret kWh steget med 27%, og 

det påvirker selvsagt resultatet negativt 

i Frederikshavn Kommune, selvom det er 

en udefrakommende faktor.

Stigningen skyldes blandt andet, at an-

delen af vedvarende energi i el-produk-

tionen er faldet, hovedsageligt på grund 

af reduceret vindproduktion, og samti-

dig er der importeret mindre CO2 neutral 

strøm fra Norden.

Konklusion

På energisparesiden er der sket et fald 

på det graddagekorrigerede varmefor-

brug på 5,2%, og tilsvarende på el-for-

bruget med 5,2%. Dette afspejler Kom-

munens kontinuerlige indsats igennem 

en længere periode, hvor indsatsen er 

koordineret i forhold til både at ned-

bringe energiforbruget - og sideløben-

de optimere kommunale bygninger og 

arealer i forhold til løbende at tilpasse 

bygningsmassen den demografiske ud-

vikling.

På transportområdet er der sket et let 

fald i brændstofforbruget. Årsagen hertil 

skyldes formentligt, at der har været en 

større udskiftning af kommunale biler i 

2015, som nu primært består af mindre 

køretøjer, der kører længere på literen. 

For andet år er der indregnet ’udbetalt 

kørsel’ i opgørelsen, som en del af CO2 

udledningen. Vi forventer et væsentligt 

fald i udbetalte kørepenge de kommen-

de år, da flere benytter sig af kommuna-

le køretøjer frem for egen bil. Der er ikke 

foretaget en basiskorrektion for udbetalt 

kørsel, da Frederikshavn Kommunes re-

sultat er langt over målsætningen, og 

det derfor ikke er nødvendigt i forhold 

til at overholde aftalen.

Samlet set leverer Frederikshavn Kom-

mune dog stadig et endnu bedre resul-

tat end målsætningen for denne aftale 

på 3% pr. år. Regner man reduktionen 

ud for de seneste 10 år, har Frederiks-

havn Kommune en gennemsnitlig re-

duktion på  3,8% i alt.
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CO2 emission

Produktionsanlæg Varmeproduktion, ex affald 

MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Frederikshavn Forsyning 2016 225.660 29.102  

Emissionsfaktor kg/kWh 0,129   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,161   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Strandby Fjernvarme 2016 26.847 2.641 1.231.843

Emissionsfaktor kg/kWh 0,098   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,123   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Skagen Fjernvarme 2016 87.027 5.189

Emissionsfaktor kg/kWh 0,169  

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,212  

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Sæby Varmeværk 2016 81.234 11.630 5.424.326

Emissionsfaktor kg/kWh 0,143

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,179

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Værker som ikke er udspecificeret

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,27

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission



12

Klimakommune indberetning 2016

Opgørelse af CO2 emission

VARME 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011

 MWh MWh Tons
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja nej  ja nej  ja nej  

Administration 2.717 2.414 733 2.587 2.466 609 2.283 2.667 510 2.191 2.235 501

Andre kommunale 889 788 211 702 675 146 1.033 1.239 210 748 761 156

Idrætsanlæg 2.979 2707 874 2.729 2.579 612 2.476 2.868 578 2.462 2.507 521

Institutioner 1865 1701 512 1830 1.708 421 1.546 1.777 330 1534 1515 344

SFO 824 741 215 798 749 179 722 831 169 734 724 163

Skoler 15.026 13.459 4.213 14.947 14.262 3.522 13.962 16.482 3.230 13.545 13.797 3.093

Kulturinstitutioner 1.411 1.271 397 1.448 1.405 337 1313 1.527 309 1.228 1.242 249

Ældrepleje 3.394 3.044 955 2.036 1.922 493 1925 2.234 419 1.931 1.961 400

Specialinstitutioner 368 326 63 322 304 53 244 285 45 376 379 72

I alt  29.473  8.173  27.399  6.372 25.504  5.799  24.774  5.499

EL 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011

 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2
Administration 1.714 832 1.696 814 1.262 572 1.326 618 1.249 564

Andre kommunale 161 77 176 83 166 77 174 81 159 66

Idrætsanlæg 2.509 1.293 2.350 1.208 2.046 1.045 2.232 1.139 2.207 1.115

Institutioner 586 271 554 250 626 278 520 226 598 234

SFO 224 103 231 104 246 108 245 106 269 113

Skoler 2.974 1.518 3.031 1.542 3.246 1.644 3.161 1.606 2.925 1.476

Kulturinstitutioner 523 262 553 274 897 452 913 456 1.155 554

Ældrepleje 947 441 861 394 832 374 927 407 787 316

Specialinstitutioner 141 66 141 66 121 55 108 46 165 76

I alt  9.779 4.863 9.563 4.735 9.442 4.605  9.606 4.685 9.514 4.514

BRÆNDSTOF 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 

 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l  Tons CO2
Diesel 25,74 64 86,15 217 60,31 144 43,03 103 1.283

Benzin 355,44 942 443,8 1.176 464,23 1.230 505,06 1.338 47,217 113

Brændstof i alt  1.006  1.393  1.374  1.441 1.396

I alt varme og el  13.036  12.433  10.977  10.484  10.281

Total Ton CO2  14.042  13.826  12.351  11.925  11.409

Reduktion    1,54  10,67  3,45 4,3%

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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Klimakommune indberetning 2016

Opgørelse af CO2 emission

VARME 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

 MWh MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2
Graddagekorrigeret ja nej  ja Ja Ja Ja

Administration 2.142 2.213 455 1840 393 1.967 365 2.000 344 1470 247

Andre kommunale 814 828 160 1.085 214 918 174 1071 191 960 182

Idrætsanlæg 2.707 2.781 527 2.722 473 2.729 424 2.848 431 2896 449

Institutioner 1.747 1.785 374 2.032 367 1.633 301 1.520 261 1596 267

SFO 759 782 165 797 159 780 153 621 111 734 124

Skoler 13.041 13.450 2.790 12.006 2.345 11.647 2.229 11.350 1.967 10355 1850

Kulturinstitutioner 1.472 1.498 284 1.424 239 1.456 291 1.566 280 1.652 388

Ældrepleje 1.902 1.960 368 1.913 393 1.947 364 1735 288 1529 241

Specialinstitutioner 457 465 69 610 61 459 76 539 93 839 123

I alt 25.041 5.192 24.429 4.644 23.536 4.377 23.250 3.966  22.031 3.871

EL 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2
Administration  1.295 533 875 409 957 311 842 179 806 206

Andre kommunale  185 74 189 90 218 66 225 96 212 92

Idrætsanlæg 2.022 1.003 1764 883 1.657 504 2.024 425 2045 808

Institutioner  698 234 693 276 699 237 650 148 663 267

SFO 260 97 221 83 258 78 155 32 137 35

Skoler  2.708 1.313 2330 1.149 2.290 696 2.131 606 2014 718

Kulturinstitutioner 1.029 503 942 477 974 304 963 206 852 388

Ældrepleje  775 262 699 278 637 218 608 154 565 171

Specialinstitutioner  157 68 135 64 153 46 293 61 185 50

 I alt  9.129 4.087 7.848 3.709 7.843 2.460 7.891 1.907 7.479 2.735

BRÆNDSTOF 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

 1000 l Tons CO2  1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2
Diesel 761,753 2.018 845,159 2.239 836,852 2.216 743,248 1.969 43 114

Benzin  60,485 145 69,661 167 52,258 125 65,248 157 855 2051

Brændstof, Kørepenge 226 572 93,556 236 193 488

Brændstof i alt  2.163 484,144 2.406 2.913 2.362  991 2253

I alt varme og el  9.279 8.353 6.837 5.873  6.606

Total Tons CO2  11.442 10.759 9.750 8.235  9.259

Reduktion  -0,3% 6% 9,4% 15,5%  -12 %
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