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Indledning  
Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2016. Frederikssund Kommune blev 

klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.  
 

Resultatet af denne beregning skal sammenlignes med resultatet af CO2-
opgørelse 2015. 

 

Resultat af opgørelse for 2016  
Opgørelsen viser den faktiske udledning for kommunen med opdaterede data 
for CO2 emissionsfaktorer, arealer og indbyggerantal m.m.. 

 
Frederikssund Kommune CO2 i alt CO2 pr. m2 CO2 pr. borger 

2016 Ton/år kg/m2 kg/ år 

CO2 udledning i kommunale bygninger i alt  6.906 30,2 154,3 

Administrations bygninger 486 28,3 10,9 

Skoler, SFO, klubber og specialskoler 2.699 26,0 60,3 

Daginstitutioner 592 28,2 13,2 

Ældrepleje 1.061 43,2 23,7 

Ungdomsklubber 104 29,3 2,3 

Specialinstitutioner 880 35,4 19,7 

Kulturinstitutioner 316 28,5 7,1 

Andre 155 22,1 3,5 

Idræt 613 40,0 13,7 

CO2 udledning ved transport i alt  708 - 15,8 

Bilkørsel 598 - 13,4 

Færgetransport 111 - 2,5 

Solcelle elproduktion -10 - -0,2 

Kommunen i alt  7.604 - 170 

 

Resultat af opgørelse for 2016 korrige-
ret 
Som direkte sammenligningsgrundlag med tidligere år er 2016 udarbejdet 
med samme CO2 emissionsfaktorer som for 2015 (fjernvarme og el). Disse er 

elementer, som Frederikssund Kommune ikke direkte kan påvirke. 
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Frederikssund Kommune CO2 i alt CO2 pr. m2 CO2 pr. borger 

2016 korriget for CO2 emissionsfaktorer Ton/år kg/m2 kg/ år 

CO2 udledning i kommunale bygninger i 

alt  

7.169 31,4 160,1 

Administrations bygninger 538 31,4 12,0 

Skoler, SFO, klubber og specialskoler 2.782 26,8 62,1 

Daginstitutioner 599 28,5 13,4 

Ældrepleje 1.034 42,1 23,1 

Ungdomsklubber 103 29,0 2,3 

Specialinstitutioner 934 37,6 20,9 

Kulturinstitutioner 345 31,2 7,7 

Andre 180 25,7 4,0 

Idræt 655 42,7 14,6 

CO2 udledning ved transport i alt  708 - 15,8 

Bilkørsel 598 - 13,4 

Færgetransport 111 - 2,5 

Solcelle elproduktion -8 - -0,2 

Kommunen i alt  7.869 - 176 

 

Sammenligning med opgørelse 2015 
Nedenfor er vist en sammenligning mellem opgørelser for 2015 og 2016, både 

ved den faktiske udledning i 2016 og den korrigerede udledning i 2016 med 
fastholdte CO2 emissionsfaktorer fra 2015. 

 

Frederikssund Kommune CO2 2015 CO2 2016 korrigeret 

 Ton/år Ton/ år Mængde 
red. 

% red. 

CO2 udledning i kommunale bygninger 

i alt  
7.649 7.169 480 6,3% 

Administrations bygninger 564 538 26 4,5% 

Skoler, SFO, klubber og specialskoler 3.075 2.782 293 9,5% 

Daginstitutioner 640 599 41 6,4% 

Ungdomsklubber 1.306 1.034 272 20,8% 

Ældrepleje 135 103 32 23,8% 

Specialinstitutioner 717 934 -217 -30,3% 

Kulturinstitutioner 352 345 7 2,1% 

Andre 360 180 180 50,1% 

Idræt 499 655 -156 -31,2% 

CO2 udledning ved transport i alt  651 708 -57 -8,8% 

Bilkørsel 528 598 -70 -13,2% 

Færgetransport 123 111 12 10,1% 

Solcelle elproduktion* 0 -8 8 - 

Kommunen i alt  8.300 7.869 430 5,2% 

* Elproduktion fra solceller blev ikke opgjort i 2015. 
 
Betegnelsen ’Mængde red.’ er et udtryk for reduktion i ton fra 2015 til 2016 og 

’% red.’ er et udtryk for den tilsvarende procentvise reduktion. Dvs. positive 

tal betyder et fald i udledningen, mens negative tal betyder en stigning i ud-
ledningen. 

 
Besparelsen på bygningskategorier for 2015-2016 viser CO2 besparelsen for 

den specifikke bygningsmasse. Eks. så er der en procentvis besparelse på 23,8 
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% på ældrepleje og en procentvis stigning på 31,2 % på idræt. 
 

I alt er udledningen faldet fra 8.300 ton til 7.869 ton. Det svarer til et fald på 
5,2 %. Udledningen fra kommunens bygninger er faldet fra 7.649 ton til 7.169 

ton, svarende til et fald på 6,3 % mens udledningen fra transport er steget fra 

651 ton til 708 ton svarende til en stigning på 8,8 %. 
 

Fordeles udledningen ud pr. borger er der sket et fald fra 171 kg til 160 kg. 
 

Kommunen har i klimaaftalen bundet sig til et årligt fald på 2 % i udledningen 
af CO2. Der er opnået en reduktion på 5,2 %, så resultatet må derfor siges at 

være tilfredsstillende. 
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Kommentarer til opgørelse 2016 resul-
tat. 
I det følgende foretages en analyse af de fremkomne resultater. 

 
Sammenligningen mellem CO2 opgørelsen for 2015 og 2016 er baseret på den 

faktiske udledning i 2015 og den korrigerede udledning i 2016. Mens afsnit om 

specifikation af energiforbrug og CO2 udledning er baseret på den faktiske 
udledning i 2016, som skal danne grundlag for sammenligning med udledning 

i 2017. 
 

I forhold til fordeling af CO2 udledning på bygningskategori, så er der store 

forskelle i udledninger til besparelser/forøgelser på specifikke bygningskatego-
rier. F.eks. er der opnået en procentvis besparelse på ældrepleje på 23,1 % 

mens der for idræt er sket en procentvis forøgelse på 31,2 %. Dette hænger 
bl.a. sammen med en vis aktivitet i køb, salg og udlejning af ejendomme. 

 

Omfanget af ejendomme i CO2 opgørelsen (dvs. de ejendomme Frederikssund 
Kommune har mulighed for at påvirke energiforbruget) reduceret med ca. 13 

%. Samtidigt er CO2 emissionsfaktorerne for el og varme ændret en del - nog-
le op og nogle ned i CO2 emissionsfaktor. 

 
Det er væsentligt at gøre sig klart hvorfra besparelserne stammer. 

 

Den største besparelse skal findes i bygningerne, hvor der er sket en større 
reduktion i varmeforbrug på 3.700.000 kWh, mens der er en mindre forøgelse 

i elforbrug på ca. 100.000 kWh. 
 

Sammenlignes el og varmeforbruget for henholdsvis 2015 og 2016 er der op-

nået en reduktion på 506 ton for varme og en stigning på 28 ton for el.  
 

Årsagen til en generelt faldende kurve år efter år, formodes at skyldes kom-
munens kombination af energistyring og investeringer i energibesparende 

foranstaltninger. 
 

I 2015 udledte transporten 651 ton CO2. I 2016 er denne udledning steget til 

708 ton. Færgedrift er samtidigt faldet med ca. 10 %. Stigningen skyldes især 
øget Leaseplan kørsel, hvor forbrug af brændstof er steget med ca. 18 %.  

 
Der findes ikke registreringer af antal kørte kilometer for Leaseplan biler, dvs. 

det kan ikke konkluderes om stigningen skyldes mere ineffektiv kørsel eller 

flere kørte kilometer. 
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Beregning af CO2-udledningen. 

Afgrænsning 
CO2-opgørelsen indeholder oplysninger om de kommunale ejendomme herun-

der de kommunalt drevne idræts- og sportsanlæg. Kommunen har ingen for-

syningsanlæg i form af varmeværker eller lignende. 
 

I kommunens ejendoms portefølje er en række udlejningsejendomme som 
kommunen lejer ud til private. Energiforbruget i disse ejendomme er ikke 

medtaget, da det ikke har været muligt at få aflæsninger fra ejendommene. 

Herudover vurderer Frederikssund kommune, at det vil blive meget vanskeligt 
at styre forbruget på denne type ejendomme.  

 
Vedrørende energiforbrug til transport og øvrigt energiforbrug er der medta-

get al kørsel i kommunale biler, al kørsel i private biler der er udbetalt km-
tilskud til, samt øvrigt brændstofforbrug til f.eks. materiel hos Vej og Park. Der 

er kun medtaget brændstof, der betales direkte af kommunen, brændstof der 

bruges af kommunens leverandører er ikke medtaget. 
 

Herudover er medtaget kommunens færgedrift. 
Ellers følger afgrænsningerne borgmestererklæringen.  

 

Forudsætninger for CO2 opgørelsen  
Nedenstående tabeller følger Danmarks Naturfredningsforenings vejledning 
for klimakommuner (2012 udgave) 
 
Selve beregningen foretaget i kommunens energistyringsprogram Digital Byg-
ningsdata (DBD). Derfor er der ikke vist mellemregninger. 
 

Dataindsamling 
DBD har omregnet alle målte varmeforbrug til kWh samt graddagekorrigeret 
varmeforbrug i henhold til Frederikssund Kommunes anvendte GUF tal. Føl-
gende CO2 emissionsfaktorer er benyttet. 
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Energiarter, bygnin-

ger 

Reference     Enhed CO2 emissions-
faktor 2016 

CO2 emissi-
onsfaktor 2015 

EL Energinet. Inkl. 5 % transmissionstab g/kWh 259 209 

Fjernvarme Lokal specifik opgørelse med anvendt 125 
% metode 

g/kWh varierer se 
nedenfor 

 

Skuldelev Energisel-
skab  

Produktionsdata fra værket. Inkl. nettab på 
31 % i 2016 (oplyst af værket) 

g/kWh 198 205 

Jægerspris Kraft-
varme  

CO2 emissionsfaktor fra værket. Inkl. nettab 
på 20 % (vurderet da der mangler oplysnin-
ger fra værket) 

g/kWh 203 249 

EON, Frederikssund Produktionsdata fra værket. Inkl. nettab på 
20 % (vurderet da der mangler oplysninger 
fra værket) 

g/kWh 119 205 

EON, Slangerup Produktionsdata fra værket. Inkl. nettab på 
20 % (vurderet da der mangler oplysninger 
fra værket) 

g/kWh 242 205 

Fyringsolie Energistyrelsen g/kWh 266 266 

Naturgas Energistyrelsen g/kWh 204 204 

Energiarter, øvrigt Reference     Enhed CO2 emissions-
faktor 

CO2 emissi-
onsfaktor 2015 

Diesel Energistyrelsen  g/liter 2650 2650 

Benzin Energistyrelsen  g/liter 2400 2400 

Dieselolie til Færgen Energistyrelsen/key 2 green  g/liter 2650 2650 

        

Antal borgere i 
kommunen 

      Antal 44.767 44.725 

  
Vedr. fjernvarme så er der af Frederikssund Kommune for hvert område speci-
fikt udregnet en CO2 emissionsfaktor ud fra oplysninger fra værkerne om pro-
duktionsdata og produktionsanlæg (f.eks. kedler, gasmotorer, elkedel, varme-
pumpe, solvarme og industriel overskudsvarme), samt oplyste eller vurderede 
nettab. 
 
I både Skuldelev Energiselskab og Jægerspris Kraftvarme er en del af energi-
produktionen fra CO2 neutral solvarme. I EON Slangerup er varmen baseret 
på naturgas og varmen er produceret på et miks af kedelanlæg gasmotor. I 
EON Frederikssund er varmen også baseret på naturgas, og varmen er dels 
produceret på et miks af kedelanlæg gasmotor, men også en elkedel, en var-
mepumpe og industriel overskudsvarme fra Haldor Topsøe indgår i varmepro-
duktionen. Især overskudsvarmen bidrager betragteligt til en lav CO2 emissi-
onsfaktor. 
 

Specifikation af energiforbrug og CO2 udledning 
Energiforbrug opgjort på energiform, samt arealer af kommunens bygninger 
opgjort i faktiske tal for 2016. 
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Energiforbrug opgjort pr. el og varme. 

 

Energiforbrug i kommunens Bygninger  Areal  El-forbrug Varmeforbrug 

  m2 kWh/år kWh/år 

I alt 228.313 7.349.597 26.796.902 

Administrations bygninger 17.140 667.722 1.868.686 

Skoler 103.844 2.564.490 10.638.330 

Daginstitutioner 21.005 659.205 2.156.155 

Ældrepleje 24.539 1.220.264 3.808.714 

Ungdomsklubber 3.550 107.082 373.580 

Specialinstitutioner 24.857 992.046 3.531.150 

Kulturinstitutioner 11.060 304.592 1.281.365 

Andre 6.995 168.867 677.729 

Idræt 15.323 665.329 2.461.193 

 
Energiforbrug opgjort pr. m2 
 

  Areal El nøgletal 
Varme 
nøgletal 

  m2 kWh/m2 kWh/m2 

I alt 228.313 32 117 

Administrations bygninger 17.140 39 109 

Skoler 103.844 25 102 

Daginstitutioner 21.005 31 103 

Ældrepleje 24.539 50 155 

Ungdomsklubber 3.550 30 105 

Specialinstitutioner 24.857 40 142 

Kulturinstitutioner 11.060 28 116 

Andre 6.995 24 97 

Idræt 15.323 43 161 

 

CO2 udledning er opgjort pr. bygningskategori. 
 

CO 2 udledning Varme  EL  
Sum CO2 

Varme og El 

Energiforbrug i kommunale ejendomme  CO2 i alt  CO2 i alt  CO2 i alt 

Graddagereguleret forbrug Ton/år Ton/år Ton pr. år 

I alt 4.999 1.906 6.906 

Administrations bygninger 313 173 486 

Skoler 2.034 665 2.699 

Daginstitutioner 421 171 592 

Ældrepleje 745 316 1.061 

Ungdomsklubber 76 28 104 

Specialinstitutioner 623 257 880 

Kulturinstitutioner 237 79 316 

Andre 111 44 155 

Idræt 441 173 613 
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CO2 udledning opgjort ved transport 

 

Brændstofforbrug ved 
transport  Antal km 

Omregnet til 
liter brænd-
stof  Diesel Diesel Benzin Benzin 

CO2 ud-
ledning 

    15 km /liter Liter CO2 kg Liter CO2 kg Ton pr. år 

Personale kørsel, rappor-

teret 

1.120.011 74.667     146 

Personale kørsel i øko-
nomisystem 

2.164 144     0 

Kørsel Leaseplan   103.079 273.159 71.136 170.726 444 

UU-Vest   1.193 3.162 1.224 2.938 6 

Vej- og park     860 2.064 2 

Sum       598 

 

Færge 
  Olieforbrug til færgen Columbus   Olie CO2udledning 

   liter Ton pr. år 

Olieforbrug 41.728 111     

 

I alt udledning fra transport i 2016: 708 ton. 

 
Resultatet for brændstofforbruget ved transport kommer fra mange forskellige 

steder. 
 

Personalekørsel kommer fra indrapportering via lønsystem og økonomisystem. 

Begge steder er det kun antal km. der er indrapporteret, og der er ikke skelnet 
mellem benzin eller diesel, derfor er der en vis usikkerhed forbundet med 

beregningen. Der er brugt omregningsfaktor fra DN-vejledningen, som siger 
130 g/km. 

 
Fra Leaseplan kommer CO2 tallet direkte (her er der taget hensyn til om det er 

benzin eller diesel). 

 
CO2 tal beregnes i henhold til DN-vejledningen. 
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Handlingsplan for CO2 reduktion.  
 
Frederikssund Kommunes handlingsplan for reduktion af energiforbruget og 
dermed CO2 udledningen forløber i 3 trin. 
 

1) 2011-2014 Investering i bygningstiltag der medfører energireduktion 
eller investering i vedvarende energi. 

2) 2011-2016 Implementere energistyring på kommunens større ejen-
domme. F.eks. skoler, administrationsbygninger og daginstitutioner. 
Herunder vejledning i god energiadfærd. 

3) 2013-2016 Investering i øvrige tiltag som f.eks. udskiftning af ældre 
kompressorer mv. 
 
Herudover vil kommunen i forbindelse med nybyggeri og ombygninger 
undersøge mulighederne for energioptimering samt evt. for vedvaren-
de energi.  
 

 

Opfølgning på handlingsplan.  
 

Handlingsplanen er dynamisk. Generelt set følges den, medmindre der dukker 

et mere rentabelt tiltag op eller der sker ændringer i porteføljen, der bevirker 
at ejendommen ikke længere indgår i porteføljen.  

 
 

Nedenfor skema med planlagte aktiviteter og deres status.  
 

Aktivitet Periode Ansvarlig Investering Budgetteret 

Energibesparelse 

CO2 Be-

sparelse  

Status 

Gennemgang af varme-
anlæg og automatik til 

varmeanlæg.  

2013 KB Ukendt Ukendt  Ukendt Analyse gen-
nemført. 

Tiltag påbe-
gyndt i 2014 

Energigennemgang af 

svømmehal 

2013 KB Ukendt Ukendt Ukendt Udført. Af-

sluttet 2013. 

Belysning på daginstitu-

tionsområdet 

2013-

2015 

KB 5. mio. kr. 440.000 kWh 204 ton  Udført. Af-

sluttet 2013. 

Opsætning af varme-
pumpe 

2012 KB 80.000 kr. 8000 kWh. 4 ton Udført 

Solceller 2013-

2015 

KB 2.200.000 

kr 

260.000 kwh el 54,3 ton Udført. Af-

sluttet 2015. 

Ny gaskedel til den 

eksisterende del af Åda-

lens skole Nord. 2014 

KB 800.000 

kr. 

200.000 kWh. 

svarende til 

18.200 m3 gas 

45 ton  

Udført. 

Ny varmepumpe til Fa-

sangården 2014 

KB 200.000 

kr. 

5025 liter olie. 13,3 ton Afventer 

Nyt ventilationsanlæg til 
Skibby Børnehus (Skul-

delev) 2014 

KB 200.000 
kr. 

30 MWh. fjern-
varme 

3,5 ton Er udført 

Indregulering af Marien-
lyst Skolen 2014 

KB 100.000 
kr. 

60 MWh. fjern-
varme 

14 ton Afventer 

Varmepumpe i stedet 

for olie på Kulhuse kul-
tur og medborgerhus 2015 

KB 250.000 

kr. 

60.000 kWh 

svarende til 
6000 liter olie. 

15,9 ton Afventer 

Flere bygninger med på 
Danfoss projekt 2015 

KB ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

Gennemgang af 10 2015 KB ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 
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bygninger med højeste 
energiforbrug pr. m2+ 

iværksætte tiltag 

løbende 

Udmøntning af CTS 
strategi på kommunens 

store bygninger 

2014 og 
fremef-

ter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Analyse 
igangsat 

Ombygning af ventilati-

on 

2014 og 
fremef-

ter 

KB ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 
løbende 

Udskiftning af ventilati-
on de steder hvor der 

ikke kan ombygges 

2015 og 
fremef-

ter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 
løbende 

Skibbyhøj 2015 KB Ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

Sænke standby elfor-

brug på skolerne (el 
forbruget uden for luk-

ketid) 

2014 og 

fremef-
ter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

Udskiftning af de sidste 
cirkulationspumper 

2015 KB Ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 
løbende. 

Belysningsprojekt skoler 
der endnu ikke har fået 

2015 og 

fremef-
ter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 

løbende. 

Rørisolering (udføres 

løbende i forbindelse 
med andre projekter) 

2014 og 

fremef-
ter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 

løbende. 

Energi og indeklimapro-
jekter på Tolleruphøj 

samt Kingoskolen 

2015 og 
fremef-

ter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Igangsat 

Marienlystskolen Ud-
skiftning/ombygning af 

ventilationsanlæg, sluk 

befugtningsanlæg 

2016 KB 140.000 
kr. 

19.000 kwh el 
og 44.000 kwh 

fjernvarme  

10,1 ton  Afsluttet 

Skibby Idrætshal – Ud-

skiftning af gaskedel 

2016 KB 140.000 

kr. 

32.000 kwh  6,5 ton Afsluttet 

Skibby Idrætshal – Ud-
skiftning af ventilatorer 

2016 KB 16.000 kr. 2.400 kwh el 0,6 ton Afsluttet 

Fjordlandsskolen afd. 

Skibby – Udskiftning af 
ventilationsvarme med 

strålevarme i hal samt 
nyt ventilationsanlæg 

2016 KB 1.600.000 

kr. 

86.000 kwh el 

82.000 kwh 
varme 

38,9 ton Afsluttet 

Solbakkehallen - Ud-
skiftning af ventilation 

2016 KB 450.000 26.000 kwh el 

36.000 kwh 
varme 

14 ton Afsluttet 

Udendørsbelysning – 

Analyse af muligheder 
for tiltag 

2016 og 

fremef-
ter 

KB ukendt ukendt Ukendt Igangsat 

Udskiftning af CTS an-

læg på Slangerup Skole 
afd. Kingo. 

2016-

2017 

KB 1.100.000 

kr 

17.500 kwh el 

176.900 kwh 
varme 

47,3 ton Afsluttet 

Udskiftning af ventilati-
on i svømmehal i Idræts 

og Kulturcenter 

2017 KB  
2.000.000 

87.000 kwh el 
106.000 kwh 

varme 

48 ton Projekt 
igangsat 

Udskiftning af vandbe-
handlingsanlæg i 

svømmehal i Slangerup 

Idræts og Kulturcenter 

2017 KB 1.000.000 29.000 kwh el 
 

7,5 ton Projekt 
igangsat 

 


