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Introduktion til Grønt Regnskab 2016 

Hermed præsenteres det grønne regnskab for Hvidovre Kommune i 2016. Regnskabet indeholder 
opgørelser over forbruget af el, varme og vand i de kommunale ejendomme og tal for den totale 
udledning af CO2 som følge af energiforbruget.  
 
Regnskabet skal dels tjene som redskab for kommunens energistyring og dels dokumentere 
kommunens arbejde med at nedbringe energiforbruget i forhold til sin aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening. 
 

Forpligtigelser 

Hvidovre Kommune indgik i marts 2008 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive 
Klimakommune. Som Klimakommune forpligter Hvidovre Kommune sig til at reducere sin CO2-
udledning med 2 % om året indtil 2025.  
 
Reduceringen skal ske i det absolutte forbrug. Det vil sige, at det samlede forbrug skal reduceres 
uagtet  om indbyggertallet stiger i kommunen og/eller nye ejendomme og faciliteter tages i brug. 
 
I starten af 2016 tilsluttede Hvidovre Kommune den globale klimaaftale, 
Compact of Mayors. Hermed er rammen sat for, at Hvidovre Kommune kan 
blive den bæredygtige forstadskommune som vedtaget gennem 
Planstrategien. Målsætningen er, at kommunen skal følge Region 
Hovedstadens klimastrategi med at blive fossilfri i 2050. Dertil følger bl.a. en 
fortsættelse af Hvidovre Kommunes aktive indsats med energieffektivisering 
af de kommunale ejendomme.  
 

Klimahandlingsplan 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. marts 2009 Hvidovre Kommunes Klimahandlingsplan, som 
fokuserer på energiforbruget i kommunens bygninger og rummer to primære indsatsområder. Dels 
investeringer i bygninger og tekniske anlæg og dels driftsoptimering og adfærdsændringer.  
 
I kraft af aftalen med Dansk Naturfredningsforening blev Miljø- og Energipuljen oprettet til at udføre 
energitiltag i de kommunale ejendomme, som har ført til mange energibesparelser med korte 
tilbagebetalingstider, - såkaldte ”lavt hængende frugter”. De fleste af denne type projekter er ved at 
være gennemført. I 2014 blev det derfor besluttet, at der fremover fokuseres på at opnå 
helhedsløsninger, hvor der i endnu højere grad end tidligere tages hensyn til indeklima, resterende 
levetid på tekniske anlæg samt samspillet med andre systemer og ikke mindst med 
brugerønsker/krav. I 2015 blev det tillige besluttet at den samlede tilbagebetalingstid skal ligge under 
20 år for tiltag gennem Miljø- og Energipuljen. Det betyder, at der kan være enkelte tiltag som har 
en længere tilbagebetalingstid end 20 år, men de samlede tiltag vil udgøre dem bedste 
helhedsløsning for den pågældende ejendom. 
 
Derudover har Hvidovre Kommune i 2016 indgået i et ESCO projekt, hvor der udføres energitiltag 
med rentable længere tilbagebetalingstider. Hvidovre Kommune har udset sig 10 ejendomme til at 
indgå i projektet. Projektet er igangværende. 
 
Driften af kommunens bygninger har stor betydning for energiforbruget. På de store ejendomme er 
der ansat tekniske serviceledere til at drive de tekniske anlæg, mens det andre steder er 
medarbejdere med andre kompetencer, der må tage sig af den tekniske drift. På trods af de 
forskellige vilkår er det helt centralt, at der på alle arbejdspladser er en ildsjæl, som føler et ekstra 
ansvar for energiforbruget. 
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Med vedtagelsen af klimahandlingsplanen blev det besluttet at 
udnævne klimaambassadører på kommunens arbejdspladser. 
Klimaambassadørerne har til opgave at holde øje med 
energiforbruget og finde måder at nedbringe det på. Det blev 
besluttet at gøre det frivilligt for arbejdspladserne. Projektet blev 
lanceret under logoet ”Dit og mit klima”.  
 
I 2016 er der arbejdet meget med at koordinere den overordnede 
adfærdsindsats i samspil med Hvidovre Kommunes øvrige 
strategier for klima, affald mm.  
 

Sammenfatning 

Hvidovre Kommune har i 2016 investeret lidt over 8,5 mio. kr. i energibesparende tiltag på de 
kommunale ejendomme. Hovedparten er investeret i tekniske tiltag så som større lysprojekter, 
energioptimering af mindre ejendomme (herunder hulmursisolering, vinduesudskiftning), udvidelse 
af den centrale drift- og energistyring (dvs. fjernaflæsning af målere), men også adfærdsmæssige 
tiltag gennem klimaambassadørordningen. Disse tiltag er uddybet i afsnittet ’Ejendomsafdelingens 
energitiltag i 2016’. 
 
Til trods for de mange tiltag i 2016 lever resultaterne ikke op til forventningerne, da der er opnået en 
samlet CO2 besparelse på 1,8 % i forhold til 2015. Dermed lever Hvidovre Kommune ikke op til sine 
forpligtigelser overfor Danmarks Naturfredningsforening i 2016, der har som mål at reducere CO2 
udslippet fra kommunens aktiviteter med minimum 2 % om året.  
 
Resultatet er baseret på en tilretning af den korrigerede CO2 udledning, da den oprindeligt viste en 
stigning i udledningen i 2016. Stigningen skyldes primært, at overtagelse af flere ejendomme samt 
indhentning af ny forbrugsdata, som automatisk medfører en kunstig stigning i energiforbruget. 
Dansk Naturfredningsforenings metode for opgørelse af den årlige CO2 udledning tager ikke hensyn 
til hverken øget drift eller ændring i bygningsfunktioner. Samtidigt er emissionsværdierne for el og 
fjernvarme fastlagte, hvormed der ikke tages højde for at udviklingen indenfor energiforsyning bliver 
mere grøn. Særligt består elforsyningen i højere grad af vedvarende energi end for blot fem år siden. 
Omregningsfaktorerne kan ses i Tabel 4 i Appendiks. 
 
Efter flere år med tekniske energitiltag på de kommunale ejendomme er de fleste lavt hængende 
frugter plukket, hvormed det bliver sværere at finde energibesparelser i den skala, der er brug for at 
opnå en årlig reduktion i CO2 udledningen på 2 %. I den forbindelse har tiltagene igennem Miljø- og 
energipuljen skiftet karakter, hvor der for de seneste år har været fokus på helhedsløsninger. Disse 
medbringer ikke kun energibesparelser, men højner komforten for brugerne og dermed også 
bygningsværdien. Det er resultater, som desværre ikke kan ses på CO2 udledningen med det 
samme, men har en klar merværdi for kommunen i det lange løb. 

Resultater 

Stigningen i kommunens CO2 udledning skyldes, at det samlede elforbrug for de kommunale 
ejendomme er steget med 1,6 % fra 2015-2016. Til gengæld er det samlede varmeforbrug faldet 
med 1,6 %. Men stigningen i elforbruget udgør en større CO2 udledning end den CO2 reduktion, som 
faldet i det samlede varmeforbrug har medført grundet de fastlagte emissionsværdier. 
    
Årsagen til stigningen i det samlede elforbrug er primært et stigende forbrug for ejendomskategorien 
Administration, hvor særligt udlejningsejendommene bidrager til stigningen med 55 % i forhold til 
2015. Dette skyldes hovedsageligt, at Hvidovre Kommune overtog Brandstationen på Avedøre 
Havnevej samt et øget brug af den tidligere Sønderkærskole. Dette giver en kunstig stigning i 
forbruget. Derudover har de to andre ejendomskategorier, Børn & Pædagogik og Kultur & Fritid, 
også en stigning i elforbruget, som tilsammen står for 67 % af den samlede CO2 udledning. Den 
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store ejendomsmasse i de integrerede daginstitutioner har gennem de sidste 3 år haft en stigende 
tendens i elforbruget.  
 
Faldet i det samlede varmeforbrug for Hvidovre Kommune skyldes, at den store ejendomskategori 
Kultur & Fritid har reduceret forbruget med 1,6 % i forhold til 2015. De fleste af institutionerne i denne 
kategori har mindsket deres varmeforbrug. Dog er det feriekolonierne, der har opnået det største 
fald i varmeforbrug grundet en gennemgående energirenovering af Svejbæk kolonien. 
Ejendomskategorien Velfærd & Arbejdsmarked står for den største reduktion med 4,6 % i forhold til 
2015, hvilket skyldes primært plejecentrene. Dog ligger deres nøgletal (forbrug pr. kvadratmeter) 
stadig højst blandt kommunens ejendomme.  
 
Vandforbruget i kommunen har gennem de seneste år haft en nedadgående tendens, hvilket var en 
respons på alarmerende stigende vandforbrug i perioden op til 2014. Den tendens er desværre 
ændret i 2016, hvor det samlede vandforbrug er steget med 0,6 % til trods for en fokuseret indsats 
for at sænke vandforbruget. Dette skyldes til dels, at der i 2016 opstod nogle uforudsete hændelser 
samt overtagelsen af nye bygninger (Brandstationen især). Det er derfor ejendomskategorierne 
Administration og Kultur & Fritid, der bidrager til den samlede stigning med hhv. 8 og 6,8 % i forhold 
til 2015. For Kultur & Fritid betød uforudsete reparationer af bassinet i Frihedens Idrætscenter, at 
bassinet skulle tømmes og fyldes et par gange i løbet af 2016. 
 
 

Fokusområder fremover 

For at understøtte den grønne omstilling på en omkostningseffektiv måde er det nødvendigt at 
minimere energiforbruget i bygningerne, hvilket Hvidovre Kommune har bl.a. forpligtet sig til at gøre 
gennem Compact of Mayors tilslutningen. Klimarådet har i en rapport fra 2017 anbefalet 
energirenovering som det omstillingselement, der bidrager mest til den grønne omstilling på den 
mindste samfundsøkonomiske omkostning1.  
 

 
 
Ifølge Ingeniørforeningen IDAs energivision af 20502 er det særligt nødvendigt at nedsætte 
varmeforbruget i bygninger med op til 40 % over de næste 34 år, hvilket svarer sig til 1,14 % hvert 
år eller et nøgletal ned til 80 kWh/m2 pr år. Ejendomsafdelingen sætter derfor fokus på 

                                                
1 Klimarådets rapport, ”Omstilling til frem mod 2030” 
http://www.klimarådet.dk/da/system/files_force/downloads/klimaraadet_rapportno3_digi_single_02_0.pdf?do
wnload=1 
 
2 IDAs Energivision 2050, 
https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/dansk_sammenfatning_idas_energivision_2050.pdf 
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varmeforbruget i de kommunale ejendomme, hvormed målet er ca. 1 % reduktion om året. Dette mål 
er opnået i 2016.    
 
Fokus på energirenovering understøtter udviklingen i tiltagene gennem Miljø- og Energipuljen, som 
er blevet mere helhedsorienteret. Der vil fortsat være fokus på tiltag i de mindre ejendomme, hvis 
energi- og vandforbrug pr. m2 ligger højt i forhold til andre kommunale ejendomme. Samtidigt 
forventes de tekniske tiltag gennem ESCO projektet at bidrage til betydelige reduceringer af 
energiforbruget.  
 
Fokus på vandforbruget fastholdes, da vand er en dyr ressource. En reducering af vandforbruget 
har også visse afledte effekter, da generelle vandbesparelser reducerer varmtvandsforbruget og 
derved mindskes det samlede varmeforbrug. Indsatsen på vandområdet fortsættes gennem 
prioritering af Miljø- og Energipuljen. 
 
Dog viser resultatet i 2016, at der skal satses mere på adfærden blandt brugerne. Dette kan gøres 
ved at introducere brugerne for ny teknik og opfordre endnu mere til energirigtig adfærd gennem 
kontinuert rådgivning. 
 
Startskuddet til at regulere institutionernes budgetter til energi- og vandforbrug gennem ”Grøn 
Energistyring” blev politisk vedtaget i starten af 2017. Dette indebærer en testperiode i 2017, hvor 
en udvalgt bygningsgruppe bliver fulgt nøje og processen evalueres. Dertil vil Ejendomsafdelingen 
inddrage ledere og klimaambassadører, så de kan følge deres eget energi- og vandforbrug. Dette 
gøres i takt med, at Grøn Energistyring bliver et aktivt styringsværktøj for institutionslederne, som vil 
kunne bruge KeepFocus til at se energi- og vandforbruget i forhold til energibudgetterne. En 
statusrapport i kvartalet vil vise dem om energibudgettet holder når året er omme. Dermed er 
forventningen, at der kan opnås energibesparelser gennem adfærd. 
 
”Grøn Energistyring” forventes fuldt ud implementeret i 2020. 
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Ejendomsafdelingens energitiltag i 2016 

Det igangværende arbejde med energioptimering af kommunens ejendomme fortsætter med 
uformindsket styrke af hensyn til både klima og økonomi samt den grønne omstilling til fossilfri 
kommune i 2050. 
 
Der er således gennemført større og mindre projekter vedrørende tekniske installationer og 
bygninger såsom udskiftning af belysning, udskiftning og optimering af CTS-anlæg mm. Af de større 
projekter kan disse følgende fremhæves: 
 
Energirenovering af mindre ejendomme  
Som fokusområde i både 2015 og 2016 fortsætter Drift- og energiteamet energirenovering af de 
mindre kommunale ejendomme. Disse har i længere tid haft et højt energiforbrug set i forhold til 
deres størrelse, dvs. høje energi nøgletal. I forbindelse med den lovpligtige energimærkning af 
ejendommene i 2013/2014 blev der afsat ca. 2 millioner kr. om året til energiforberedende tiltag fra 
2015-2018. 
 
I 2016 blev første etape af en energirenovering af Frydenhøj SFO afd. Enghøj udført, hvor det store 
vindues indgangsparti blev udskiftet komplet med nye aluminium inddækninger. I forbindelse med 
vinduesudskiftningen fik ejendommen indsat automatisk åbning af de øverste vinduer for at undgå 
overophedning. I 2017 fortsætter anden etape af energirenoveringen, hvor det er planlagt at udskifte 
ventilationsanlæggene for at sikre et bedre indeklima.  
 

 
Figur 1: Komplet udskiftning af glasfacade med ny sluse i glas, 2016 

Feriekolonien Vig i Odsherred blev ligeledes energirenoveret, hvor der er udskiftet vinduer og 
loftsisoleret i det 100 år gamle fiskerhus. Dette bidrog ikke alene til gode energibesparelser, men 
også til en øget komfort for de ansatte og brugere, da der før var et lags ruder.  
 
I forbindelse med en større renovering af Køgevejens Ungdomshus finansierede Miljø & 
Energipuljen alle energitiltagene såsom udskiftning af alle vinduer og døre samt lofts- og 
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hulmursisolering. Dette medførte en bedre helhedsløsning for Ejendomsafdelingen og stedets 
brugere. Se før og efter billeder af Ungdomshuset på Figur 2. 
 

 
Figur 2: Renovering af Køgevejens Ungdomshus, 2016 

 
Derudover er flere daginstitutioner blevet energioptimeret med blandt andet ny belysning, udskiftning 
af yderdøre og nyt ventilationsanlæg. Se nedenstående liste. 
 
Energioptimering af øvrige ejendomme: 

• Børnehuset Egevolden 
o Udskiftning af al belysning til LED i både vuggestue og børnehave 

• Børnehuset Kirsebærhuset 
o Udskiftning af al belysning til LED 
o Udskiftning af 3 yderdøre 

• Manegen hus B 
o Nye lyskilder (retrofit) 
o Nyt ventilationsanlæg 

 
Lysprojekter 
Der er i 2016 blevet udført lysprojekter på kommunens sportshaller, som gør at størstedelen er blevet 
energioptimeret til LED belysning.   
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Et større lysprojekt blev udført i Dansborghallen, hvor belysningen blev udskiftet til LED armaturer 
med en væsentligt forbedret styring. Der er kommet ny belysning i den mindre gymnastiksal, 
bordtennisrummene og sportshallen. Særligt i sportshallen vil brugerne nu have mulighed for at 
indstille lysstyrken alt efter om der skal spilles kamp eller bare trænes. Samtidigt er der sørget for at 
banen er fuldt oplyst og lyset ikke blænder, når der spilles badminton. Se Figur 3. 
 

 
Figur 3: Ny belysning og styring i Dansborghallen, 2016 

Øvrige større lysprojekter i 2016: 
• Avedøre Idrætscenter 

o Nye lysarmaturer i sportshallen med styring af lys og lysstyrke efter scenarier (kamp, 
træning mm.) 

• Hvidovre Stadion 
o Ny belysning i fitnesscenteret med individuel lysstyring 

• Ridecenter 
o Ny belysning i hallen 

 

Opgradering af energiregistreringssystemet 

Under Miljø- og energipuljen er der afsat penge til Central Drift- og Energistyring. Central drift- og 
energistyring vil ved hjælp af overvågning og styring af de enkelte ejendommes forbrug være et 
vigtigt redskab til hurtigt at opdage eventuelle uregelmæssigheder og stigende forbrug. 
 
Ejendomsafdelingen benytter programmet ”EnergyGuard” med brugerfladen ”KeepFocus” til 
overvågning af energi- og vandforbruget. Dette program har medført en større brugervenlighed end 
tidligere og giver et bedre overblik over forbruget på både detaljeniveau på den enkelte bygning og 
samlet for en bestemt gruppe. Samtidig får hver institution hver måned en påmindelse på email om 
at aflæse forbrugsmålerne.  
 
Registreringssystem tilbyder mulighed for automatisk dataregistrering af målere, hvorved energi- og 
vandforbruget kan følges helt ned på timebasis. Dermed opnår Hvidovre kommune en markant 
bedre overvågning af sit forbrug og kan således bedre styre udviklingen i energi- og vandforbruget. 
Dette vil medvirke til at reducere forbruget ved mere optimal styring af CTS-systemerne samt ved at 
fastholde tidligere opnåede besparelser. Desuden er det muligt at reagere tidligt ved eventuelle store 
afvigelser i forbruget. 
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Figur 4: Energiovervågning gennem EnergyGuard 

 

Etablering af fjernaflæsning af målere 

Udrulningen af fjernaflæsning blev igangsat i 2014 og fortsætter de næste par år. Det har særligt 
været på de større institutioner, hvormed forbruget kan følges løbende ned på timebasis. Data fra 
fjernaflæsningen bliver automatisk lagt ind i KeepFocus. Dog anbefales det, at der  foretages kontrol 
aflæsninger med jævne mellemrum. 
 

 
 
 
Pt. er størstedelen af de større kommunale ejendomme blevet fuldt ud tilkoblet fjernaflæsning, 
hvormed Ejendomsafdelingen kan følge energi – og vandforbruget for de største forbrugere i 
Hvidovre Kommune. Fjernaflæsningen dækker bl.a. alle folkeskoler og idrætsanlæggene samt 
Rådhuset og Mulithuset. 
 

Figur 5: Eksempel på fjernaflæst elmåler. Her er det muligt at følge forbruget på timebasis. 
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Opdatering og validering af ejendomsdata 

I 2014 har der været en gennemgribende opdatering af datagrundlaget i Grønt Regnskab. 
Bygningsdata og tegninger for alle Hvidovre Kommunes ejendomme er gennem år 2014 blevet 
digitaliseret og samlet i webprogrammet Dalux. I denne proces er bygnings- og arealdata for de 
enkelte institutioner og ejendomme ligeledes blevet opdateret, hvilket har betydet et mere retvisende 
datagrundlag. Derfor kan beregningsgrundlaget for de enkelte institutioners nøgletal have ændret 
sig. 
 

 
Figur 6: Bygningsdatabasen Dalux 

Derfor kan nøgletallene ikke umiddelbart sammenlignes med nøgletallene fra før 2014. I denne 
udgave af Grønt Regnskab vil nøgletal fra 2012-2013 være vist med de gamle arealer, mens nøgletal 
fra 2014-2016 er vist med opdaterede arealer. 
 
Fremadrettet er det hensigten, at alle løbende ændringer (udvidelser, ændret funktion etc.) på 
kommunens bygninger, figurerer i Dalux og derved automatisk bliver indarbejdet i Grønt Regnskab.  
 

Klimaambassadørordningen 

Den adfærdsbaserede indsats for at reducere CO2 udledningen har i 2016 taget udgangspunkt i 
målrettede indsatser, hvor hovedfokus var på madspild i kommunen og generelt hos brugerne. 
Samtidigt satte vi fortsat fokus på affaldssortering. 
 
Hvidovre Kommune deltog endnu engang i den globale sluk lyset 
kampagne, Earth Hour. Information om kampagnen blev delt via 
plakater og postkort på biblioteker og i andre kommunale ejendomme. 
Samtidigt rullede børnehavebørn mere end 1000 klimavenlige 
bivokslys, som kunne tages med hjem for at blive tændt den 19. marts. 
Earth Hour er en tilbagevendende event for klimaambassadører ansat 
i daginstitutionerne og er en god måde at tale med de mindre børn om 
vigtigheden af at spare på energien. 
 
Derudover deltog klimaambassadører i løbet af 2016 i tværkommunale 
kurser om både tekniske og adfærdsmæssige klimatiltag, hvor vi bl.a. 
besøgte Vestforbrændingen for at se nærmere på hvor affaldet ender 
som slutprodukter efter en længere proces. Det var en enorm lærerig 
oplevelse, som vi overvejer at gentage i 2017. 
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Ormen Orla besøgte også i år flere daginstitutioner sammen med naturvejleder Christian Black-
Storm fra Quark for at fortælle om affald og kompost. Samtidigt kunne klimaambassadørerne på 
daginstitutionerne blive klogere på hvordan man kunne omdanne affald til nye legeredskaber 
gennem projektet Remida. 
 
Derudover holdte vi et foredrag for klimaambassadører og borgere med Selina Juul, Danmarks 
madspildsguru. Foredraget inkluderede et klimavenligt måltid fra Restauranten Bio Mio, som er 
mestre i at udnytte madvarerne og dermed minimere madspildet. 
 
Et andet tilbagevendende tiltag er klimainitiativpuljen på 100.000 kroner, hvor institutioner gennem 
ansøgninger har modtaget økonomisk støtte til at udføre konkrete CO2-reducerende tiltag. 
 
Vundne tiltag i 2016 blev følgende.: 

• Drivhus til Børneinstitutionen Manegen 
• El-ladcykler med klima-logo til udflugter i naturen til Børneinstitutionen Tinsoldaten og 

Dagplejen 
 

 
Figur 7: Tildelt el-ladcykel med logo, 2016 
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Forudsætninger 

Nøgletal 

Det grønne regnskab er opgjort i nøgletal for el, vand og varme pr. m2, som gør at forbruget kan 
sammenlignes for hver ejendom i kommunen. Dette giver et hurtigt overblik over hvilke ejendomme 
der forbruger mest energi. Energiforbruget opgjort på denne måde afspejler ejendommens 
bygningsmæssige tilstand og brugernes adfærd. Dog er der ikke taget højde for hvor mange brugere, 
der benytter ejendommen, ej heller ejendommens brugstid.  
 
Det grønne regnskab giver ligeledes en mulighed for at kunne sammenligne nøgletallene i Hvidovre 
Kommune med landsgennemsnittet. Dette gælder særligt el- og vandforbrug. Se Tabel 1 og Tabel 
2 i Appendiks.  
 

Graddagekorrektion 

For at kunne sammenligne energiforbruget til opvarmning fra år 
til år er det nødvendigt at se på, om det pågældende år har 
været koldere eller varmere end normalt.  
 
Derfor må man korrigere varmeforbruget for at foretage en 
sammenligning af forbruget på tværs af årene. Denne 
beregning kaldes en graddagekorrektion, hvor forbruget af olie, 
gas, fjernvarme eller el til opvarmning omregnes til forbruget i 
et gennemsnitsår (normalår). Antallet af graddage bestemmes 
hvert år af Teknologisk Institut, hvorved varmeforbruget på de 
enkelte bygninger automatisk korrigeres efter dette. 
 
De fleste institutioner har dog kun en varmemåler, der dækker 
både forbruget til opvarmning og varmt brugsvand. Forbruget 
af varmt brugsvand er uafhængigt af udendørsklimaet, og dette forbrug skal således ikke 
klimakorrigeres. Der er benyttet standardværdier fra ”Håndbog for Energikonsulenter” til at udregne 
den procentvise størrelse af det graddagskorrigerede forbrug, baseret på bygningens funktion 
såsom, idrætshaller, skoler, daginstitutioner etc. 
 
Energiregistreringsprogrammet KeepFocus udregner selv det klimakorrigerede varmeforbrug. I 2015 
har KeepFocus tilføjet en beregningsfunktion, som tager højde for måleraflæsningerne i løbet af året. 
Hvis der kun aflæses 1-2 gange om året, vil programmet beregne det samlede klimakorrigerede 
varmeforbrug for den pågældende ejendom i stedet for at beregne forbruget graddagekorrektionen 
ud fra hver måned. Dermed undgås, at det klimakorrigeret varmeforbrug udregnes forkert og dermed 
udgør en misvisende værdi. 
 
Ejendomsafdelingen anbefaler dog stadig aflæsning af målere minimum hver måned.  
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Forbehold 

Da registreringen af forbrugsdata i de fleste institutioner stadig er manuel, er Hvidovre Kommune 
meget afhængig af, at disse aflæsninger er korrekte og aflæst regelmæssigt. Der har over de sidste 
par år været store udsving i både aflæsninger og tilgængeligheden til forbrugsdata. Dette bevirker, 
at det grønne regnskab, som det ser ud nu, endnu ikke er et fuldstændigt billede af kommunens 
samlede energi- og vandforbrug. Derfor er det vigtigt at kigge på udviklingen af det samlede 
arealfordelte forbrug. Det arealfordelte forbrug tager højde for nedlagte eller nye institutioner.  
 
Ved årsskiftet har Energiteamet i Ejendomsafdelingen assisteret institutionerne eller selv aflæst 
målerne på de steder, som ikke har fået aflæst målere ved starten af kalenderåret. Sammen med 
den løbende udrulning af fjernaflæsning af målerne minimeres udsvingene, og Grønt Regnskab 
bliver løbende mere retvisende.  
 
En del institutioner i kommunens bygninger deler forbrugsmålere. Især er dette udbredt blandt 
fritidshjemmene beliggende på skolerne. Her er forbruget til et givent fritidshjem beregnet på 
baggrund af en arealfordeling.  
 

Solceller 

En del af Hvidovre Kommunes ejendomme har fået opsat solceller. Dette betyder, at elforbruget målt 
fra elmåleren på de pågældende bygninger reduceres, da en del af forbruget dækkes af 
solcellestrøm. Da størstedelen af solcelleanlæggene i Hvidovre Kommune er af begrænset 
kapacitet, bliver hele produktionen fra solcellerne benyttet i den pågældende bygning. Eneste 
undtagelse er Frihedens Idrætscenter, der også eksporterer til el-nettet. Her er der udført en 
beregning på baggrund af den solgte og købte mængde strøm samt den samlede produktion fra 
solcelleanlægget. 
 
I det Grønne Regnskab er den årlige produktion af solcelleanlæggene adderet til det målte 
elforbrug på de pågældende bygninger således, 
at bygningens reelle elforbrug fremstår. Herved 
gøres bygningens elforbrug uafhængigt af 
antallet af solskinstimer i det pågældende år. 
Dette sker i henhold til ’vejledning til opgørelse 
af CO2-udledninger’ fra Danmarks Natur-
fredningsforening. 
 
Der er fjernaflæsning på alle solcelle-anlæggene 
på Hvidovre kommunes egne bygninger og 
forbruget kan følges på nedenstående link. 
http://evishine.dk/sites/hvidovre.dk/?idx=0 
 
 
 

 
  

Figur 8: Solcelleanlæg på Frihedens Idrætscenter 

Solcelleanlæggene på 
kommunens ejendomme dækkede 
i 2016 ca. 2,22 % af det samlede 
elforbrug i kommunes bygninger.  
Dette svarer sig til en CO2 
besparelse på ca. 60 tons i 2016 



1
6 

Grønt Regnskab 2016 

 

  



1
7 

Grønt Regnskab 2016 

 

Samlet energiforbrug i de kommunale ejendomme 

Elektricitet 

I Hvidovre Kommunes ejendomme er der i 2016 blevet brugt ca. 11,2 mio. kWh elektricitet, hvilket 
er en stigning på 1,6 % i forhold til 2015. Dette afspejler et voksende areal blandt kommunens 
bygninger men også en stigende tendens af elforbruget.  
 

 
Figur 9: Samlet elforbrug for Hvidovre Kommune i perioden 2012-2016 

Det samlede elforbrug afhænger blandt andet af antallet af kvadratmeter. Derfor er det værd at 
vurdere elforbruget på baggrund af det arealfordelte forbrug, hvor det samlede forbrug holdes op 
imod antallet af kvadratmeter i kommunen.  
 
Der ses tydeligt en forskel i elforbruget pr. kvadratmeter for årene 2014-2016 i forhold til 2012-2013. 
Dette skyldes, at der siden 2014 er beregnet med opdaterede arealer. Nøgletallene for 2012-2013 
er beregnet med de gamle arealer, men viser stadig udviklingen i elforbruget for denne periode.  
 
Det ses også at udviklingen er stigende gennem de sidste tre år med et el nøgletal på 35,8 kWh/m2 
i 2016. Se Figur 10. 

 

 
Figur 10: Samlet arealfordelte elforbrug (nøgletal) for Hvidovre Kommune i perioden 2012-2016 

Varme 

Samlet set er forbruget af varme, herunder fjernvarme, gas og olie mm., opgjort til 30,7 mio. kWh i 
2016 for de kommunale ejendomme i Hvidovre Kommune.  
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Det ses at, det samlede klimakorrigerede varmeforbrug er faldende endnu et år med en reduktion 
på 1,6 % i forhold til 2015. Dermed er varmeforbruget reduceret for hvert år siden 2013. Det er 
resultatet af reduktioner i varmeforbruget fordelt bredt ud i kommunen, hvor særligt 
ejendomskategorien Velfærd og arbejdsmarked har bidraget til reduktionen. Se mere på side 31.  
 

 
Figur 11: Samlet klimakorrigeret varmeforbrug for Hvidovre Kommune i perioden 2012-2016 

Ved at kigge på nøgletallene for varmeforbruget ses igen en større reduktion i 2016 i forhold til år 
2015. De oprindelige nøgletal er vist for perioden 2012-2013 for at vise historikken, mens de 
opdaterede nøgletal er vist for 2014-2016, som er direkte sammenlignelige. Her ses det, at forbruget 
pr m2 er reduceret fra 121 kWh/m2 i 2015 til 117 kWh/m2 i 2016. Se Figur 12. 
 

 
Figur 12: Samlet arealfordelte varmeforbrug (nøgletal) for Hvidovre Kommune i perioden 2012-2016 

Udviklingen i varmeforbruget i Hvidovre Kommune understøtter hermed den grønne omstilling, hvor 
det er mest omkostningseffektivt at reducere bygningernes varmeforbrug inden der omstilles fra 
fossil forsyning til vedvarende energiforsyning.  
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Vand 

I 2016 blev der i alt brugt 124.458 m3 vand i de kommunale ejendomme i Hvidovre Kommune, hvilket 
svarer til en stigning på 0,6 % i forhold til forbruget i 2015. Det ses tydeligt, at der ellers har været 
en jævn reduktion i vandforbruget i årene 2013- 2015. Dette skyldes at, Ejendomsafdelingen satte 
fokus på vandbesparelser med løbende tiltag siden 2014. I 2016 er der ligeledes udført 
vandbesparende tiltag, hvorved stigningen kan til dels skyldes overtagelsen af nye bygninger eller 
registrering af vandforbrug, som ikke tidligere er blevet registreret.  
 

 
Figur 13: Samlet vandforbrug for Hvidovre Kommune i perioden 2012-2016 

Figur 14 viser det arealfordelte vandforbrug, der i 2016 ligger på 0,4 m3/m2 og indebærer en minimal 
reduktion i forhold til 2015.   
 

 
Figur 14: Samlet arealfordelte vandforbrug (nøgletal) for Hvidovre Kommune i perioden 2012-2016 

Trods en stagnering af vandnøgletallet i 2016 og en reduktion i både 2014 og 2015 ligger 
vandforbruget stadig højt, hvorfor Ejendomsafdelingen vil fortsætte med at investere aktivt i 
vandbesparende tiltag.  
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Udvalgte nøgletal for el, varme og vand 

I dette afsnit opgøres energi- og vandforbruget for hver ejendomskategori i stedet for hver 
forvaltning. Da Hvidovre Kommune har gennemført flere strukturændringer i forvaltningerne de 
seneste år, kan energiforbruget for hver forvaltning ikke  sammenlignes med de forgangne år.  
 
Ejendomskategorierne er inddelt i 4 områder: 

• Børn & Pædagogik 
• Velfærd & Arbejdsmarked 
• Kultur & Fritid  
• Administration 

 
Se Appendiks bagest i rapporten for den fulde oversigt over de kommunale ejendomme tilknyttet 
disse fire ejendomskategorier. 
 
I dette afsnit er nøgletallene for el, varme og vandforbruget i 2014-2016 regnet ud med opdaterede 
arealer og skal derfor ikke sammenlignes med de tidligere år. 
 
Derudover benævnes det klimakorrigerede varmeforbrug fremover kun som varmeforbrug. 
 
Se næste afsnit for energi- og vandforbrug fordelt indenfor hver ejendomskategori.  
 

Elektricitet 

På Figur 15 ses, hvordan elforbruget fordeler sig i Hvidovre Kommune inden for de forskellige 
ejendomskategorier. 

 
Figur 15: Samlet elforbrug fordelt på ejendomskategori for perioden 2012-2016 

Det samlede elforbrug i Hvidovre Kommune er steget i 2016 med 1,6 % i forhold til 2015, hvilket 
skyldes en stigning i elforbruget for kategorierne Administration, Kultur & Fritid og Børn & Pædagogik 
på hhv. 8,5 %, 1,8 % og 1,8 %.  
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For elforbruget angivet i nøgletal ses en tilsvarende stigning for de samme kategorier i forhold til 
2015. Se Figur 16.  
 
Selvom Administration står for den største stigning i det samlede elforbrug, er der sket en forholdsvis 
lille stigning for el nøgletallet i 2016. At der er forskel på det samlede elforbrug og nøgletallene for 
elforbrug pr. m2 for Administration skyldes, at Hvidovre Kommune har overtaget brandstationen på 
Avedøre Havnevej i januar 2016. Dermed indebærer dette et øget elforbrug, men også et stort ekstra 
areal til udregningen af det samlede arealfordelte elforbrug (nøgletal), hvilket dermed udligner 
tallene. 
 
Kun ejendomskategorien Velfærd & Arbejdsmarked har reduceret elforbruget i 2016, hvilket skyldes 
en jævn reduktion hos næsten alle ejendomme. Se flere detaljer i de næste afsnit. 
 

 
Figur 16: Samlet arealfordelte elforbrug (nøgletal) fordelt på ejendomskategori for perioden 2012-2016 

Det bør også påpeges, at Børn & Pædagogik har haft et voksende elforbrug og dertil nøgletal siden 
2014. Til trods for at Ejendomsafdelingen allerede har udført en del energitiltag på daginstitutioner i 
2015 og 2016. Det betyder, at der skal være endnu mere fokus på de øvrige ejendomme i denne 
kategori. Dog har en stor del af daginstitutionerne fået storkøkken, hvilket har haft en negativ effekt 
på elforbruget gennem de seneste år.  
 

Varme 

Det samlede varmeforbrug for Hvidovre Kommune faldt i 2016 med 0,5 mio. kWh, hvilket skyldes 
reduktioner i varmeforbruget for alle ejendomskategorier. På Figur 17 ses det, hvordan det 
klimakorrigerede varmeforbrug fordeler sig i Hvidovre Kommune indenfor ejendomskategorierne. 
 
Kultur & Fritid har opnået en kontinuert nedgang i forbruget gennem de sidste mange år, hvilket har 
resulteret i et samlet fald på 14 % fra 2012-2016. Dette skyldes blandt andet, at beregningen af det 
klimakorrigerede varmeforbrug er blevet mere retvisende for denne kategori siden 2015, særligt for 
foreningsejendommene. Samtidigt er flere af de energislugende ejendomme i denne kategori blevet 
revet ned, hvilket ligeledes har givet nogle markante varmebesparelser. Se side 35 for yderlige 
detaljer. 
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Ejendomskategorien Børn & Pædagogik fortsætter ligeledes med at reducere varmeforbruget i 2016 
med 0,8 % i forhold til 2015. Dog er det Velfærd & Arbejdsmarked, som står for den største reduktion 
i 2016 med 4,6 %. Årsagen hertil er, at særlig Plejecentrene i kommunen har reduceret deres 
varmeforbrug til trods for at rumtemperaturen ligger højere end for andre kommunale ejendomme 
for at sikre komforten for de ældre. 
 

 
Figur 17: Samlet varmeforbrug fordelt på ejendomskategori for perioden 2012-2016 

På Figur 18 ses, hvordan varmeforbruget fordeler sig pr. m2 i Hvidovre Kommune inden for de 
forskellige ejendomskategorier. 
 

 
Figur 18: Samlet arealfordelte varmeforbrug (nøgletal) fordelt på ejendomskategori for perioden 2012-2016 
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Nøgletallene viser den samme tendens som det samlede varmeforbrug, hvor alle kategorier har 
opnået et fald i nøgletal for 2016.  
 

Vand 

På Figur 19 ses, hvordan vandforbruget fordeler sig i Hvidovre Kommune inden for de forskellige 
ejendomskategorier. 
 
Det samlede vandforbrug steg i 2016 med 0,8 % i forhold til 2015, hvilket skyldes at 
ejendomskategorierne Kultur & Fritid samt Administration havde stigninger på hhv. 6,8 % og 8 % i 
forhold til 2015. Kultur & Fritid indeholder bl.a. idræts- og svømmehallerne, feriekolonierne og 
foreningsejendomme, som alle har varierende brugstid og brugere og dermed et varierende 
vandforbrug fra år til år. Dog skyldes stigningen primært, at enkelte svømmehaller har været 
nødsaget til at tømme og fylde bassiner grundet reparation i 2016.  
 

 

Figur 19: Samlet vandforbrug fordelt på ejendomskategori for perioden 2012-2016 

 
Nøgletallene for vandforbruget fordelt på ejendomskategorierne afspejler det samlede vandforbrug, 
hvor kun Velfærd & Arbejdsmarked og Børn & Pædagogik har opnået reduktioner i 2016. 
Overtagelsen af Brandstationen i 2016 har i høj grad bidraget til et forøget vandforbrug for 
Administration, hvormed nøgletallet også er steget til trods for de ekstra kvadratmetre til at udjævne 
forbruget. Brandstationen har et højt vandforbrug højst sandsynligt grundet vask af køretøjer og 
brandøvelser mm. 
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Figur 20: Samlet arealfordelte vandforbrug (nøgletal) fordelt på ejendomskategori for perioden 2012-2016 
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Forbrug fordelt på ejendomskategori 

Børn & Pædagogik 

Ejendomskategorien ”Børn & Pædagogik” dækker over alle ejendomme indenfor daginstitutioner, 
dagpleje, skoler, fritidshjem og klubber mm. Se Appendiks for den fulde oversigt. 
 
I dette kapitel er nøgletallene for 2014-2016 udregnet på baggrund af opdaterede arealer og er 
dermed sammenlignelige. Nøgletallene for 2012-2013 er udregnet med gamle arealer og viser 
dermed udviklingen i den periode, men er ikke 100 % retvisende. Flere detaljer angående energi- 
og vandforbruget for de forskellige ejendomme i denne kategori kan ses i Bilag til Grønt Regnskab 
2016.  

El 

Kategorien ”Børn & Pædagogik” havde en stigning i det samlede elforbrug på 1,8 % i forhold til 2015, 
som vist tidligere i Figur 15 og Figur 16. I Figur 21 nedenfor ses nøgletallene for elforbruget for 
kategoriens ejendomme. 

 
Figur 21: Samlet arealfordelt elforbrug (nøgletal) for kategorien ”Børn & Pædagogik” i perioden 2012-2016 
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Der er mange ejendomsunderkategorier, hvor nøgletallene er steget i 2016. Særligt har 
Forebyggende foranstaltninger øget elforbruget med 20 %, mens de integrerede daginstitutioner 
fortsætter den stigende tendens i elforbruget med 5 % i 2016. Dog ses det også, at nøgletallet for 
elforbruget for Døgninstitutioner (Hvidborg) er steget eksplosivt i 2016. Dette skyldes, at elforbruget 
for Hvidborg først i 2016 er blevet registreret korrekt og viser dermed nu et retvisende forbrug.  
 
Folkeskolerne fastholder deres nøgletal for elforbruget på 18 kWh/m2, mens klubberne og 
børnehaverne har reduceret elforbruget med hhv. 7,4 % og 1,6 % i forhold til 2015 som de eneste. 
 
Den største forbruger pr. areal er dog stadig Klubber og andre institutioner med 38 kWh/m2 i 2016, 
hvilket er næsten dobbelt så meget som nøgletallet for fritidsinstitutionerne. Grunden hertil kan være, 
at klubberne i modsætning til fritidsinstitutionerne ligger adskilt fra skolerne samt skal understøtte 
andre aktiviteter. Det kan bl.a. betyde et større behov for pc’er mm. Dog tyder det også på, at 
adfærden blandt brugerne ikke er energibevidst. Der vil i 2017 blive udført en detaljeret gennemgang 
af blandt andet Byggeren både med hensyn til teknik og klimaskærm samtidigt at der tages stilling 
til brugen/adfærden. Hermed kan vi blive klogere på brugen af klubberne. 
 

Varme 

Det samlede klimakorrigerede varmeforbrug for ”Børn & Pædagogik” faldt med 0,8 % i 2016 i forhold 
til 2015. På Figur 23 ses udviklingen for 2012-2016 for denne ejendomskategori. 
 
Her ses den samme positive udvikling i varmeforbruget, hvor næsten alle underkategorier har opnået 
et kontinuert fald gennem de seneste år. Folkeskolerne formår til stadighed at sænke deres 
varmeforbrug, hvilket højst sandsynligt skyldes en konstant styring og indregulering efter brug og 
behov gennem et centraliseret styresystem (CTS). Drift- og energiteamet kan ligeledes tilgå 
systemet og kontrollere indstillingerne. Dette medfører en optimeret drift af skolerne.  
 

 
Figur 22: CTS systemet er webbaseret 

Der, hvor der er sket de største fald i varme nøgletallet, er for Døgninstitutioner (Hvidborg) og 
Børnehaver. Dog er faldet kun sket i forhold til 2015, hvor forbruget var ekstraordinært højt for disse 
institutioner. I forhold til 2014 har ingen af disse underkategorier opnået reduktioner.  
 
For Integreret daginstitutioner er der sket en stigning i nøgletallet for varmeforbrug, hvilket skyldes 
stigninger i forbrug hos primært de selvejende institutioner. Da de er selvejende, kan 
Ejendomsafdelingen ikke foretage tekniske energitiltag, men vejleder institutionerne med energirigtig 
adfærd gennem Klimaambassadør ordningen. 
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Figur 23: Samlet arealfordelt varmeforbrug (nøgletal) for kategorien ”Børn & Pædagogik” i perioden 2012-2016 

Vand 

Det samlede vandforbrug for ejendomskategorien Børn & Pædagogik har udviklet sig i positiv retning 
indenfor de seneste år, hvilket har resulteret i en samlet reduktion på 1,8 % fra 2015-2016.  
 
På Figur 24 ses det, at størstedelen af underkategorierne har opnået reduktioner i vandforbruget, 
hvor særligt Døgninstitutioner (Hvidborg) har reduceret forbruget med 23,7 % i forhold til 2016. Kun 
klubberne har ikke formået at bryde den opadgående kurve, da vandforbruget igen er steget med 
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10,1 % i 2016. Det er derfor nødvendigt at se på klubbernes brug, hvor mange af dem har dyr. Der 
går meget vand til dyrene, hvilket afspejles i det høje vand nøgletal. Dog tyder den kontinuerte 
stigning på, at der enten er kommet flere dyr til eller bevidstheden om vandforbruget mangler. 
 

 
Figur 24: Samlet arealfordelt vandforbrug (nøgletal) for kategorien ”Børn & Pædagogik” i perioden 2012-2016 

Vuggestuerne har i 2016 reduceret deres vandforbrug med hele 29,2 % i forhold til året før, hvilket 
skyldes nogle store udsving i forbruget for særligt en af vuggestuerne i 2015. Børnehaverne og de 
integrerede daginstitutioner har generelt et højere forbrug end vuggestuerne, hvilket skyldes, at de 
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større børn selv kan tappe vand, vaske hænder og gå på toilettet. Dermed er der ikke på samme 
måde styr på hvor meget vandet løber mm. Se flere detaljer i Bilag til Grønt Regnskab 2016. 
 

Velfærd & Arbejdsmarked 

Ejendomskategorien ”Velfærd & Arbejdsmarked” dækker over alle ejendomme indenfor ældre- og 
handikappleje, tandpleje, sundhedscenter og beskæftigelsesordninger. Se Appendiks for den fulde 
oversigt. 
 
Se desuden Bilag til Grønt Regnskab 2016 for flere detaljer angående energi- og vandforbruget for 
de forskellige ejendomme i denne kategori.  
 

El 

Det samlede elforbrug for ”Velfærd & Arbejdsmarked” har været relativt stabilt over hele perioden 
2012-2016 med et kontinuert fald, hvilket også ses for de forskellige områder i denne 
ejendomskategori. Det er også denne ejendomskategori, som står for den største reduktion i 
elforbruget med 3,1 % i 2016. 
 
Figur 25 viser de forskellige ejendommes forbrugsudvikling over de seneste år. 
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Figur 25: Samlet arealfordelt elforbrug (nøgletal) for kategorien ’Velfærd & Arbejdsmarked’ i perioden 2012-2016 

De højeste elforbrug pr. kvadratmeter ligger hos Botilbud for midlertidigt ophold og Pleje & omsorg 
for ældre og handikappede, som begge til gengæld har opnået en reduktion i 2016. Kun Plejehjem 
& beskyttede boliger (Svendebjerghave) har en lille stigning i elforbruget med 0,4 % i forhold til 2015, 
hvilket har haft en større effekt på el nøgletallet. 
 
For ”Botilbud for længerevarende ophold” har det ikke været muligt at få adgang til forbrugsdata i 
længere tid.  
 

Varme 

Velfærd & Arbejdsmarked har længe haft det højeste varmeforbrug pr. kvadratmeter i Hvidovre 
Kommune til trods for at ejendomskategorien har sænket sit varmeforbrug gevaldigt gennem de 
sidste par år. I 2016 er varmeforbruget faldet med 4,6 % i forhold til 2015, hvormed Velfærd & 
Arbejdsmarked er den kategori, der har reduceret varmeforbruget mest i 2016.  
 
Figur 26 viser nøgletallene for alle ejendommene i denne kategori.  
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Figur 26: Samlet arealfordelt varmeforbrug (nøgletal) for kategorien ’Velfærd & Arbejdsmarked’ i perioden 2012-
2016 

Reduktionen skyldes hovedsageligt kommunens plejecentre, som har reduceret deres 
varmeforbrug. Især har Svendebjerghave repræsenteret ved ”Plejehjem & beskyttede boliger” 
opnået et yderligere fald på 6,7 % i 2016, hvilket sænker nøgletallet fra et tårnhøjt 219 kWh/m2 i 
2014 til 166 kWh/m2 i 2016. Dette er dog stadig højt, da et almindeligt parcelhus fra efter 1977 har 
et varmeforbrug på ca. 90-110 kWh/m2. Årsagen til det højere varmeforbrug kan være, at de ældre 
ønsker en højere rumtemperatur end de 210C, som er anbefalet af Energistyrelsen.  
 

 
Figur 27: Svendebjerghave 

Der er tillige interessant at se forskellen mellem nøgletallene for Plejehjem & beskyttede boliger og 
Ældreboliger, som i udgangspunkt har samme funktion. Dog ligger forskellen i beboerne, da 
ældreboligerne henvender sig til mere ressourcestærke ældre end beboerne i plejehjem og 
plejeboligerne. Dette afspejles særligt i varmeforbruget, men også vandforbruget. Her er beboerne i 
ældreboligerne mere bevidste om varmeforbruget, da de selv skal betale varmeregningen. Se flere 
detaljer i Bilag til Grønt Regnskab 2016. 
 
Overordnet set peger udviklingen i positiv retning. Enkelte ejendomsområder har formået at reducere 
varmeforbruget det ene år, mens de har oplevet en betydelig stigning andre år, blandt andet Botilbud 
for midlertidigt ophold. Denne dækker over Retræten, som har et stor udsving og variation af brugere 
med mange forskellige behov. Derfor kan det være svært at adfærdspåvirke brugerne til at tænke 
energirigtigt, da det er langt fra deres fokus. Der bør således udføres flere tekniske energitiltag på 
denne ejendom. 
 
For Botilbud for længerevarende ophold har det ikke været muligt at få adgang til forbrugsdata i hele 
perioden.  
 

Vand 

I Hvidovre Kommune udgør Velfærd & Arbejdsmarked forholdsmæssigt det største arealfordelte 
vandforbrug i hele perioden 2012-2016. Dog er det samlede vandforbrug steget reduceret med 5,6 
% i 2016, hvilket er den største reducering for alle ejendomskategorier.  
 
Der er særligt ejendomsområderne Beskæftigelsesordninger og ”Botilbud for midlertidigt ophold”, 
som står for det høje vandforbrug. Førstnævnte indbefatter bl.a. ejendommene Poppelgården 
(Kommunalt service) og Belægningen i Avedørelejren. Her er vandforbruget samlet set været 
stigende siden 2012, hvor det i 2016 steg med yderligere 4,9 % i forhold til 2015. Særligt 
Poppelgården har bidraget til stigningen. Dette giver også udslag i el nøgletallet for 
Beskæftigelsesordninger. Se Figur 28. 
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Det ses også, at det primært er plejeområdet, som har bidraget til den samlede reduktion i 
vandforbruget. Dette influerer dermed vand nøgletallet for særligt Pleje & omsorg for ældre og 
handikappede samt Plejehjem & beskyttede boliger. 
 

 
Figur 28: Samlet arealfordelt vandforbrug (nøgletal) for kategorien ’Velfærd & Arbejdsmarked’ i perioden 2012-
2016  

For Botilbud for længerevarende ophold har det ikke været muligt at få adgang til forbrugsdata i hele 
perioden.  
 
Se flere detaljer i Bilag til Grønt Regnskab 2016. 
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Kultur & Fritid 

Ejendomskategorien Kultur & Fritid dækker over Hvidovre Kommunes idrætsfaciliteter samt 
fritidsfaciliteter såsom biblioteker, feriekolonier og foreningsejendomme. 
 
Se flere detaljer for idrætsfaciliteterne, bibliotekerne og foreningsejendomme i Bilag til Grønt 
Regnskab 2016. 

El 

Det samlede elforbrug for Kultur & Fritid har været stabilt faldende indtil 2015, men er steget i 2016 
med 1,8 %.  Det resulterer i et merforbrug på ca. 125.000 kr. for 2016. Dermed er denne 
ejendomskategori den mest forbrugende pr. kvadratmetre i Hvidovre Kommune. 
  
På Figur 29 ses denne udvikling mere detaljeret for ejendomskategorien. 
 

 
Figur 29: Samlet arealfordelt elforbrug (nøgletal) for kategorien ’Kultur & Fritid” i perioden 2011-2015 

Idræts- og svømmehallerne har forståeligt nok det største el nøgletal i kategorien, hvilket skyldes de 
forbrugstunge installationer til at drive hallerne. Udsving i forbruget er dermed mest forårsaget af 
øget brug/ flere træningstider, fejlindstillinger i det centrale styresystem samt uforudsete hændelser. 
HBC hallen er et godt eksempel, da den var udsat for en omfattende brand i 2015. Dette betød at 
hallen blev lukket ned halvdelen af 2015 og kom først tilbage til normalbrug i 2016. Dog har selv små 
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udsving for denne underkategori store økonomiske konsekvenser. Idræts- og svømmehallerne fik 
en stigning på 2,2 % i forhold til 2015, hvilket svarer til en merudgift på ca. 110.000 kr. for 2016. 
 
Foreningsejendommene har til gengæld et fortsat fald i elforbruget med 6 % i forhold til 2015, hvilket 
kan være et resultat af at enkelte ejendomme bliver benyttet mindre. Feriekolonier har ligeledes 
oplevet et fald i elforbruget, hvilket hovedsageligt skyldes en større renovering af Svejbæk 
Færgegård med bl.a. udskiftning af al belysning.  
 
For Andre kulturelle faciliteter er elforbruget dog stadig stigende med 3,8 % for 2016. Dette er 
fortrinsvis forårsaget af Teater Vestvolden, som har øget deres elforbrug med hele 23,6 % i forhold 
til 2015. 
 

Varme 

Det samlede varmeforbrug for Kultur & Fritid er reduceret med 1,6 % i forhold til 2015. Dette fald 
skyldes en reducering på de fleste ejendomsområder i denne kategori. Eneste undtagelse er Andre 
kulturelle faciliteter, der har oplevet en mindre stigning i varmeforbruget og dermed også i varme 
nøgletallet. Se Figur 30. 
 

 
Figur 30. Samlet arealfordelt varmeforbrug (nøgletal) for kategorien ’Kultur & Fritid’ i perioden 2012-2016 

Det ses, at særligt feriekolonierne har opnået en markant reduktion i varmeforbruget i 2016 med 
hele 20,9 %, hvilket er resultatet af en gennemgående energirenovering af Svejbæk kolonien. 
Herunder blev der installeret et større varmepumpe system, som skal opvarme bygningen i stedet 
for det gamle oliefyr. I de få tilfælde, hvor varmepumpen ikke kan opvarme tilstrækkelig, supplerer 
oliefyret med varme. Indtil videre ser det ud til at varmepumpe har kunnet klare opvarmningen i 
vinterhalvåret 2016/17.  
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Foreningsejendommene har endnu en gang mindsket sit varme nøgletal, som ligger på 136 kWh/m2 
i 2016. Dermed rykker de længere fra idræts- og svømmehallerne, men ligger stadig højt i 
varmeforbrug. Især taget i betragtning af at et parcelhus typisk har et årligt varmeforbrug på de ca. 
110 kWh/m2. Disse ejendomme vil i 2017 blive gennemgået for eventuelle energitiltag.   
 
Se flere detaljer for idrætsfaciliteterne, bibliotekerne og foreningsejendomme i Bilag til Grønt 
Regnskab 2016. 
 

Vand 

Ejendomskategorien Kultur & Fritid har oplevet en stigning i vandforbruget fra 2015-2016 på hele 
6,8 %, hvilket betyder På Figur 31 ses udviklingen i vandforbruget for kategoriens ejendomme.  
 

 
Figur 31: Samlet arealfordelt vandforbrug (nøgletal) for kategorien ’Kultur & Fritid’ i perioden 2012-2016 

Den samlede stigning for denne kategori skyldes hovedsageligt, at idræts- og svømmehallerne har 
øget deres samlede vandforbrug med 9,2 % i forhold til 2016. Da hallerne i forvejen er den største 
forbruger af vand i Hvidovre Kommune, svarer det sig til et merforbrug på 2.691 m3 vand eller ca. 
118.000 kr. Årsagen er blandt andet, at Frihedens Idrætscenter var nødsaget til at tømme hele 
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bassinet grundet akut udbedring. Derudover har både Foreningsejendomme og Andre kulturelle 
faciliteter bidraget til stigningen. 
 
Men det ses også, at feriekolonierne har reduceret deres nøgletal for vandforbruget i 2016 markant 
til 0,36 m3/m2. Alle tre kolonier har reduceret vandforbruget, hvor Svejbæk igen figurer med den 
største reduktion på hele 41,8 % i forhold til 2015. Dette skyldes til dels, at kolonien har fået 
vandbesparende vandhaner og brusere samtidigt med at kolonien var mindre benyttet i 2016. 
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Administration 

Ejendomskategorien Administration dækker over alle ejendomme indenfor den administrative del af 
Hvidovre Kommune, heraf Rådhuset og Multihuset. Se appendiks for flere detaljer. 

El 

Det samlede elforbrug for kategorien Administration har været stigende gennem de sidste tre år, 
hvor den står for den største stigning i det samlede elforbrug for Hvidovre Kommune med 8,5 % i 
2016. Dette er til dels forårsaget af overtagelsen af en ejendom i 2016. 
  
Nøgletallene viser dog samme udvikling, hvor det arealfordelte elforbrug er steget for mange af 
underkategorierne, se Figur 32.  
 

 
Figur 32. Samlet arealfordelt elforbrug (nøgletal) for kategorien ’Administration’ perioden 2012-2016 

Stigningen i elforbruget skyldes primært Udlejningsejendomme og Driftsbygninger og pladser, som 
har øget deres forbrug med hhv. 54,6 % og 21,3 % i forhold til 2015. Udlejningsejendommene har 
fået tilført Brandstationen, hvormed både forbrug og nøgletal steg. Driftsbygningerne indebærer 
Materielgården, som har et svingende forbrug over årene.  
 
Til gengæld fortsætter Multihuset med et faldende elforbrug for tredje år i træk. Denne gang er 
elforbruget reduceret med 14,2 % i forhold til 2015, hvilket kan være et samlet resultat af løbende 
tekniske forbedringer og adfærdsændringer. 
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Rådhuset er stadig den tunge spiller i denne ejendomskategori med det højeste el nøgletal i hele 
perioden 2014-2016 grundet dets mange kontorfaciliteter med dertil computere, printere mm. Dog 
er forbrugsudviklingen for Rådhuset ligeledes nedadgående og har opnået et fald på 9,3 % for 2015-
2016. Det er højst sandsynligt grundet en bedre styring af de store ventilationsanlæg, som nu er 
behovstyret. 
 

Varme 

Det samlede varmeforbrug for Administration er kun reduceret med 0,5 % i forhold til 2015, mens 
nøgletallet for varmeforbruget er faldet fra 102 kWh/m2 til 96 kWh/m2 i 2016. En klar forskel mellem 
forbrug og nøgletal, som igen skyldes at der er tilført en ny ejendom i denne kategori.  
  
Figur 33 viser nøgletallene for det korrigerede varmeforbrug for alle ejendomme i denne kategori. 
 

 
Figur 33: Samlet arealfordelt varmeforbrug (nøgletal) for kategorien ’Administration’ i perioden 2012-2016 

Der ses desværre en stigende tendens i varmeforbruget blandt mange af underkategorierne. Blandt 
andet har Multihuset haft en stigning i forbruget siden 2013, hvor der blev etableret en gas-drevet 
varmepumpe og hulmursisoleret i samme periode. Disse tiltag blev udført gennem Miljø- & 
Energipuljen. Men derefter er der ikke udført flere tiltag på varmeteknikken i Multihuset, hvormed 
stigningen i varmeforbruget må være adfærdsbetinget.  
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Ligeledes har Udlejningsejendomme et stigende varme nøgletal, hvilket skyldes et højere forbrug 
på enkelte ejendomme. Herunder Smedje- og Staldbygningen i Avedøre lejren, som er taget i brug 
igen i 2016. 
 
Rådhuset har til gengæld fortsat sin nedadgående kurve på varmeforbruget med en reducering på 
11,5 % fra 2015-2016. Drift- og energiteamet har i en længere periode arbejdet på varmefordelingen 
og de tekniske indstillinger på Rådhuset. Samtidigt er styringen blevet endnu mere optimeret. 
Besparelsen svarer sig til ca. 67.000 kr. for 2016. 
 

Vand 

Det samlede vandforbrug for Administration oplevede en stigning på 8 % fra 2015-2016, igen grundet 
Brandstationens indflydelse på forbruget. På Figur 34 ses udviklingen i forbruget pr. kvadratmeter 
for denne ejendomskategori fra 2012-2016. 
 

 
Figur 34: Samlet arealfordelt vandforbrug (nøgletal) for kategorien Administration i perioden 2012-2016 

Overordnet set er udviklingen i vandforbruget været meget svingende for denne kategori, hvilket 
giver udslag i nøgletallene. Særligt er udlejningsejendomme påvirket af de seneste års overtagelser 
af ejendomme i kommunen, mens Driftsbygninger og pladser har haft et stigende vandforbrug siden 
2014 med en stigning på 2,7 % i 2016. Administrationsbygninger og Multihuset har formået at holde 
deres vand nøgletal, hvor kun Rådhuset har opnået et fald i vandforbruget på 7,3 % i forhold til 2015.  
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Hvidovre Kommunes CO2 udledning 

Forbrænding af fossile brændsler såsom olie, kul og naturgas til at skabe energi medfører en 
luftforurening, der overføres til jord- og vandområder. Luftforureningen skyldes stoffer, der bidrager 
til drivhuseffekten. Disse stoffer er bl.a. kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og visse 
kølemidler (CFC). CO2 er den mest kendte drivhusgas. 
 
Ved afbrænding af de fossile brændsler øges koncentration af CO2 i atmosfæren, hvormed 
drivhuseffekten bliver større og jordens overfladetemperatur stiger. 
 
I det følgende er der regnet på Hvidovre Kommunes samlede udledning af CO2. Som følge af 
kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal Hvidovre Kommune nedbringe 
sin CO2 udledning med 2 % om året frem til 2025.  

Samlet CO2 udledning 

Den samlede CO2 udledning er opgjort i to tilfælde. Det første er den 
faktuelle udledning, som viser CO2 udledningen udregnet med 
emissionsværdier fra forsyningsselskaberne i det pågældende år. 
Derefter beregnes den korrigeret udledning, som viser CO2 
udledningen beregnet med faste emissionsværdier. Dette er gjort for 
at få indblik i Hvidovre Kommunes egen indsats for at reducere CO2 
udledningen og gør det muligt at sammenligne CO2-udslippene fra år 
til år. 
 
Det ses på Figur 35, at den faktuelle udledning har været faldende i 
hele perioden 2012-2016 med en samlet reduktion på 29 % eller 2.397 
tons CO2. I 2016 er udledningen reduceret med 1,9 % i forhold til 2015, 
hvilket gør at udledningen er mere stagneret. Dette skyldes primært, at 
elektricitet produktionen ikke har fået tilført mere grøn energi fra bl.a. 
vindmøller og solceller end forrige år. Det kunne derfor tyde på, at den nye 
nationalpolitiske retning har bremset den grønne udvikling. 
 

 
Figur 35: Samlet faktuel CO2 udledning i Hvidovre Kommune for perioden 2012-2016 

Det korrigerede CO2 udslip viser udelukkede Hvidovre Kommunes egen indsats for at reducere 
udslippet, hvilket er det, som kommunerne bliver målt på i henhold til aftalen med Dansk 
Naturfredningsforening. Dette er nyttigt, da det er muligt at sammenligne indsatsen på tværs af 
årene. Se Figur 36 for den samlet korrigeret udledning for Hvidovre Kommune. 
 
I 2011 nåede den korrigerede CO2 udledning sit højeste niveau, siden Hvidovre Kommune begyndte 
at opgøre CO2 udslippet i 2009 (ikke vist på grafen). Derefter er udledningen støt blevet reduceret 
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for hvert år med tiltag gennem Miljø- og energipuljen. Dog har overtagelsen af flere ejendomme haft 
sin indflydelse på CO2 udledningen, der netop ikke tager hensyn til hverken øget drift eller ændring 
i bygningsfunktioner. Dermed er det korrigerede CO2 udledning blevet øget med 18 ton eller 0,2 % i 
forhold til 2015, hvilket er et resultat under reduktionsmålet på 2 % pr. år. 
 

 
Figur 36: Samlet korrigeret CO2 udledning i Hvidovre Kommune for perioden 2012-2016 

Dette kan til dels også skyldes, at det igen er lykkedes Drift- og energiteamet at få indhentet flere 
forbrugsdata for 2016 på allerede eksisterende ejendomme hvormed det medfører en kunstig 
stigning i energiforbruget og dermed også CO2 udledningen. Hvis der ses bort fra disse nye 
forbrugsdata fra eksisterende ejendomme og fra nye overtagede ejendomme, opnår Hvidovre 
Kommune en reduktion på 1,8 % i forhold til 2015.     
 
Dermed overholder Hvidovre Kommune ikke forpligtelserne som klimakommune i 2016. 
 
Efter flere år med tekniske energitiltag på de kommunale ejendomme, er de fleste lavt hængende 
frugter plukket, hvormed det er sværere at finde energibesparelser. I den forbindelse har tiltagene 
igennem Miljø- og energipuljen skiftet karakter, hvor der for de seneste år har været fokus på 
helhedsløsninger. Disse medbringer ikke kun energibesparelser, men højner komforten for brugerne 
og dermed også bygningsværdien. Det er resultater, som desværre ikke kan ses på CO2 
udledningen med det samme, men har en klar merværdi for kommunen i det lange løb.  
 
Der bør dog fremover være mere fokus på at introducere brugerne til den nye teknik og opfordre til 
energirigtig adfærd. Dette er særligt gældende på de mindre institutioner, som ikke har teknisk 
servicepersonale tilknyttet. 
 

CO2 udledning fordelt på ejendomskategori 

På Figur 37 er det korrigerede CO2 udledning fordelt på ejendomskategori anført. Her ses det, at 
kun en kategori har formået at sænke CO2 udledningen. Velfærd & Arbejdsmarked har reduceret sin 
udledning med 3,8 % i forhold til 2015, hvilket hovedsageligt skyldes en reduktion hos ældreområdet 
i Hvidovre Kommune.  
  
Både Kultur & Fritid og Børn & Pædagogik har begge stagneret CO2 udledningen i 2016, som ellers 
har haft et jævnt fald i udledningen hen over årene. Mens Administration overordnet set har haft et 
jævnt stigende udledning siden 2013. Dette skyldes igen overtagelsen af nye ejendomme under 
denne ejendomskategori. Dog har kategorien stadig den laveste CO2 udledning i kommunen. 
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Figur 37: Samlet korrigeret CO2 udledning fordelt på ejendomskategori i perioden 2012-2016 

Figur 38 viser den procentvise CO2 udledning for hver ejendomskategori. Det ses, at Børn & 
Pædagogik og Kultur & Fritid samlet står for 2/3 af Hvidovre Kommunes CO2 udledning. Disse to 
kategorier udgør dog også en stor del af Kommunens samlede bygningsareal samt mest energi-
krævende arealer (folkeskoler og idrætsanlæg). Administration står nu for 14 % af udledningen, 
mens ”Velfærd & arbejdsmarked” udgør en femtedel af den samlede CO2 udledning. 
 
Dette underbygger vigtigheden af en stadigt fokuseret energispareindsats på de store forbrugere af 
energi, da en reducering af forbruget i disse kategorier har stor indflydelse på det samlede resultat.  
 

 
Figur 38: Fordeling af den korrigerede CO2-udledning i Hvidovre Kommune i år 2016 
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Appendiks 

Oversigt over ejendomskategorier 

I det følgende er der opstillet en oversigt over ejendommene tilknyttet de forskellige ejendoms-
kategorier. 
 
Der er tillige anført ejerforhold for ejendommene, da det giver en indikation på bygningsansvaret. 
Der kan dog være forskellige aftaler mellem lejer og Hvidovre Kommune mht. drifts- og 
vedligeholdelsesansvaret. 
 
For de selvejende institutioner er der anført om ejendommen er ejet af Hvidovre Kommune og 
dermed udlånt/udlejet til den selvejende institution (markeret som Selvejende*). I et enkelt tilfælde 
står Hvidovre Kommune som lejer, der udlåner den lejede ejendom til den selvejende institution 
(markeret Selvejende**). 

Børn & Pædagogik 

Ejendom Adresse Ejerforhold 
Vuggestuer 
Børnehuset Manegen  Ejer og bruger 
Manegen hus B Byvej 248 B Ejer og bruger 
Manegen hus A Byvej 248 A Ejer og bruger 
Børneinstitutionen Kastanjehuset Cathrine Booths vej 22 Selvejende 
Børnehaver 
Børnehavehuset Hvidovregade 47 Hvidovregade 47 Selvejende* 
Børnehavehuset Lodsvej 64 Lodsvej 64 Selvejende 
Bredalsparkens Børnehave Sognegårds Allé 88 Selvejende 
Strandmarkens Børnehave Strandhavevej 20 A Selvejende 
Børnehavehuset Brostykkevej 23 Brostykkevej 23 Selvejende 
Integreret daginstitutioner 
Børnehuset Myretuen/Friheden afd. 
Myretuen (2016: Oceanet afd. Myretuen) 

Nestors Allé 3 Lejer og bruger 

Børnehuset Myretuen/Friheden afd. 
Friheden 
(nu: Oceanet afd. Friheden) 

Hvidovrevej 510 Lejer og bruger 

Børnehuset Solstien  Lejer og bruger 
Solstien hus 1 Bødkerporten 8 - 
Solstien hus 2 Karetmagerporten 8 - 

Børnehuset Frydenhøj Egevolden 30 Lejer og bruger 
Børnehuset Vedbyholm Vedbyholm 8-10 Ejer og bruger 
Børnehuset Cassiopeia  Ejer og bruger 

Afd. Stjernen Hvidovre Enghavevej 2 - 
Afd. Solen Hvidovre Enghavevej 17 - 

Afd. Planeten Hvidovre Enghavevej 19 - 
Børnehuset Krogstenshave  Ejer og bruger 

Stenen Ejby Allé 34 - 
Krogen Ejby Allé 35 - 

Børnehuset Humlebien Byvej 248 C Ejer og bruger 
Børnehuset Kirsebærhuset Idrætsvej 75 Ejer og bruger 
Børnehuset Tryllestien  Lejer og bruger 

Tryllestien hus 1 Gørtlerporten 1 - 
Tryllestien hus 2 Pottemagerporten 1 - 

Børnehuset Cirklen Høvedstensvej 48-50 Lejer og bruger 
Børnehuset Kernehuset Hvidovregade 18 B Lejer og bruger 
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Børnehuset Mælkebøtten (del af 
Engstrandskolen) 

Hvidovrevej 440 Ejer og bruger 

Børnehuset Tinsoldaten Østre Messegade 6 Ejer og bruger 
Børneinstitution Strandhuset Strandhavevej 7-9 Selvejende* 
Børnehuset Trekløveren  Ejer og bruger 

Afd. Marken og Engen Hvidovrevej 65 - 
Afd. Skoven Hvidovrevej 98 - 

Børnehuset Enghøj  Ejer og bruger 
Afd, Kastanjen Byvej 118 - 

Afd. Bøgen Bødkerporten 2A - 
Børnehuset Baunevangen M. Bechs Allé 8 Lejer og bruger 
Børnehuset Egevolden  Lejer og bruger 

Egevolden, børnehave Egevolden 126 - 
Egevolden, vuggestue Egevolden 128 - 

Børnehuset Ærtebjerg  Lejer og bruger 
Ærtebjerg børnehave Ærtebjergvej 56B - 
Ærtebjerg vuggestue Ærtebjergvej 56C - 

Børnehuset Willer Svendebjergvej 2 Selvejende* 
Børnehuset Rosenhøj  Selvejende 

Rosenhøj børnehave Kettegårds Alle 12 og 16 - 
Rosenhøj vuggestue Kettegårds Alle 12 og 16 - 

Børneinstitution Solgården Cathrine Booths vej 22 Selvejende 
Børnehuset Immerkær   

Børnehaven afd. Immerkær Immerkær 56 Lejer og bruger 
Vuggestuen Kærgården Immerkær 38 Ejer og bruger 

Dagpleje 
Legestuen Villa Valmuen Biblioteksvej 60C Ejer og bruger 
Legestuen Dansborg Idrætsvej 88 Ejer og bruger 
Legestuen Kirkebrohuse Hvidovrevej 130 G Lejer og bruger 
Fritidshjem 
Langhøj SFO 3 Høje afd. Strandhøjen  
(del af Langhøjskolen) 

Hvidovre Strandvej 70 A Ejer og bruger 

Langhøj SFO 3 Høje afd. Simonshøj (del 
af Strandmarkens Fritidscenter) 

Hvidovre Enghavevej 2 Ejer og bruger 

Langhøj SFO 3 Høje afd. Langhøj  
(del af Langhøjskolen) 

Hvidovre Strandvej 70 A Ejer og bruger 

Fritidshjemmet Engstrand 
(del af Engstrandskolen) 

Hvidovrevej 440 Ejer og bruger 

Fritidshjemmet Holmegården Plovheldvej 10 Ejer og bruger 
Fællesinstitution Risbjerg  
(del af Risbjergskolen) 

 Ejer og bruger 

Risbjerg afd. Alléen Risbjergvej 10-20 - 
Risbjerg afd. Bjerget + klubafsnit Risbjergvej 10-20 - 

Fritidscenteret Enghøj afd. Ræven Blytækkerporten 1 Lejer og bruger 
Fritidshjemmet Præstemosen  
(del af Præstemoseskolen) 

M. Bechs Allé 122 Ejer og bruger 

Fritidshjemmet Toftemosen 
(del af Avedøre Skole) 

Frydenhøjstien 2 Ejer og bruger 

Fritidshjemmet Festningen 
(del af Dansborgskolen) 

Idrætsvej 84 A og B Ejer og bruger 

Frydenhøjskolens SFO  Ejer og bruger 
Frydenhøj SFO afd. Enghøj Bødkerporten 4 - 

Fritidshjem Tusindfryd  
(del af Frydenhøjskolen) 

Egevolden 108 - 
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Fritidshjemmet Atlantic 
(del af Gungehusskolen) 

Høvedstensvej 35 Ejer og bruger 

Bredalparkens Fritidscenter Sognegårds Allé 70 A Lejer og bruger 

Femagervejens Fritidscenter 
Femagervej 37 Lejer og bruger 

(selvejende indtil 1. 
aug 2017) 

Køgevejens Ungdomshus Gl. Køge Landevej 276 Selvejende* 
Gungehus SFO afd. Lejerbo Arnold Nielsens Boulevard 1A Selvejende 
Avedøre SFO afd. Ærtebjerg Ærtebjergvej 56 B Lejer og bruger 
Klubber og andre socialpædagogiske funktioner 
Byggeren Hvidovregade Hvidovregade 20 Ejer og bruger 
Frydenhøj SFO Klub Tusindfryd Egevolden 130 Lejer og bruger 
Byggelegepladsen Regnbuen Avedøre Tværvej 5 Selvejende** 
Forebyggende foranstaltninger 
Familieskolen Byvej 98 Ejer og bruger 
Poppelgården Familiecenter Byvej 90 Ejer og bruger 
Døgninstitutioner for børn & unge 
Hvidborg Neergårds Alle 6 Selvejende 
Folkeskoler 
Avedøre Skole Frydenhøjstien 2-6 Ejer og bruger 
Dansborgskolen Sollentuna Allé 6 Ejer og bruger 
Frydenhøjskolen Egevolden 106 Ejer og bruger 
Gungehusskolen Høvedstensvej 35 Ejer og bruger 
Holmegårdsskolen Plovheldvej 8 Ejer og bruger 
Langhøjskolen Hvidovre Strandvej 70A Ejer og bruger 
Præstemoseskolen M. Bechs Allé 122 Ejer og bruger 
Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 Ejer og bruger 
Engstrandskolen Hvidovrevej 440 Ejer og bruger 

 

Velfærd & Arbejdsmarked 

Ejendom Adresse Ejerforhold 
Ældreboliger 
Krogstenshave, beskyttede boliger Krogstens Allé 47-49-51 Ejer og bruger 
Strandmarkshave, beskyttede boliger Tavlekærsvej 166 Ejer og bruger 
Sønderkærhave  Ejer og bruger 

Ældreboliger afd. A-H Hvidovregade 41, A-H - 
Ældreboliger afd. K-L Hvidovregade 41 K-L - 

Dybenskærshave, beskyttede boliger Byvej 201 Ejer og bruger 
Plejehjem og beskyttede boliger 
Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Lejer og bruger 
Pleje & omsorg m.v. af ældre og handikappede 
Krogstenshave, servicearealer Krogstens Allé 47-49-51 Ejer og bruger 
Strandmarkshave, servicearealer  Tavlekærsvej 164 Ejer og bruger 
Dybenskærshave, servicearealer Byvej 201 Ejer og bruger 
Forbyggende indsats for ældre og handikappede 
Dagcenter / Hvidovre Enghavevej 21  Hvidovre Enghavevej 21 Ejer og bruger 
Aktivitetscentret Hvidovregade 49 Ejer og bruger 
Ældrerådet / Hvidovrevej 253 Hvidovrevej 253 B Ejer og bruger 
Nordlyset / Plovheldvej 2 Plovheldvej 2 Ejer og bruger 
Kommunal tandpleje & Sundhedscenter 
Tandplejecenter Præstemosen M. Bechs Alle 122 Ejer og bruger 
Tandplejecenter Enghøj Bødkerporten 6B 1.sal Ejer og bruger 
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Fælleskommunale tandreguleringsklinik, 
Enghøj 

Bødkerporten 6B stuen Ejer og bruger 

Sundhedscenter Hvidovrevej 278E Ejer og bruger 
Botilbud for midlertidigt ophold 
Retræten Vestre Kvartergade 20 Ejer og bruger 
Beskæftigelsesordninger 
Poppelgården Kommunal Service  Byvej 90 Ejer og bruger 
Belægningen Vestre Kvartergade Vestre Kvartergade 22 Ejer og bruger 
Belægningen Fægtesalsvej Fægtesalsvej 11 Ejer og bruger 
AT Teamet (Afklaringsteamet) Lodsvej 6 Lejer og bruger 

 

Kultur & Fritid 

Ejendom Adresse Ejerforhold 
Idræts- & svømmehaller 
Hvidovre Stadion Sollentuna Allé 1-3 Ejer og bruger 
Avedøre Stadion Byvej 72-76 Ejer og bruger 
Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446 Ejer og bruger 
Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1-3 Ejer og bruger 
Dansborghallen Sollentuna Allé 4 Ejer og bruger 
Frydenhøjhallen Egevolden 106 Ejer og bruger 
Holmegårdshallen  Plovheldvej 8 Ejer og bruger 
Præstemosehallen Præstemosen 209 Ejer og bruger 
Hvidovre Friluftsbad Præstemosen 209 Ejer og bruger 
HBC hallen Bibliotekvej 62 Ejer og bruger 
Folkebiblioteker 
Medborgerhuset Hvidovrevej 280 Ejer og bruger 
Avedøre Bibliotek (indgår i Enghøj 
huset) 

Bødkerporten 6 Ejer og bruger 

Feriekolonier 
Skødshoved Søren Jeppesens vej 3 Ejer og bruger 
Svejbæk Færgegård Svejbækvej 5, Virklund Ejer og bruger 
Vig Lyng Ericavej 2, Vig Ejer og bruger 
Andre kulturelle faciliteter 
Rytterskolen Hvidovrevej 140 Ejer og bruger 
Oplevelsescenteret Alarmpladsen 6  Ejer og bruger 
Cirkusmuseet Hovedporten 6 Ejer og bruger 
Forstadsmuseet Alarmpladsen 3 Ejer og bruger 
Badeanstalten Østre Messegade 6 Ejer og bruger 
Auditoriet Vestre Kvartergade 5 Ejer og bruger 
Teater Vestvolden Høvedstensvej 45 Ejer og bruger 
BuQuetten Trædrejerporten 3 A Lejer og bruger 
Quark center Avedøre Tværvej 56 Ejer og bruger 
Foreningsejendomme 
Risbjerggård Hvidovrevej 241 Ejer og bruger 
Næsborgvej 92 Næsborgvej 92 Ejer og bruger 
Byvej 58 Byvej 58 Ejer og bruger 
Foreningslokaler Høvedstensvej 50 Høvedstensvej 50 Lejer og bruger 
Avedøre Tværvej 1 Avedøre Tværvej 1 Ejer og bruger 
Stevnsbogård Stevnsbovej 1 Ejer og bruger 
Strandmarkens Fritidscenter Hvidovre Enghavevej 2 Ejer og bruger 
Byvej 78 Byvej 78 Ejer og bruger 
Byvej 56 Byvej 56 Ejer og bruger 
Hvidovre/Avedøre Rideskole Avedøre Slettevej 7 Ejer og bruger 
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Lærerforeningen Idrætsvej 73 Ejer og bruger 
 
 
 

Administration 

 
Ejendom Adresse Ejerforhold 
Rådhusgrunden 
Rådhuset Hvidovrevej 278 Ejer og bruger 
Multihuset, Teknisk administration 
Multihuset Høvedstensvej 45 Ejer og bruger 
Administrationsbygninger 
Hjemmepleje distrikt Nord M. Bechs Allé 122 Ejer og bruger 
Socialpsykiatrien Næsborgvej 90 Ejer og bruger 
Enghøjhuset Bødkerporten 6 Ejer og bruger 
Driftsbygninger og -pladser 
Materielgården Høvedstensvej 19-21 Ejer og bruger 
Vagt- og sikringskorpset Høvedstensvej 21-23 Ejer og bruger 
Udlejningsejendomme 
Politistationen Bytoften 29 Ejer og bruger 
Bataljonen Alarmpladsen 2 Ejer og bruger 
Station Next Fægtesalsvej 5 Ejer og bruger 
Smedje- og Staldbygning Østre Messegade 5 Ejer og bruger 
Hvidovre Privatskole (tidl. 
Sønderkærskolen) 

Kettegård Allé 2 Ejer og 
udlejer/bruger 

 

Nøgletal for energi- og vandforbrug - Landsgennemsnit 

 
Ejendomstype El forbrug 

[kW/m2] 
Fjernvarme 
[kW/m2] 

Naturgas 
[kW/m2] 

Biblioteker 37,6 101,1 151,1 
Børnehave 41,5 157,7 152,6 
Idrætshal 45,8 104,0 106,6 
Rådhus 52,0 101,7 103,6 
SFO 40,3 110,5 142,4 
Folkeskole 25,0 118,1 126,8 
Social inst. for voksne 54,4 161,5 170,1 
Vuggestue 41,5 157,7 152,6 

Tabel 1: Nøgletal for energiforbrug i offentlige bygninger, kilde: Energistyrelsen 2012 

 
Ejendomstype Vandforbrug 

Daginstitutioner 0,79 m3/m2 

Folkeskoler 0,26 m3/m2 
SFO fritidsordninger 0,40 m3/m2 
Sportshal 0,48 m3/m2 
Svømmehal 2,54 m3/m2 

Tabel 2: Kilde: ELO - nøgletalsrapport, august 2005  
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Omregning af emissionsfaktorer 

I Tabel 3 og Tabel 4 er der oplistet emissionsfaktorerne for omregning af energiforbrug til CO2 
udledning. De faktuelle emissionsfaktorer er opgivet af de tilknyttede forsyningsselskaber i Hvidovre 
Kommune for hvert år. 
  2012 

g/kWh 
2013 
g/kWh 

2014 
g/kWh 

2015 
g/kWh 

2016 
g/kWh 

Elektricitet 353 377 341 242 243 
Fjernvarme  110  104 98 99 95 
Flaskegas 234 234 234 234 234 
Naturgas 205 205 205 205 205 
Olie 266 266 266 266 266 
Biobrændsel 

 
 205 205 205 

Tabel 3: Faktuelle emissionsfaktorer til CO2 udledning: Kilde: Energinet 

Basisår 
(2008) 

g/kWh  

Elektricitet 500 
Fjernvarme 132 
Flaskegas 234 
Naturgas 205 
Olie 266 

Tabel 4: Faste emissionsfaktorer til CO2 udledning for basisåret 2008.  Kilde: Danmarks Naturfredningsforening. 

 


