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1 Indledning 

Nærværende rapport indeholder kortlægning af energiforbrug og CO2-udledningen fra Helsingør 

Kommune som virksomhed for perioden 2007-2016. Kortlægningen omfatter udledning fra el- og 

varmeforbrug i kommunens bygninger samt kommunens transport. Kommunens produktion fra 

solceller fremgår separat. 

Helsingør Kommune vil gå forrest som det gode eksempel. Derfor har Helsingør Kommune 

indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at reducere CO2 udledningen 

fra kommunens virksomhed med 2 % per år fra og med 2008 frem til 2025, med 2007 som 

basisår. For at sikre og dokumentere at Helsingør Kommune lever op til aftalen med Danmarks 

Naturfredningsforening, er det derfor vigtigt at kortlægge udledningen fra kommunens egen 

virksomhed én gang årligt. 

Emissionsfaktoren for el varierer over tid, afhængigt af sammensætningen af brændslet. I 

nærværende rapport opgøres CO2-udledningen både med faktisk emissionsfaktor og med 

fastholdt emissionsfaktor. DN har valgt at fokusere på opgørelsen, hvor emissionsfaktorerne er 

fastholdt på niveauet fra 2008.  

I 2016 var Helsingør Kommunes totale faktiske CO2-udledning 9.178 tons CO2, hvilket svarer til 

en reduktion på 49 % i forhold til 2007. 

Nærværende kortlægning dokumenterer, at Helsingør Kommune, med fastholdt emissionsfaktor 

fra 2007-2016, har reduceret CO2-udledningen med 28,8 % over 9-års perioden. Dermed er DN-

kravet om 2 % CO2-reduktion pr. år mere end opfyldt.  

Det seneste år, fra 2015 til 2016, er der er en reduktion i CO2 emissioner på ca. 5 % med 

fastholdt emissionsfaktor. Det kan konkluderes, at Helsingør Kommune opfylder sine mål i forhold 

til indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening. 

Park og Vej blev udskilt fra Helsingør Kommunes administration i 2014. Derfor er Park & Vej ikke 

med i opgørelsen. 

Det totale energiforbrug for Helsingør Kommune er faldet med 4,5 % fra 2015 til 2016. 

Varmeforbruget ligger samlet på samme niveau som sidste år. Det dækker over en stigning i 

gasforbruget og et fald i fjernvarmeforbruget. Brændstofforbruget er steget i forhold til sidste år. 

Elforbruget er faldet en del som følge af energirenovering og energibesparende tiltag i 

kommunen. 

Tidligere har kommunen købt grøn strøm (med RECS certifikater
1
), men dette blev fravalgt 

tilbage i 2014. 

Nedenfor fremgår eksempler på aktiviteter, der især det forløbne år er udført for at nedsætte 

CO2-udledningen. 

 Forsyning Helsingør har etableret fjernaflæste målere, hvilket forventes at give en 

betydelig varmebesparelse bl.a. fordi man bliver opmærksom på og kan følge forbruget 

løbende. 

 

                                                   
1
 Renewable Energy Certificate System, et marked for VE-elektricitet, heriblandt vindmøllestrøm og vandkraft. 
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 Udskiftning til LED pærer og energieffektive T5 armaturer samt styring af lyset på 7 

lokationer - Borupgårdskolen, Tikøb skole, SFO Briggen, Kulturhuset Bølgen, 

Espergærde bibliotek, Fritidsklubben PUK og lokalhistorisk arkiv 

 Styring af lyset på Tennishallerne og Espergærde Skole/Fritidscenter Espergærde/Klub 3 

 Varmeoptimerende tiltag med intelligente termostater med vinduesfunktion og 

natsænkning samt etablering af ny varmeautomatik på Espergærde Skole/Fritidscenter 

Espergærde/Klub 3 

 Udskiftning af pumper på varmeanlægget på 4 lokationer - Borupgårdskolen, SFO 

Briggen, Flynderupgård og Kulturhuset Bølgen 

 Optimering af ventilationsanlæg på Tikøb skole og Tennishallerne 

 Etablering af CTS automatik på varme- og ventilationsanlæg på Tennishallerne og 

Espergærde bibliotek 

 Efterisolering af bygningerne på Fritidsklubben PUK og Lokalhistorisk Arkiv og 

Espergærde Bibliotek 

 Opsætning af forsatsvinduer med energiglas på Flynderupgård 

 Etablering af varmepumpe med elpaneler på Fritidsklubben PUK og Lokalhistorisk Arkiv 
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2 Hovedresultat 

Hovedresultat med Helsingørs Kommunes totale udledning af CO2 vises på nedenstående figur. 

Som det fremgår af figuren, opfylder Helsingør Kommune sin målsætning overfor Danmarks 

Naturfredningsforening. 

*ved en fremskrivning med 2 % årlig besparelse fra året 2007 
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3 Resultater 

3.1 Resultat af kortlægningen 2016  

Nedenfor vises i figur 1 det samlede energiforbrug for Helsingør Kommune som virksomhed i 

2016, opgjort i MWh og i %.  I figur 2 vises CO2-udledning i 2016, fordelt på energikilder. I de 

følgende figurer og tabeller er varmeforbruget klimakorrigeret/graddagekorrigeret. 

 

 

Figur 1: Fordeling af energiforbrug på de enkelte kilder for 2016, vist i MWh og i procent 
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Figur 2: Fordeling af CO2-udledning på de enkelte kilder for 2016 

Energiforbrug i bygningerne bidrager til den overvejende del af udledningen, hvilket tydeligt ses 

på figur 1 og 2 ovenfor. Fjernvarme, naturgas og el udgør langt den største del af CO2-

udledningen. Benzin og diesel udgør sammen med olie en lille del af både energiforbruget og 

CO2-udledningen. 

Tabel 1 viser CO2-udledning i ton i årene 2007 og 2014-2017 og i forhold til 2007, som regnes 

som indeks 100. 

    Indeks 2007=100 

  2007 2014 2015 2016 2007 2014 2015 2016 

Fjernvarme     2.713      3.334      3.406      3.136         100         123         126         116  

Naturgas     3.175      2.461      2.361      2.501         100          78          74          79  

Olieforbrug        752          86          82          63         100          11          11            8  

Elforbrug, 
faktisk 
udledning   10.219      4.017      2.624      2.904         100          39          26          28  

Benzin        496         326         312         361         100          66          63          73  

Diesel        655         244         210         214         100          37          32          33  

 I alt    18.010    10.467      8.995      9.179         100          58          50          51  
Tabel 1: Sammenligning af CO2-udledning for 2014, 2015 og 2016 i forhold til 2007.  

Der er to måder at reducere kommunens CO2 udslip på, enten ved at nedsætte energiforbruget 

eller ved at etablere en større andel af vedvarende energi. 
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Helsingør Kommunes samlede energiforbrug og hermed CO2-udledning kan reduceres ved at 

fokusere på energibesparelser i kommunens egne bygninger, ændre typen af køretøjer samt ved 

i samarbejde med forsyningsselskaberne at fremme vedvarende energikilder i energiforsyningen. 

Vedvarende energi (VE) andelen af kommunens bygningers samlede energiforbrug er det 

seneste år faldet fra 23 % til 21 % i 2016, se figur 3. I andel af vedvarende energi er medregnet 

forsyningsselskabernes andel af vedvarende energi. 

Faldet i vedvarende energi fra 2015 til 2016 skyldes primært, at vindproduktionen er lavere i 2016 

end i 2015 og elproduktionen hermed havde en lavere del af vedvarende energi. Kommunens 

egenproduktion af vedvarende energi er steget.  

 

 
Figur 3: Energiforbrug og andel af vedvarende energi i 2016.  
 

3.2 Udviklingen i perioden 2007-2016 

I det følgende opsummeres resultaterne fra kortlægningen af energiforbrug og CO2-udledning for 

perioden 2007-2016. 

Figur 4 skitserer energiforbruget til opvarmning og el i kommunens bygninger samt det 
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Figur 4: Energiforbrug til opvarmning, elforbrug og transport for 2007, 2014, 2015 og 2016. De to figurer viser de samme 

tal afbilledet på to forskellige måder. 
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Figur 5 nedenfor viser CO2-udledning fra kommunens aktiviteter. Der er medtaget en udledning 

fra elforbruget baseret på faktisk emissionsfaktor. Tallene bag figuren fremgår af bilag 1. 

Figur 5: CO2-udledning til rumopvarmning, elforbrug og transport for 2007, 2014, 2015 og 2016, med faktisk emission. 

Figuren viser en lille stigning i CO2 udledningen fra 2015 til 2016 med faktisk udledning, hvilket 

skyldes at emissionsfaktor for el var højere i 2016 end i 2015. Elforbruget er faldet.  

El- og varmeforbruget er faldet som følge af de tiltag kommunen har iværksat.  

Figur 6 nedenfor viser det samlede energiforbrug til opvarmning, elforbrug og transport i 

kommunen. Desuden ses den samlede udledning både med den faktiske el-emissionsfaktor for 

de enkelte år og med den fastholdte emissionsfaktor (506 g CO2/kWh, 2008).  

Figuren viser en stigning fra 2015 til 2016 med den faktiske emissionsfaktor, men ellers generelt 

fald i udledningen af CO2. 
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Figur 6: Samlet udslip med hhv. faktisk og fastholdt CO2-emissionsfaktor for el 

Tabel 2 og 3 opsummerer de procentvise forskelle af energiforbrug og CO2-udledningen for de 

enkelte kilder. Den mest markante forskel mellem energi- og CO2-udledning er elforbruget, hvilket 

skyldes at CO2-emissionsfaktoren ændrer sig fra år til år. 

Der kommer generelt mere VE-energi i el-produktionen år for år og produktionen bliver mere 
energieffektiv på de danske kraftværker. De ydre omstændigheder har derfor stor betydning for 
reduktionen i CO2-udledningen fra 2007-2016. Emissionsfaktoren er steget til 285 kg/MWh i 2016 
i forhold til i 245 kg/MWh i 2015 
Det skyldes at produktionen fra danske vindmøller faldt med ca. 10 pct. og desuden et fald i 
import af vandkraft fra Norge og Sverige, hvilket har resulteret i en stigning af import fra Tyskland, 
som har en højere emissionsfaktor. Total set er andel af naturgas og kul til elproduktion højere 
end de foregående år. 
 

Af flere årsager medtages derfor også den procentvise forskel for udledningen med fastholdt el-

emissionsfaktor, sådan som Danmarks Naturfrednings vejledning foreskriver.  

Det kan overvejes at ændre den fastholdte emissionsfaktor efter en periode, så det ikke er 2008 

der er reference, men et senere år.  

Se endvidere udviklingen af emissionsfaktorer under afsnit 4.3 Emissionsfaktorer. 

Nedenstående tabel viser differencen i forbruget af energi fra år til år. Det samlede energiforbrug i 

perioden 2007-2016 er faldet med 24 %, mens det fra 2015 til 2016 er faldet med 4,5 %. 
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Energiforbrug 
Difference  
14-15 

Difference  
15-16 

Difference  
'07-16 

Fjernvarme -9,6% 2,2% -7,2% 

Naturgas -14,0% -4,0% -21,1% 

Olieforbrug 92,5% -5,0% -91,6% 

Samlet varme 0,2% -4,1% -17,1% 

    
Elforbrug -0,6% -8,3% -34,0% 

    
Benzin -4,3% 15,8% -30,2% 

Diesel -13,6% 1,5% -67,2% 

Samlet 
transport 

-8,3% 10,1% -50,7% 

    
Total -0,3% -4,5% -23,5% 

Tabel 2: Forskel i energiforbrug i procent for de enkelte kilder.  

Helsingør Kommune har indgået en aftale med DN om at reducere CO2-udledningen med 2 % 

årligt i kommunen som virksomhed fra og med 2008 og frem til 2025 med 2007 som basisår. 

Under forudsætning af at man fastholder CO2-emissionsfaktoren for el (sådan som DN 

foreskriver), opfylder Helsingør kommune ifølge nærværende kortlægning aftalens mål for 

perioden 2007-2016. Det totale mål for CO2-besparelse er 16,6 % for perioden og Helsingør 

kommune har haft et samlet fald på ca. 29 % af CO2-udledningen. 

Tabel 3 viser udviklingen fra årene 2014 til 2016 samt fra basisåret 2007 til 2016. 

CO2 udledning 
Difference  
14-15 

Difference  
15-16 

Difference  
'07-16 

Fjernvarme 2,2% -7,9% 15,6% 

Naturgas -4,0% 5,9% -21,2% 

Olieforbrug -5,0% -23,3% -91,7% 

Samlet varme -0,5% -2,5% -14,2% 

        

Elforbrug, faktisk -35% 11% -71,6% 

Elforbrug, fastholdt -3,0% -9,5% -37,6% 

        

Benzin -4% 16% -27,1% 

Diesel -14% 1% -67,4% 

Total faktisk -14% 2% -49,0% 

Total fastholdt -2% -5% -28,8% 

Tabel 3: Forskel i CO2 udledningen i procent for de enkelte kilder 

Udviklingen i de totale CO2-emissisoner fremgår også af figur 7 nedenfor.  
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*ved en fremskrivning med 2 % årlig besparelse fra året 2007 

Figur 7: Udvikling i total emission i årene 2007, 2014, 2015 og 2016 

Som det fremgår af overstående figur opfylder Helsingør kommune sit mål over for DN. 
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4 Forudsætninger 

4.1 Metode 

Kortlægning er baseret på følgende datagrundlag: 

 Oplysninger om elforbrug fra Forsyning Helsingør og Dong/SEAS-NVE
2
. 

 Oplysninger om forbrug af naturgas fra HMN. 

 Oplysninger om fjernvarmeforbrug fra Forsyning Helsingør og Hornbæk Fjernvarme. 

 Oplysninger om energiforbrug fra kommunens energiregistreringssystem "MinEnergi", 

hvor data mangler fra ovenstående kilder eller er uvalide.. 

 Opgjort transportarbejde stammer fra kommunens egen opgørelse af kørselsgodtgørelse 

og brændstofindkøb fra kommunens Lease-database. 

 Oplysninger om solcelleproduktion modtaget fra Helsingør kommune. 

Naturgasforbrug er baseret på 4 mdr. forbrug der er omregnet til et helt år, hvilket giver 

usikkerhed. Da det faktiske forbrug for 2015 foreligger på nuværende tidspunkt er 

naturgasforbrug for 2015 opdateret i forhold til sidste rapport. Fjernvarmeforbrug fra Hornbæk 

fjernvarme er baseret på en procentfordeling af det samlede producerede forbrug. Det har 

tidligere været beregning at de kommunale bygninger udgør 10%, men det har i år ikke været 

muligt at få den nøjagtige fordeling, så 10 % som sidste år er anvendt. Hornbæk fjernvarme 

udgør dog en mindre del af det samlede fjernvarmeforbrug. 

Det ville dog være hensigtsmæssigt at registrere forbrug på de enkelte bygninger, hvilket ville 

validere opgørelsen yderligere og sikre, at hverken for meget eller for lidt tælles med i 

kortlægningen af kommunens forbrug. Det anbefales, at kommunen får alle forbrug opgjort via 

MinEnergi. 

MinEnergi’s data valideres regelmæssigt, men databasen indeholder ikke lejede bygninger. 

Fjernvarmeforbruget er klimakorrigeret med graddagetal fra MinEnergi, hvorved det stemmer 

overens med kommunens egen graddagekorrigering. Middelværdien anvendes mellem skygge- 

og solkorrigerede graddage. MinEnergi anvender graddage fra DMI Lufthavn. Der er antaget et 

graddageuafhængigt forbrug på 20 %.  

Det har ikke været muligt at opdele el- og varmeforbruget på forvaltninger eller nye centre, idet 

data fra forsyningsselskaberne ikke kunne fordeles ud på de enkelte ejendomme i det nuværende 

ejendomsregister. En opdeling af energiforbruget på forvaltninger ville derfor være forbundet med 

for stor usikkerhed. 

Kommunens nye database fra 2015 hedder DaluxFM, hvorfra det er muligt at trække alle 

kommunens bygninger. Det anbefales fremover at tage udgangspunkt i denne ejendomsliste. 

Automatiske og manuelle målere er stort set implementeret i energistyringsprogrammet 

MinEnergi. Der er uoverensstemmelser mellem modtaget forbrug og forbrug i MinEnergi, hvilket 

bl. a. skyldes, at de lejede bygninger ikke er med i MinEnergi. 

 

                                                   
2
 SEAS-NVE har leveret data for den del af elforsyningen som ligger i DONG forsyningsområde, da Helsingør Kommune har valgt SEAS-

NVE som el leverandør for dette område.  
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Når MinEnergi er fuldt udrullet, anbefales det, at det anvendes som registreringsværktøj i det 

fremtidige arbejde med forbrugsopgørelser i kommunen. Herved sikres det, at alle bygninger 

tildeles et el- og varmeforbrug for de enkelte år. Samtidig er det en god og overskuelig måde at 

se udviklingen på fra år til år. Det er muligt at fordele opgørelsen på forvaltninger eller centre, hvis 

de enkelte bygninger kategoriseres og hermed overflødiggøres kategoriseringen i 

ejendomsregistret. Derudover kan de to systemer anvendes til at verificere, at samtlige af 

kommunens bygninger er omfattet af registreringen i MinEnergi. 

På sigt kan den energiansvarlige lave en opgørelse over el- og varmeforbruget vha. et simpelt 

udtræk fra MinEnergi. Hermed undgås involvering af forsyningsselskaberne og data skaffes 

hurtigere. Især set i lyset af at det bliver mere og mere vanskeligt at få data fra 

forsyningsselskaberne, samt at de data der modtages indeholder flere bygninger end dem 

Helsingør kommune varetager, således der ligger et manuelt stykke arbejde der giver mulighed 

for fejl. 

 

4.2 Afgrænsning 

Alt transportbrændstof, el- og varmeforbrug, der faktureres til kommunen, samt kommunens 

udbetaling af godtgørelse for tjenestekørsel i privatbil er medtaget i opgørelsen. 

Der er ikke medtaget opgørelse over affaldsmængder og sortering af disse.  

I opgørelsen over udledningen fra transport er der ikke medregnet forbrug af taxikørsel og 

flyrejser samt tog og busser. Kommunen har ikke lavet opgørelser over forbrug af disse 

transportformer, men det anbefales at kommunen iværksætter registreringerne, så 

medarbejdernes transportvaner kan følges. 

 

4.3 Emissionsfaktorer 

I kortlægningen er der anvendt de emissionsfaktorer, der er listet i tabel 4. Forskellen i el-

emissionsfaktoren skyldes forskel i el-import fra vores nabolande samt dansk vindproduktion. 

Emissionsfaktoren er steget til 285 kg/MWh i 2016 i forhold til i 245 kg/MWh i 2015. 

Det skyldes at produktionen fra danske vindmøller faldt med ca. 10 pct. og desuden et fald i 
import af vandkraft fra Norge og Sverige, hvilket har resulteret en stigning af import fra Tyskland, 
som har en højere emissionsfaktor. 
  



 

 

Helsingør Kommune CO2 regnskab 2016 

HELSINGØR 

Side 16 af 26 

 

 

2007 2014 2015 2016 

Elforbrug, 200 % 

metoden* 
626 346 245 285 

Forsyning Helsingør 95,6 167 137 122 

Hornbæk Fjernvarme 135,6 135,6 135,6 135,6 

Naturgas 204 204 204 204 

Olieforbrug 266 266 266 266 

Benzin 263 263 263 263 

Diesel 266 266 266 266 
* For 2007 gælder emissionen for el for Østdanmark. For 2013 og frem gælder emissionen for hele Danmark 

Tabel 4: Anvendte emissionsfaktorer for de enkelte energikilder 

 

Der anvendes 200 % -metoden for CO2-emisssionsfaktoren for fjernvarme og el (Energinet.dk's 

miljødeklarationer). Der er indregnet et distributionstab på 5 %. 

Emissionsfaktoren for fjernvarme for Forsyning Helsingør 2015 forelå ikke med klimarapport 

2015, men er opdateret i denne rapport. 

Danmarks Naturfredningsforening ønsker desuden en opgørelse over udledningen med fastholdt 

el-emissionsfaktor, hvorved kommunens konkrete lokale initiativer til CO2-reduktion kan 

evalueres mere direkte. Som reference år anvendes 2007. 

  



 

 

Helsingør Kommune CO2 regnskab 2016 

HELSINGØR 

Side 17 af 26 

5 Kortlægning 

5.1 Varmeforbrug i kommunale bygninger 

Varmeforbrug i Helsingør Kommunes bygninger fordeler sig på følgende opvarmningskilder: 

fjernvarme, naturgas, olie og en meget lille del elektricitet. Herunder opstilles fjernvarmeforbrug, 

naturgas- og olieforbrug mens elforbrug til opvarmning er indeholdt i afsnit 5.2 i opgørelsen. 

På baggrund af tilgængeligt datamateriale har det ikke været muligt at opdele varmeforbruget på 

forvaltninger eller centre. Se diskussion under metodeafsnittet for en fremtidig opgørelse. 

5.1.1 Fjernvarmeforbrug 

Forsyning Helsingør og Hornbæk Fjernvarme leverer fjernvarme til Helsingør Kommunes 

bygninger, hvor førstnævnte står for ca. 90 % af forsyningen. Fjernvarmeforbruget til kommunens 

bygninger fra Forsyning Helsingør er aflæst på forsyningsselskabets registreringssystem ud fra 

en liste over kommunens kundenumre. Nogle af fjernvarmeforbrugene er erstattet med forbrug i 

MinEnergi 

Tabel 5 viser fjernvarmeforbruget i kommunens bygninger fra medio 2007 – ultimo 2016. 

Det faktiske varmeforbrug er faldet fra 2016 til 2015, ligeledes med det graddagekorrigerede 

forbrug. De foregående år har været varme år, hvilket resulterer i et generelt lavere forbrug. Der 

har været enkelte konverteringer fra naturgas til fjernvarme, hvilket er skyld i den svage stigning i 

2015. 

  

1. apr 2007  
–  

31. mar 2008 

1. jan 2014 
–  

31. dec 2014 

1. jan 2015 
–  

31. dec 2015 

1. jan 2016 
–  

31. dec 2016 

Faktisk fjernvarmeforbrug 

[MWh] 
           22.977  21.842  23.199           22.137  

Graddage* 2.430  2.322  2.432             2.544  

Graddagekorrigeret 

fjernvarmeforbrug** [MWh] 
           27.973  27.039  27.625           25.398  

CO2-udledning fra 

fjernvarmeforbrug [ton] 
2.713 3.334 3.406 3.136 

*For at sikre konsistens er graddage baseret på antal faktiske graddage i perioden opgjort i MinEnergi. Normalår: 3.012 
graddage.  
**Der er regnet med et graddageuafhængigt forbrug på 20 %. 

Tabel 5: Fjernvarmeforbruget og tilhørende CO2 udledning fra kommunens bygninger 

Forbruget hos Hornbæk Fjernvarme er estimeret ud fra en af forsyningsselskabet skønnet 

fordelingsnøgle mellem private, erhverv og kommunale bygninger. Det har ikke været muligt at få 

fordelingsnøglen for 2016 og samme fordelingsnøgle er anvendt som for 2015, men da 

fjernvarmeværket har udvidet forsyningsområdet, kan det være for højt. 

Emissionsfaktorer 

Langt hovedparten af fjernvarmen kommer fra Forsyning Helsingør. Desuden forsynes Forsyning 

Helsingørs fjernvarmenet med affaldsvarme fra Nordforbrændingen og fra en række mindre 

kedelanlæg, der anvender flis og naturgas som brændsel. Varmeproduktionen fra Forsyning 

Helsingørs flis kedel prioriteres under hensyn til afsætning af affaldsvarmen fra 

Nordforbrændingen. For kraftvarmebaseret fjernvarme (Helsingør Kraftvarmeværk og 

Nordforbrændingen) regnes der med en varmevirkningsgrad på 200 %. Dermed deler el- og 
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varmesiden kraftvarmefordelen. Det svarer til, at der afsættes en brændselsmængde til varme, 

som i energi svarer til halvdelen af den varme, der produceres. 

5.1.2 Naturgasforbrug 

HMN leverer naturgas til Helsingør kommunes bygninger. Udtrækket er baseret på 4 mdr. forbrug 

der er omregnet til et helt år, hvilket giver usikkerhed. Da det faktiske forbrug for 2015 foreligger 

på nuværende tidspunkt er naturgasforbrug for 2015 opdateret i forhold til sidste rapport. 

Tabel 6 angiver naturgasforbruget i kommunens bygninger for 2007, 2014, 2015 og 2016. 

Naturgasforbruget afregnes omkring første maj, HMN har derfor omregnet forbruget til kalenderår 

baseret på de første 4 mdr.  

Gasforbruget er graddagekorrigeret tilsvarende fjernvarmen.  

  

1. apr 2007  

–  

31. mar 2008 

1. jan 2014 

–  

31. dec 2014 

1. jan 2015 

–  

31. dec 2015 

1. jan 2016 

–  

31. dec 2016 

Naturgasforbrug [MWh]  13.514  9.745  9.721  10.687  

Graddage  3.398  2.322  2.432  2.544  

Graddagekorrigeret 

naturgasforbrug [MWh]  
15.535  12.063  11.576  12.261  

CO2-udledning fra 

naturgasforbrug [ton] 
3.175  2.461  2.361  2.501  

Tabel 6: Naturgasforbruget og CO2-udledninger fra kommunens bygninger 

5.1.3 Olieforbrug 

Olieforbruget er hentet fra energiregistreringsdatabasen MinEnergi for 2014, 2015 og 2016. 

Tidligere år er forbruget vurderet ud fra oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) og 

nøgletal om energibehov til opvarmning ved forskellige bygningsanvendelser og opførelses år. 

Der er kun 2 bygninger der har olie som opvarmningskilder, og olieforbrug udgør derfor en meget 

lille del af den samlede CO2 udledning. 

5.1.4 Varmeforbrug i alt 

Følgende afsnit opsummerer forbruget af varme i kommunen som virksomhed for de forskellige 

opvarmningskilder. 

Figur 8 opsummerer forbruget af fjernvarme, naturgas og olie for 2007, 2014, 2015 og 2016. 
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Figur 8: Graddagekorrigeret varmeforbrug i kommunens bygninger for 2007, 2014, 2015 og 2016 

Tabel 7 illustrerer udviklingen for varmeforbruget for de enkelte kilder fra 2007 til 2016. Heraf 

fremgår det at olieforbrug er kraftigt reduceret. 

 
Difference  

14-15 
Difference 

15-16 
Difference 

07-16 

Fjernvarme 2% -8% -7,2% 

Naturgas -4% 6% -21% 

Olieforbrug -5% -23% -92% 
Tabel 7: Udviklingen i varmeforbrug i kommunes bygninger i procent, baseret på det graddagekorrigerede forbrug  

Tabel 8 illustrerer udviklingen for varmeforbruget for de enkelte kilder fra 2007 til 2016. 

  

2007 
[ton CO2/år] 

2014 
[ton CO2/år] 

2015 
[ton CO2/år] 

2016 
[ton CO2/år] 

Fjernvarme 2.713  3.334  3.406  3.136  

Naturgas 3.175  2.461  2.361  2.501  

Olieforbrug 752  86 82  63  

Total 6.640 5.881 5.849 5.700 
Tabel 8: Udviklingen for varmeforbrug for de enkelte kilder fra 2007 til 2015 

Der er et fald i udledningen af CO2 fra 2015 til 2016. Dette skyldes bl.a. et fald i fjernvarmen, som 
følge af fald i fjernvarmeforbrug og emissionskoefficienten for Forsyning Helsingør. 

 

5.2 Elforbrug i kommunale bygninger 

Elektricitet i Helsingør bykerne bliver leveret af Forsyning Helsingør, mens SEAS-NVE har leveret 

el i resten af Helsingør Kommune. Produktionen af el afhænger ikke af forsyningsselskabet, men 
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er et landsgennemsnit for Danmark, så CO2-emissionsfaktoren er den samme for de to 

selskaber. 

Det har ikke været muligt at dele forbruget op på forvaltninger eller centre på baggrund af det 

tilgængelige datagrundlag. Elvarme er inkluderet i nærværende opgørelse, men på grund af 

manglende oplysninger om elvarme er dette forbrug ikke graddagekorrigeret. 

På figur 9 ses udviklingen i elforbruget i kommunens bygninger. Tilsvarende kan udviklingen i 

procent ses i tabel 9.  

Det samlede elforbrug er faldet ca. 9% fra 2015 til 2016 og er totalt faldet med ca. 34 % i 

perioden fra 2007 til 2016. 

 

Figur 9: Elforbruget i kommunens bygninger i 2007, 2014, 2015 og 2016 

 

 
Difference  
14-15 

Difference  
15-16 

Difference  
'07-16 

Dong Energy -8% -8% -16% 

Forsyning Helsingør 1% -10% -46% 

Total -1% -8% -34% 

Tabel 9: Udviklingen i elforbruget i kommunens bygninger 

Udtrækket fra SEAS-NVE og Helsingør Elforsyning er udtaget, hvor Helsingør kommune er opført 

som kunde. Der er kontrolleret, at datasættet svarer til det i 2015 anvendte. 

Elforbrug produceret via solceller er medtaget i opgørelsen. 

Tabel 10 viser udviklingen i CO2-udledningen fra elforbruget i kommunens bygninger dels baseret 

på den faktiske CO2-emissionsfaktor og dels med fastholdt emissionsfaktor. Reference året er 

2007. 
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 2007 2014 2015 2016 

CO2-faktor for el* [kg/MWh] 626 346 245 285 

Udledning med faktisk 
emissionsfaktor [ton CO2] 10.219 4.017 2.759 2.904 

Udledning med fastholdt 
emissionsfaktor [ton CO2]** 8.261 5.878 5.701 5.159 
* For 2007, gælder faktoren kun Østdanmark 
** Der regnes med 2008 som reference år, her var emissionsfaktoren 506 g/kWh 

Tabel 10: CO2 udledningen fra elforbruget i Helsingør Kommunes bygninger 

Baseret på den faktiske el-emissionsfaktor over hele perioden, er udledningen faldet markant, 

svarende til ca. 72 %. Dette skyldes et generelt fald i emissionsfaktoren. Elforbruget er faldet fra 

2015 til 2016. men da emissionskoefficienten er steget, er den samlede CO2-udledningen baseret 

på faktisk emissionskoefficíent steget. Dog ses der stadig et fald i udledningen, som er baseret 

på den fastholdte emissionskoefficient. 

Der er anvendt 200 %-metoden for CO2-emissionsfaktoren (Energinet.dk's miljødeklaration for 

el). Der er indregnet et distributionstab på 5 %. 

 

5.3 Transport 

Opgørelsen over kommunens CO2-udledning fra transport, dækker medarbejdernes 

kørselsgodtgørelse i egne biler, samt transport i kommunens egne køretøjer. Medarbejdernes 

transport med fly, taxa og offentlige transportmidler er således udeladt i kortlægningen, da der 

ikke eksisterer opgørelser. 

Man har i kommunen valgt at nedjustere km-satsen for kørsel i egen bil, dertil er det blevet 

indskærpet at benytte de kommunale biler eller alternativt offentlig transportmidler, når det er 

muligt. Samkørsel i biler eller cykling og brugen af offentlig transport er med til at nedbringe 

kommunens samlede CO2 udledning. Der er desuden lavet en mobilitetsplan i 2015, hvor man 

øger fokus på kommunens egen transport samt en mulig udbygning med elbiler. 

Kommunens indkøb af brændstof er modtaget fra kommunen via databasen Lease.  

Materielgården blev outsourcet i 2014, som selvstændigt fælleskommunalt selskab Park og Vej 

mellem Fredensborg og Helsingør kommuner. Det er ikke muligt at opgøre Helsingørs kommunes 

andel. 

Park og Vejs forbrug er udtaget af opgørelse for alle år. 

Det har ikke været muligt at opdele kørselsgodtgørelse på de enkelte forvaltninger. Det 

anbefales, at CO2 udledningen fremadrettet opgøres på centerniveau. 

CO2 udledningerne fra godtgjort kørsel er beregnet på basis af opgørelse over godtgjort kørsel i 

kilometer for kalenderåret, emissionsfaktorer for hver brændstoftype, antal kørte km pr. liter 

brændstof i gennemsnit samt en landsdækkende fordeling mellem benzin og dieselbiler fra 

Danmarks Statistik. CO2 udledningerne fra kommunens indkøb af brændstof er beregnet på basis 

af opgørelsen over indkøbsmængder, samt emissionsfaktorer for hver brændstoftype. De 

benyttede emissionsfaktorer og fordelinger mellem benzin og dieselpersonbiler er vist nedenfor i 

tabel 11. Bemærk CO2 emissionsfaktoren for benzin er højere end for diesel pr. kørte kilometer, 

men lavere pr. liter.  
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Datagrundlag 2014 2015 2016 Kilde 

Fraktion benzinbiler 0,705 0,700 0,693 

Danmarks statistik: 

BIL10: Bestanden af 

personbiler pr 1 januar 

efter drivmiddel og 

egenvægt, 

www.statistikbanken.dk Fraktion dieselbiler 0,295 0,300 0,307 

CO2 emission benzin 

(kgCO2/km) 0,132 0,132 0,132 
Key2green (2010): 

Miljønøgletal transport, 

www.key2green.dk, 

DN’s vejledning (2012) 
CO2 emission diesel 

(kgCO2/km) 0,128 0,128 0,128 

CO2 emission benzin (kgCO2/l) 2,4 2,4 2,4 DN’s vejledning (2012) 

CO2 emission diesel (kgCO2/l) 2,65 2,65 2,65 

Energistatistik 2010 – 

Grunddata 
Tabel 11: Datagrundlag benyttet til beregning af C02-udledning fra transport 

På figur 10 er vist fordeling af indkøbt brændstof på kommunens centre for 2015 og 2016. 
Sammensætningen af centre har ændret sig fra 2015 til 2016. Figuren indeholder ikke godtgjorte 
km, da det ikke har været muligt at opdele dem på de enkelte centre. 

For 2016 er fordelingen udarbejdet ud fra beløb for de enkelte centre.  

 

Figur 10a:  Fordeling af brændstofforbrug på centre 2015  
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Figur 10b:  Fordeling af brændstofforbrug på centre 2016  

Af figurerne fremgår det at Center for sundhed har langt det største forbrug. 

Godtgjorte km for 2016 er steget med 31% i forhold til 2015. Tallet for 2015 er opdateret med nyt 

forbrug i forhold til sidste års klimarapport. Tidligere har der meget fokus på kørsel og 

medarbejdere er blevet opfordret til at køre mindre i egne biler. Stigningen kan skyldes at der har 

været mindre fokus på kørsel i egen bil i 2016. 

Indkøbte liter brændstof er steget med 3 % fra 2015 til 2016. 
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Figur 11: Udviklingen i kommunens transport fra 2014-2016 

 

Figur 12: Udviklingen i udledningen fra transport fra 2007, 2014-2016 
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7 BILAG 1 - DATAGRUNDLAG FOR RESULTATER 

Data fra årene 2007 til 2011 er fra rapporten ”Kortlægning af Helsingør kommune som 

virksomhed – CO2-udledning i perioden 2007-2011”, der er udarbejdet af Rambøll i 2011. 

Data fra årene 2012-2015 er fra rapporten ”Kortlægning af Helsingør kommune som virksomhed 

– CO2 regnskab 2007-2015”, der er udarbejdet i ALECTIA i 2016 

Helsingør Kommunens energiforbrug i 2007, 2014, 2015 og 2016 

 2007 2014 2015 2016 

  MWh MWh MWh MWh 

Benzin 1.968  1.240  1.186  1.374  

Diesel 2.450  916  791  803  

El 16.317  11.814  11.749  10.776  

Fjernvarme 27.356  27.039  27.625  25.398  

Naturgas 15.535  12.063  11.576  12.261  

Olie 2.824  324  308  236  

Total 66.450  53.395  53.235  50.848  

 

 

Helsingør Kommunens CO2-udledning 2007, 2014, 2015 og 2016 

 

2007 

Ton CO2 

2014 

Ton CO2 

2015 

Ton CO2 

2016  

Ton CO2 

Fjernvarme 2.713  3.334           3.406           3.136  

Naturgas            3.175  2.461           2.361           2.501  

Olieforbrug              752  86                82               63  

Elforbrug, faktisk udledning          10.219  4.017           2.624           2.904  

Benzin              496  326              312             361  

Diesel              655  244              210             214  

Total, faktisk emissionsfaktor          18.014  10.467           8.995           9.179  

Total, fastholdt emissionsfaktor          16.056  12.328          12.073         11.434  

Målsætning ifølge DN-aftale - 2% 
årlig reduktion i forhold til år 2007*          16.056  13.939          13.660         13.387  

 

 


