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Forord

Som led i vores fokus på klima, energi og miljø er her første forsøg, på at udregne og fremvise 

en grøn statusrapport for el-, varme- og vandforbrug i Hørsholm Kommune som virksomhed. 

Opgørelsen skal være med til at gøre status og skabe et bedre overblik over vores 

ressourceforbrug, samt give mulighed for se resultaterne af de tiltag som er iværksat og 

iværksættes fremadrettet.

Arbejdet med rapporten for el-, varme-, og vanddata, kræver at de mange data som er 

indhentet, efterfølgende systematiseres og analyseres. Denne proces er omfattende og 

kompleks, og selvom vi benytter anerkendte metoder til at måle og beregne vores forbrug, 

kan der være en usikkerhed i nogle af opgørelserne.

I den kommende tid vil vi bruge vores erfaring fra denne rapport, til at forbedre kvaliteten i de 

fremtidige udgaver og løbende evaluere vores metoder.

Resume

I denne rapport gør vi status over Hørsholm Kommunes klima-, energi- og miljøarbejde, og vi 

beskriver vores specifikke tiltag på de forskellige områder. Regnskabet over vores 

samarbejdsaftaler med Danmarks Naturfredningsforening og Center for Energibesparelser, 

viser at vi er på rette vej i forhold til forpligtelserne i aftalerne.

Rapporten giver herudover indblik i de mange fordele der findes ved at tænke klima-, energi- 

og miljø ind i kommunen som en helhed. Der er både økonomiske fordele og sund fornuft i at 

fokusere på energiinvesteringer i Hørsholm, og på længere sigt er der rigtig meget at spare for 

kommunen, ved et nedsat forbrug af el, vand og varme. Derudover er der mange 

synergieffekter ved vores projekter, som eksempelvis i børneinstitutionen Solhuset, hvor 

klima- og energitiltag, kombineres med et forbedret indeklima og arbejdsmiljø.

I vores status findes også konkrete udregninger på, hvad nogle af energitiltagene har medført 

af besparelser for kommunen, på blandt andet biblioteket og rådhuset, samt hvad de øvrige 

planlagte tiltag kommer til at betyde på længere sigt.
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1.   Indledning  

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm besluttede i 2008, at de fremtidige klima-, energi- og 

miljøudfordringer skal være et fokusområde i Hørsholm. Det er en strategi som både 

økonomisk og samfundsmæssigt giver fordele, til glæde for kommunens borgere. Et øget fokus 

og en overordnet styring, kan være med til at regulere og mindske forbruget og dermed 

reducere CO2 udledningen fra kommunen, til gavn for miljøet, blandt andet via denne 

statusrapport.

Rapporten skal være med til at synliggøre energi- og vandforbruget, samt de initiativer som vi 

iværksætter i kommunen. En grøn status giver på samme tid overblik og kan hjælpe med at 

sætte fokus på områder, hvor indsatsen fremover skal styrkes og hvor der er størst 

optimeringspotentiale. Derfor er denne opgørelse et naturligt redskab som en del af projektet 

Klima-Energi-Miljø i kommunen. Rapporten bliver revideret og ajourført årligt, og bliver derfor 

et aktivt redskab i arbejdet med klimatiltag fremadrettet.

Hørsholm Kommune bruger ca. 25 mio.kr. på energi (el og varme) og vand årligt. Vi ønsker 

via målrettet indsats at energioptimere kommunens bygninger, og dermed give kommunen en 

mere bæredygtig profil, samt skærpe opmærksomheden på vores klima og energitiltag. Det 

skal ske gennem konkrete projekter som for eksempel børneinstitutionen Solhuset, hvor 

bæredygtighed er kombineret med et sundt indeklima, masser af dagslys og frisk luft. Vi har 

derudover gennemgået kommunens bygninger, med henblik på at energieffektivisere og 

nærme os bæredygtighed, for på den måde at reducere både CO2 udslippet og vores 

omkostninger.

Visionerne for kommunen som blev fremlagt i Helhedsplanen 2009 – 2020, og godkendt maj 

2009, har medført at der er udarbejdet en klimapolitik med klare og ambitiøse målsætninger, 

godkendt november 2009. Klimapolitikken indeholder visioner, planer samt konkrete mål for 

alle områder i kommunens drift, hvor der kan sættes ind. 

De følgende tre punkter er målsætninger fra Klimapolitikken som fortjener særlig 

opmærksomhed og understreger vores ambitiøse visioner:

CO2 - reduktionsmål

Hørsholms Kommunes mål for CO2 reduktion som geografisk enhed er 20 % i 2020 i forhold til 

2009. Dette mål er inspireret af både den nationale og EU målsætningen på området. For at nå 

målet har vi, som virksomhed, i Hørsholm Kommune opstillet følgende reduktionsmål:

• 2 % reduktion i 2010-2011

• 4 % reduktion i 2012-2014
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Den trinvis stigende CO2 reduktion for Hørsholm Kommune som virksomhed, er valgt som et 

forsøg på at gøre vores mål mere ambitiøse i takt med, at vi samler erfaringer og brugbar 

information. På den måde kan vi belyse, hvor der er størst reduktionspotentiale og hvor det er 

mest rentabelt at sætte ind og derved øge reduktionen gradvist. Reduktionen på 2 % pr. år 

opfylder kravet til at være Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening, som vi har 

underskrevet en bindende aftale med.

Fremme kollektiv og alternativ energiforsyning, hvor det er samfundsøkonomisk 

mest rentabelt

Vi vil gerne udbrede fjernvarmen i kommunen i så stort omfang, som det giver 

samfundsøkonomisk mening - det betyder i praksis de bynære områder. Vores fjernvarme 

baserer sig på afbrænding af affald på Nordforbrændingen, og udgør en stabil energikilde, som 

vil sikre os el og varme mange år ud i fremtiden, også selvom vi begynder at sortere mere. 

Derfor satser vi som kommune på, at udnytte vores affald som ressource der omdannes til 

varme og el, i samspil med at vi fremmer de vedvarende energiformer som for eksempel 

solvarme, jordvarme samt brug af varmepumper.

Klima- og energivenlig transport by

Målet om at blive en klima- og energivenlig transport by giver mange fordele, både for klimaet 

men også for sundheden hos borgerne. Derfor vil vi belønne og tilskynde til brug af klimavenlig 

transport, og sørge for gode forhold for cyklister og brugere af kollektiv trafik i kommunen. Vi 

er dog ikke blinde for nødvendigheden og komforten ved at have en bil for nogle borgere i 

kommunen. Derfor vil vi satse på at bakke op om de borgere som vil investere i biler, der er 

klimavenlige og dem som udnytter de alternative brændsler som el og brint. Målsætningen om 

at være en klima- og energivenlig transport by kan fremmes med mange forskellige midler og 

redskaber, blandt andet bedre cykelstier, gratis parkering for biler på alternative brændsler, fri 

opladning til elbiler, borgerrettede kampagner som for eksempel kurser i grøn kørsel.
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2. Klimapolitikken

De vigtigste mål for Hørsholm Kommune

CO2-emissioner, energiforbrug og klimaforandringer er i stigende grad på samfundets 

dagsorden. Ændringerne i klimaet kan få alvorlige konsekvenser globalt, nationalt og lokalt, og 

handling er nødvendig på alle niveauer. Kommuner er vigtige spillere i forbindelse med 

reduktion af klimapåvirkningen, forebyggelse samt tilpasning til klimaændringer.  

I Hørsholm Kommune tager vi ansvar for at løse klimaudfordringerne, og vi vil både som 

myndighed og virksomhed være med til at sikre en ansvarlig og bæredygtig udvikling.

Samtidig skal vi arbejde på at udnytte klimaforandringerne positivt til at højne kvaliteten i 

vores hverdag, hvor det er muligt. Vi har derfor fastlagt en politik for klimaarbejdet i Hørsholm 

Kommune.

Hørsholm Kommune som geografisk enhed

I Hørsholm Kommune mener vi, at det ikke er nok udelukkende at fokusere på kommunen 

som virksomhed, og vi vil derfor inddrage borgere og virksomheder i kommunen, som 

nødvendige medspillere hvis vi skal nå vores ambitiøse og konkrete mål. Vi vil gribe 

klimaforandringerne an ved at:

• Reducere den lokale CO2-udledning markant

• Blive en CO2-neutral kommune på længere sigt

• Være en klima- og energivenlig transport by

• Tilpasse og forberede vores aktiviteter til klimaændringerne løbende

• Have fokus på bæredygtighed i forhold til klimaet i den fysiske planlægning 

Vores mål for den samlede klima- og energiindsats i Hørsholm Kommune er, at

CO2 udledningen reduceres med 20 % i 2020 i forhold til 2009. Vi vil nå dette mål, ved at gøre 

brug af forskellige virkemidler, og fokusere på følgende områder:

• Fremme kollektiv og alternativ energiforsyning, hvor det er samfundsøkonomisk mest 

rentabelt

• Fordoble antallet af cykelture frem til 2018

• Anvende lokalområder til eksempler på klimamæssig bæredygtig, fysisk planlægning 

• Vurdere og prioritere behov for klimatilpasning i 2010 - 2011

• Anvende håndtering af regnvand aktivt i klimatilpasningen

• Inddrage naturområder og grønne områder i håndteringen af klimaforandringerne, samt 

styrke og forberede naturen til ændringerne
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Hørsholm Kommune som virksomhed

Hørsholm Kommune skal være et godt eksempel for borgere og erhvervsliv. Vi vil derfor tænke 

klimaindsats ind i så mange aspekter som muligt, og inspirere husholdninger og virksomheder 

til at gøre det samme – via kommunikation og gode eksempler.

Vores overordnede mål for Hørsholm Kommune som virksomhed er at:

• Reducere CO2 udledning med 2 % per år i perioden 2010-11 og 4 % per år i 2012- 14 i 

henhold til vores klimakommune aftale med Danmarks Naturfredningsforening

• Reducere elforbruget med 2 % årligt i perioden 2008-2010 i henhold til vores 

kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden).

Vores strategi til at nå vores mål for klimaindsatsen er at fokusere på energiforsyning og 

energiforbrug, planlægning, bygninger og transport. Men vi skal også sikre, at Hørsholm 

Kommune er forberedt til klimaændringerne, og fokusere på, hvordan vi tilpasser kommunen 

bedst muligt til dem.

Klimaarbejdet skal inddrages i alle relevante områder i vores kommune. Det gør vi gennem 

temaerne i Kommuneplanen – Hovedstrukturen og en delstrategi for, hvordan klima inddrages. 

Strategierne er dynamiske og vil blive udviklet og justeret løbende, som vores viden og 

erfaring øges og ny teknologi bliver udviklet. Hørsholm Kommunes samlede klimapolitik, kan 

ses på vores hjemmeside.
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3.   Kurveknækkeraftale om reduktion af elforbrug 2006-2009   

Hørsholm Kommune og Center for Energibesparelser har indgået et partnerskab om at 

reducere kommunens elforbrug på de kommunale ejendomme. 

Samarbejdet er sat i gang med Hørsholm Kommunes underskrift på en såkaldt 

kurveknækkeraftale. I aftalen har vi forpligtet os til at reducere elforbruget med 2 procent om 

året, i alt 6 procent, for perioden 2008-2010. Reduktionen sker i forhold til forbruget i 2006, 

og medfører en årlig reduktion på i gennemsnit 161.000 kilowatttimer, og en samlet 

besparelse i perioden på 483.000 kilowatttimer.

Samarbejdet fremmer kommunens miljømål

Partnerskabet med Center for Energibesparelser, harmonerer med den høje prioritering vi har 

givet klima, miljø og energi i Hørsholm. Det hjælper os til at holde fokus, og til at nå de 

konkrete mål vi sætter os på området. Vi har i samarbejde fundet frem til de områder hvor der 

har været potentiale for elbesparelser i kommunen, og har derfor arbejdet målrettet med 

bedre driftsstyring, energibesparelser og adfærdsændringer.

Status kurveknækkeraftale 2008 med 2006 som referenceår

Med udgangen af 2008 har Hørsholm Kommune opnået det indgåede mål med Center for 

Energibesparelser, som var at reducere elforbruget med 6 % i perioden 2008-2010, det er 

opfyldt med 6,2 % med udgangen af 2008.

Målt i enheder for 

ejendomme m.v.

Elforbrug 2006 (Referenceår) Elforbrug 2008 Forskel

Registreret forbrug 

jf. lister fra DONG i 

alt

8.049.994

(kWh antal som er aftalen med 

Elsparefonden)

7.552.724 497.270

Registreret forbrug i 

procent (%)

100 93,8 6,2

De primære årsager til forbedringerne er et øget fokus på energiforbrug og effektiviseringer i 

kommunen, hvor vi blandt andet har arbejdet med ventilation og LED belysning. Kampagner 

og øget information omkring energirigtig adfærd har medført at vi har reduceret forbruget med 

6,2 % og dermed levet op til vores forpligtelse med Center for Energibesparelser.

Status kurveknækkeraftale 2009 med 2006 som referenceår

Med udgangen af 2009 er Hørsholm Vand (Usserød Renseanlæg m.m.) udskilt fra kommunen 

(1.1.2010). Det betyder, at deres forbrug ikke er medtaget i nedenstående opgørelse da de 

fremadrettet ikke indgår i kurveknækkeraftalen.

Uden Hørsholm Vand har Hørsholm Kommune opnået en reduktion på 2,4 % med udgangen af 

2009 i forhold til det indgåede mål med Center for Energibesparelser som er, at reducere 
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elforbruget med 6 % i perioden 2008-2010. Det betyder at der i løbet af 2010 skal reduceres 

3,6 % eller ca. 200.000 kWh for at opfylde målet uden Hørsholm Vands elforbrug.

Målt i enheder for 

ejendomme m.v.

Elforbrug 2006 

(Referenceår)

Elforbrug 2009 Forskel

Registreret forbrug 

jf. lister fra DONG i 

alt

5.568.059 

(ekskl.

 Hørsholm Vand)

5.436.088 131.971

Registreret forbrug i 

procent (%)

100 97,6 2,4

Elforbrug ved kommunens 10 største elforbrugere pr. juni 2010

Vi har, som en del af arbejdet med at sikre en reduktion i elforbruget, afdækket de 10 største 

forbrugere inden for kommunen. På den måde kan vi følge udviklingen, og sætte ind de steder 

hvor det er nødvendigt. På skemaet herunder findes udviklingen for den enkelte bygning.

Sted Areal Årligt elforbrug 2009 Ændring ift. 2008 Ændring i første kvartal 2010 ift.: Elforbrug  
 m2 KWh 2009  4.kvartal 2009 1.kvartal 2009 KWh KWh/m2
Hørsholm Bibliotek 5.200 354.544 -10,20 % -11,90 % -42,20 % 283.105 54
Hørsholm Idrætspark  2.209.752 5,20 % 8,30 % 1,70 % 2.234.338  
Hørsholm Nye Rådhus 13.338 929.127 -3,00 % 0,70 % -4,30 % 909.573 68
Hørsholm Skole 9.977 308.875 -1,30 % 3,50 % -6,10 % 303.117 30
Matrielgården 2.887 160.451 2,10 % 0,30 % 9,90 % 169.669 59
Hannebjerg plejehjem 2.408 115.485 2,70 % 0,40 % -4,90 % 114.410 48
Rungsted Skole 5.801 216.489 1,40 % 0,20 % -5,20 % 212.066 37
Usserød Renseanlæg 5.498   4,30 % 10,60 % 1.961.850 357
Usserød Skole 11.793 497.790 8,50 % -8,20 % -27,50 % 428.421 36
Vallerødskolen 10.523 386.981 18,70 % -7,20 % -4,60 % 384.290 37

Det mest bemærkelsesværdige ved ovenstående skema, er at 7 ud af 10 storforbrugere har 

reduceret sit elforbrug det seneste år, og det opfatter vi som meget positivt samt som en 

indikation på at vores indsats har effekt. Biblioteket med op til 42 % og Usserød Skole med op 

til 27 %, som dem der har reduceret mest. De steder hvor forbruget er steget, vil der være 

ekstra fokus på det kommende år.
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4. Center for Energibesparelsers skolekampagne

Hørsholms klimaindsats starter i folkeskolen 2009

I forbindelse med vores klimapolitik og et øget overblik over vores elforbrug, er der sat fokus 

på det stigende forbrug på kommunens skoler. For at vende kurven, deltager kommunen nu i 

Center for Energibesparelsers skolekampagne, som både giver besparelser, men også en 

sidegevinst i form af et bedre indeklima og arbejdsmiljø, til glæde for elever og medarbejdere 

på skolerne. 

Skolekampagnen er et tilbud til kurveknækker-kommuner, der ønsker at nedsætte elforbruget 

på kommunens skoler. Kampagnen omhandler klassesæt til 5.-6. klaserne med særlig 

energifokus som undervisningsmateriale, øget fokus på adfærd og uddannelse, samt en aftale 

om at reducere strømforbruget med 2 %. 

Potentialet for at spare er stort, for langt de fleste skoler bruger i dag unødvendigt meget 

strøm. Det skyldes især forældede belysnings- og ventilationsanlæg, som ikke bare giver højt 

elforbrug, men også resulterer i et dårligt indeklima. Sammen med et øget forbrug af el-

apparater som pc, smartboards mm. i skolerne, er der brug for at fokusere på bygningernes og 

brugernes samlede el-forbrug.

 
Usserød Skole 
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5. Klimakommune med Danmarks Naturfredningsforening

Den 14. januar 2010 underskrev Hørsholm Kommune en klimaaftale med Danmarks 

Naturfredningsforening (DN) og indledte dermed et ambitiøst og målrettet arbejde med at 

nedbringe kommunens CO2-udledning.

Klimaaftalen med DN, var startskuddet til kommunens nye klimapolitik og 

klimatilpasningsstrategi. Kommunens klimapolitik er ambitiøs og præsenterer en af verdens 

første energiproducerende børneinstitutioner, ved navn Solhuset, som er et CO2-neutralt 

byggeri med egenproduktion af energi.

Fakta: Hvad er en klimakommune?

En Klimakommune skal først og fremmest forpligte sig til en årlig reduktion i CO2-udledningen 

på to procent eller mere frem mod 2025. Aftalen gælder i første omgang for kommunens egne 

aktiviteter, bygninger og transport. Dernæst skal kommunen lave en opgørelse over den 

nuværende CO2-udledning. Den opgørelse skal danne grundlag for at følge reduktionerne år 

for år.

Der er et krav om at man som klimakommune udarbejder en handlingsplan, hvilket Hørsholm 

Kommune har gjort i form af sin klimapolitik. Planen beskriver, hvordan vi vil nå målet, og den 

skal naturligvis implementeres, og udviklingen skal overvåges. For at sikre kommunerne de 

bedste forudsætninger i arbejdet med at nå målet, har Danmarks Naturfredningsforening af 

Rambøll fået udarbejdet en vejledning, så kommunerne kan få overblik over deres CO2 

udledning og følge deres kamp for at nå målet om en reduktion på mindst 2 procent om året.

Hørsholm Kommune er på forkant med klimaet

Med klimakommuneaftalen forpligter Hørsholm Kommune sig til at nedbringe CO2-udledningen 

fra kommunens drift og bygninger med 2 procent om året i 2010 og 2011, mens kommunen 

intensiverer indsatsen fra 2012 til 2014 med hele 4 procent mindre CO2-udslip om året. Det 

betyder en samlet besparelse på i alt 1.300 tons CO2 til og med 2014. I dag udleder Hørsholm 

Kommune 10.000 tons CO2 om året. 

Hørsholm Kommune har i sit klimaarbejde allerede udarbejdet konkrete sårbarhedskort i 

forbindelse med klimatilpasningsstrategien. Både sårbarhedskort og tilpasningsstrategi skal 

hjælpe til at prioritere kommunens indsats i fremtiden, i forhold til de ændrede klimaforhold. 

Et af kommunens sidst afsluttede store projekter på kloakledningsnettet er et 

forsinkelsesbassin på 700 kubikmeter. Det skal, ved kraftige regnskyl, aflaste 

Brønsholmgrøften og dermed mindske presset på Donse Å og Usserød Å. Kommunen er i et 

tæt samarbejde med Hørsholm Vand, ved at danne sig et overblik over hvor der skal sættes 

ind, og hvilke problemer der skal prioriteres i forbindelse med skybrud, og opstiller herefter 

planer for hvordan, vi kan minimere skaderne, og undgå oversvømmelser.
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Forbillede for andre kommuner

Et af de projekter som DN har særlig interesse for i Hørsholm Kommune, er den 

energiproducerende børneinstitution Solhuset, som præsidenten Ella Maria Bisschop-Larsen, vil 

følge med stor bevågenhed. DN roser derudover Hørsholm Kommune for at forpligte sig til at 

nedbringe kommunens CO2 udslip i et højt tempo, og at klimapolitikken dækker alle 

indsatsområder og at der dermed skabes en synergieffekt. Områder som bliver berørt af 

klimapolitikken er spildevand, oversvømmelser, fremtidige vådområder, energibesparende 

tiltag i bygninger og drift, samt trafik og infrastruktur.

Status for aftalen med DN

For at overholde aftalen om reduktionen af CO2 udslip i kommunen, har Hørsholm Kommune 

igangsat en lang række projekter, til gavn for både borgere og klimaet. De mange tiltag bliver 

beskrevet uddybende på de følgende sider, og når de er gennemført overholder vi vores CO2 

målsætning og forpligtelsen overfor DN. På DNs hjemmeside kan man finde information om 

aftalen, og DN vil løbende opdatere vores status på vores side under klimakommuner.

DN logo 
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6. Nyt LED lys til Biblioteket

På biblioteket var Hørsholm Kommune hurtig til at skifte de gamle gløde pærer ud til fordel for 

de langt mere energieffektive LED-pærer. Belysningen i biblioteket kommer fra 900 klare 

pærer som er nedhængt fra loftet og danner en flot himmel af lys. Denne dekoration af lys er 

en del af bibliotekets logo og et kendetegn for Hørsholm bibliotek. Det er derfor glædeligt at 

det udover den store energibesparelse på 320.000 kroner om året, samtidig er lykkedes at 

bevare arkitektens udtryk i det flotte biblioteksrum. Indsatsen på biblioteket er et bevis på at 

man kan kombinere klimarigtige tiltag, uden at gå på kompromis med det æstetiske aspekt i 

bygningerne, og dermed opnå en væsentlig besparelse på forbruget.

Hørsholm Bibliotek
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7. CTS anlæg som styringsværktøj

Bygninger udsættes for omskiftelige vejrforhold i de skiftende årstider, og det kan være en 

vanskelig opgave at få alle de tekniske installationer i bygninger til at fungere optimalt i 

samspil, således at drifts- og energiomkostninger minimeres.

CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) er et kommunikationssystem til varme- og 

energistyring, samt overvågning og regulering af alle typer tekniske anlæg. I Hørsholm 

Kommunes ejendomsservice findes 22 anlæg fordelt på de største ejendomme.

CTS er ideelt til store skoler, institutioner, boligkomplekser og kontormiljøer, hvor der er brug 

for et effektivt kommunikationssystem til opsyn og optimering af driften på varme- og 

ventilationssystemer. Systemet giver mulighed for at føre tilsyn med forbruget og opretholde 

de driftsmæssige krav.

Anlæggene fungerer på den måde at det tekniske personale fra det lokale servicecenter har et 

elektronisk overblik over driften af anlæg som varme, ventilation og pumper. Der opsamles 

ligeledes driftstider og fejl fra de tekniske anlæg, og giver mulighed for at sikre en hurtig 

indgriben inden alvorlige driftsstop.

Ejendomsservice og Indkøb kan fra rådhuset følge samtlige anlæg og overføre energiforbruget 

til brug for energistyring og CTS systemerne er derfor et vigtigt redskab til at opnå besparelser 

via et bedre samspil mellem de tekniske installationer. For at optimere besparelserne og 

brugen af CTS systemerne yderligere, vil alle medarbejdere som betjener CTS anlæg i 

Hørsholm Kommune blive tilbudt et kursus i optimal brug af CTS i 2011.  

Bedre indeklima fører til bedre indlæring

CTS anlæggene kan også være med til at skabe et bedre indeklima på skolerne i Hørsholm 

Kommune. Den rigtige ventilation giver et bedre indeklima på skolerne, og derfor er det en 

fordel at fokusere på dette område, både for brugerne, miljømæssigt og økonomisk. Det 

tekniske personale fra alle skolerne i Hørsholm har været på kursus i ventilation, for at lære 

om indeklima og drift af ventilationsanlæg. På Usserød skole har vi tidligere haft meget høje 

ventilation indblæsningstemperaturer, som giver både et enormt elforbrug, og et dårligt 

arbejdsmiljø med høj varme og lav luftfugtighed. Efter kurset har skolerne umiddelbart kunne 

nedsætte sine drifts tider på ventilationen med op til 50 %. Der ventileres nu kun når det er 

behov, og det har alene på Usserød skole betydet en elbesparelse på 27 % på skolens samlede 

elforbrug.

Ved at forbedre indeklimaet på skolerne, forbedrer vi også arbejdsmiljøet for lærere og elever 

og dermed skaber vi bedre rammer for indlæringen.
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I Hørsholm Kommune har vi følgende CTS anlæg:

Schneider CTS anlæg:

Stampen, Usserød Skole, Usserød Børne Institution, Gyngehesten, Trommen, Gl. Rådhus, 

Mariehøj, Idrætsparken, Vallerød Skole, Æblegården, Børnegården, Hannebjerg, Rungsted 

Skole, Ulvemosehuset, Fritidshuset, Skovvænget, Selmersbo og Gutfeldshave

Honeywell CTS anlæg:

Ny. rådhus, Kokkedal hallen, Gutfeldsvej 3, Møllehuset
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8  . Energimærkning af Hørsholm Kommunes ejendomme  

Energimærkeordningen (EMO) som trådte i kraft den 1.1. 2006, har til formål at give et 

overblik over hvor det er mest økonomisk rentabelt at foretage energibesparelser, og gøre 

energiforbruget i de offentlige bygninger synligt. EMO-ordningen kræver at der på kort sigt 

investeres i energibesparelser, som på længere sigt betaler sig selv hjem.

Alle Hørsholm Kommunes ejendomme er energimærkede efter lovgivningen. EMO mærkerne 

er udført af to rådgivere fordelt på små og store ejendomme, og mærkningen skal fornyes 

hvert 5. år. Mærkerne beskriver bygningernes energimæssige ydeevne, det vil sige det 

beregnede energiforbrug for ejendommen i sin nuværende stand og indretning og indeholder 

forslag til forbedringer af isolering, opvarmning, ventilation og belysning m.m. samt priser på 

hvert enkelt tiltag.

Mærket beskriver således hvad skal der til for at føre bygningen op til bedste nutidige standart 

og hvad vil udgiften og besparelsen vil være til energi, samt tilbagebetalingstid i forhold til 

investeringen. På den måde bliver det lettere at målrette sine energisparetiltag efter hvor det 

er mest rentabelt, og hvor der er størst behov.  

For Hørsholm Kommunes ejendomme gælder det at de er meget energiforbrugende i sin 

nuværende stand. Men efter den igangsatte energirenovering vil ejendommenes energiforbrug 

være som opført efter nutidig bygningsstandart, hvilket vil medføre store besparelser på 

driften.
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9. Etablering af klimapanel hos Nordforbrændingen 

Hørsholm Kommune er gået sammen med de fire andre interessentkommuner for 

Nordforbrændingen (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Rudersdal) om at samle et klimapanel, 

hvor der er fokus på fjernvarme som en klimavenlig opvarmningsform.

Nordforbrændringen baserer sig på affaldsafbrænding og omsætter derved affaldet til grøn 

energi, og anvender det som en ressource som kan bidrage til CO2 reduktion i forbindelse med 

energiproduktion, fordi affald tilnærmelsesvis kan betragtes som en CO2 neutral energikilde 

(80 %). Derfor er det med i vores klimapolitik at fremme fjernvarmeforsyningen i bynære 

områder, og fortrænge de fossile energikilder til fordel for miljøet.

Formålet med klimapanelet er at sikre vidensdeling, og udveksle erfaringer kommunerne i 

mellem, således at gode erfaringer med projekter kan blive delt. Derudover kommer der ny 

viden udefra, i form af oplæg fra eksperter, konsulentfirmaer m.m. Emner til fælles alternative

energiprojekter kommunerne i mellem, såsom en fælles solfangerpark som forsyning til 

fjernvarmenettet, og geotermisk varme er også på dagsordenen i klimapanelet.

Arbejdet i klimapanelet har også betydet at der er etableret et samarbejde på tværs af 

kommunerne, som har betydet at man samarbejder om eksempelvis varmeplanlægningen. 

Dermed er der skabt et grundlag for at få det mest energieffektive forsyningsnet, som både 

gavner klimaet og økonomien. Det tværgående samarbejde og planlægning, hvor der ikke 

skelnes til kommunegrænser, sikrer at kommunerne kan udnytte affaldsressourcen på den 

mest effektive måde.

Nordforbrændingen
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10  . Reduktion af energiforbrug  

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2009, blev det besluttet gennem energi-

investering at reducere energi og vand forbrug for 1,3 mio.kr. i perioden 2009-2012. Følgende 

status kan opstilles:

År Besparelse i kr. Lokalitet og virkemiddel
2009 Kr. 65.000 Bibliotek kr. 50.000 (LED lys)

Rådhuset kr. 15.000 (LED lys)
2010 Kr. 250.000 Rungstedvej 23 (Isolering af tag og vægge på 

1. sal)

Hørsholm Idrætspark – 2 årigt projekt - 

(Idrætsparkens energi og vandforbrug 

undersøges detaljeret og handlingsplan 

udarbejdes. Omdrejningspunkterne vil være - 

Elopvarmetforbrug i tennishaller som betales 

af kommunen – konverteres til fjernvarme 

eller evt. jordvarme, vandreduktion, el-

reduktion, alternativ energi m.m. generelt i 

idrætsparken)
2011 Kr. 435.000 Fortsat fokus på Hørsholm Idrætspark 

Fuglsanghus (Konvertering af el til 

fjernvarme)
2012 Kr. 550.000 P.t. ikke besluttet
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11. Grønne indkøb

I Hørsholm Kommune indgår miljøhensyn som et vigtigt parameter i indkøbspolitikken. 

Miljøhensyn bliver inddraget og indgår i vores samlet vurdering ved køb af varer, tjenester, 

valg af leverandører og udbud, i samspil med øvrige kommercielle parametre, som pris og 

kvalitet. Vi har en målsætning om at hvis et produkt med en mindre miljøbelastning kan 

erstatte et tilsvarende produkt, for samme pris og kvalitet bør dette altid ske.

Ved at inddrage klima- og miljøhensyn påtager Hørsholm Kommune sig et medansvar for en 

bæredygtig udvikling, og håber at fremme vores leverandørers krav indenfor disse områder. 

Miljøpolitik ved indkøb

I Hørsholm Kommune vurderer vi hvorvidt der skal stilles krav til følgende fire punkter ved 

vores indkøb:

• Miljømærkede produkter

• Energivenlige produkter

• Leverandører, der arbejder med miljøledelse og energiledelse

• Produkter, der giver den mindst mulige affaldsmængde

Produkternes miljøpåvirkning vurderer vi i hovedreglen ud fra tilbudsgivernes oplysninger, men 

miljøvurderingen kan også ske i samråd med vores miljøafdeling. I vores miljøvurdering 

lægger vi især vægt på følgende punkter:

• Om produkterne kan leve op til kravene i det europæiske miljømærke ”Blomsten”, det 

nordiske miljømærke ”Svanen” eller det tyske miljømærke ”Der Blaue Engel”

• At økologiske fødevarer kan leve op til kravene i det statskontrollerede økologimærke

• At produkterne er produceret i overensstemmelse med nationale anbefalinger

• Om produkterne indeholder miljømæssige uønskede stoffer eller der ved fremstillingen 

er anvendt disse stoffer, (f.eks. PVC, organiske opløsningsmidler, lakker og 

tungmetaller) 

• At varen ved levering, opbevaring, brug og ved bortskaffelse ikke medfører et unødigt 

ressourceforbrug eller indebærer en unødig belastning for miljøet eller mennesker

• Om producenten har indført miljøledelse som overholder kravene for certificering efter 

ISO 14001 eller registrering under EMAS-forordningen

• Om leverandørerne har en skriftlig miljøpolitik, en handlingsplan og grønt regnskab

• Om leverandøren stiller miljøkrav til underleverandører

• Om der er returordninger og om mulighederne for genanvendelse benyttes, (f.eks. 

tomme tonerpatroner tages retur og genanvendes)

Ved at inddrage disse punkter sikrer Hørsholm Kommune, at vores indkøb foregår ud fra en 

helhedsbetragtning, hvor vi tager højde for både miljømæssige, økonomiske og sociale forhold.
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12. Grøn IT

IT-afdelingen har fået udarbejdet en Grøn IT rapport for projekter, som er afsluttet i 2009 for 

Hørsholm Kommune. Formålet er at belyse de opnåede reduktioner af energiforbrug og 

tilknyttede besparelser samt miljømæssige konsekvenser, via specifikt definerede projekter. 

Beregningerne er baseret på målinger og indsamlet data, og har under projektforløbet været 

understøttet af før/efter målinger på Hørsholm Kommunes installation. Dong har foretaget 

måling af strømforbruget i serverrummet.

De 2 projekter der er gennemført i perioden 2008/2009 er virtualisering og konsolidering af 

servere samt  udskiftning af PC’er  og skærme. Disse 2 projekter har medført følgende 

besparelser:

• Reduktion af energiforbrug i kWh pr år 241.630 

• Reduceret årligt CO2 udledning målt i tons 108

Reduktionen er fundet sted fra følgende områder:

• Servervirtualisering og konsolidering: 206.205 kWh

• Udskiftning af PC og skærme:   35.425 kWh

For 2010 er der defineret Grøn IT projekter som kan medfører yderligere besparelser svarende 

til:

Reduktion af energiforbrug i kWh pr. år 176.525

Reduceret årlig CO2 udledning målt i tons 70

Reduktionen vil finde sted fra følgende områder:

• Optimering af køling i serverrum

• Optimering af print

• Automatisk slukning af PC'er og andet udstyr.

Ovenstående besparelser er udelukkende baseret på reduktion af strømforbrug. I alt skønnes 

at der kan spares ca. 176.500 kWh. Herudover vil besparelser på drift og indkøb af hardware 

også være mærkbare.
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1  3. Månedlig energiopfølgning  

I forbindelse med det øgede fokus på de fremtidige klima-, energi- og miljøudfordringer er det 

vigtigt, at vi løbende følger vores vand- og energiforbrug og sikrer, at vi bruger ressourcerne 

bedst muligt.

Ejendomsservice og Indkøb har derfor installeret en ny energidatabase for alle 

vore ejendomme i Hørsholm Kommune. Det betyder, at de daglig ansvarlige for ejendommene 

indtaster måleraflæsninger direkte i databasen på internettet. De indhentede data fra 

måleraflæsningerne indberettes d. 1. i hver måned for vand, varme og el. Dette giver en god 

oversigt over forbrug på den enkelte ejendom, og mulighed for at bruge de forskellige typer 

data fremadrettet. 

Med den nye database har Ejendomsservice og Indkøb samtidig mulighed for at se et samlet 

forbrug for alle kommunens ejendomme og visualisere forbruget på kommunens hjemmeside. 

Samtidig vil Ejendomsservice og Indkøb kunne følge og vejlede hver enkelt bygning og deres 

personale, langt mere målrettet og specifikt om deres forbrug (Databasen vil være fuldt 

opdateret ultimo 2010). Det er let og hurtigt at indsende måleraflæsninger, og giver mulighed 

for at følge forbruget i grafik og udskrive rapporter for perioder, som kan bruges til analyse i 

fremtiden. Dette giver de enkelte ejendomme mulighed for at sætte miljøet og 

energiforbruget på dagsorden, samt at indføre synlig energiledelse med inddragelse af deres 

brugere.

Ejendomsservice og Indkøb har opsat skilte på alle målere, så det er nemt at finde den rigtige 

el-, vand- og varmemåler, der skal aflæses. Alle aflæsninger gemmes i den fælles database for 

alle Hørsholm Kommunes ejendomme.

Matrielgården
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1  4. CO2 analyse - Næsten 10.000 tons CO2 udledes af   

kommunen som virksomhed

Med udgangspunkt i 2008 tal er der udarbejdet en opgørelse over kommunens CO2 udledning 

som virksomhed. Opgørelsen viser, at kommunen som virksomhed årligt udleder næsten 

10.000 tons CO2.

Med udgangspunkt i ovenstående og som klimakommune under med Danmarks 

Naturfredningsforening har kommunalbestyrelsen opsat mål for at reducere CO2 udledningen 

og begrænse brugen af fossile brændstoffer:

• Målet er, at der reduceres CO2-udledning med 2 % pr. år i perioden 2010-2011 og 4 % 

pr. år i 2012-14 som virksomhed.

Indsatsen for at spare CO2 vil i første omgang blive lagt på, at energioptimere kommunens 

ejendomme som ifølge CO2 rapporten står for at udlede ca. 5.300 tons CO2 årligt. 

Transportområdet er ligeledes et tungt område med en udledning på ca. 2.900 tons årligt, så 

transport vil også være et af vores fokusområder.

Indsatsen sker i første omgang ved, at kommunalbestyrelsen har vedtaget at ville optage lån 

på op til 54 mil. kr. for at reducere energiforbruget i kommunens bygninger og dermed 

reducere CO2 udledningen fra bygninger med ca. 1.250 tons i perioden 2010-2012.

Kommunens bygninger energirenoveres

Energirenovering betyder, at isolering, døre, vinduer og tekniske anlæg på kommunens 

bygninger føres op til tidssvarende niveau energimæssigt. De konkrete indsatser er baseret på 

de lovpligtige energimærkninger af bygningerne, som kommunen fik udført i 2009.
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15. Alternative energiprojekter i Hørsholm

Solceller, solfangere og jordvarmeanlæg skal bidrage til energiproduktionen

Sideløbende med energirenovering etableres vedvarende energikilder på nedenstående 

bygninger som eksempelprojekter:

• Biblioteket (Solceller)

• Materielgården/brandstationen (Solceller og solfangere) 

• Rådhushallen (Solceller)

• Hørsholm Skole (Solceller og Solfangere)

• Ny sportshal ved Rungsted Skole (Solceller, solfangere og jordvarme)

• Ny klimavenlig daginstitution ”Solhuset” (Solceller, solfangere, jordvarme og 

varmepumpe)

• Ulvemosehuset (Solfangere)

• Institutionernes liggerum (Erstattet elvarme med varmepumper, hvilket medfører 

reducering af elforbruget med 2/3 i de elopvarmede liggerum/haller)

Der etableres tilsammen ca. 2200 m2 solceller, som anslået vil producere 200-250.000 kWh 

pr. år.

Bygningerne får også samlet set ca. 250 m2 solfangere til varmt brugsvand. Solfangerne vil 

anslået producere 100-120.000 kWh årligt (Omregnet fra fjernvarme/naturgas som er billigere 

end kWh).

På klimainstitutionen ”Solhuset” og i forbindelse med den nye sportshal ved Rungsted Skole, 

suppleres solceller og solfangere, med jordvarme, hvilket er en unik kombination for at sikre 

og nærme sig fuld selvproduktion af energi.

Jordvarmeanlæggene vil anslået producere 70-90.000 kWh årligt (Omregnet fra 

fjernvarme/naturgas som er billigere end kWh). Disse etableringer af alternativ energiformer vil 

årligt reducere CO2-udledningen med 150-200 ton, og er skridt i retningen af at nå vores klimamål i 

kommunen. 

Ulvemosehuset
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16. Energiinvesteringer

Energirenovering foregår ved at føre isolering, døre, vinduer og tekniske anlæg op til 

tidssvarende niveau på bygningerne. Tiltagene er baseret på de lovpligtige energimærkninger 

(EMO) af bygningerne, som kommunen fik udført i 2009. Det forventes, at udgifterne til 

projektet bliver 54 mio. kr., som findes via lån til energibesparende foranstaltninger. 

Derudover har kommunen afsat 16 mio. kr. fra bygnings-vedligeholdelsepuljer for 2010 til 

2012.

Disse energiinvesteringer medfører, at en anslået reduktion i CO2 udledning på ca. 1.250 tons 

(23 %) på kommunens ejendomme vil være gennemført i 2012, efter færdiggørelsen af de 

foreslåede projekter i perioden 2010-2012. Investeringerne er med til at understøtte 

kommunens målsætning i henhold til klimapolitikken, og vores forpligtelser som 

klimakommune.

De kvalitetssikrede klimaskærmsprojekter er kombineret med forestående 

vedligeholdelsesopgaver, hvor vi udskifter eller genopretter nedslidte tage og vinduer, og 

derved bringer dem op til tidssvarende niveau.

Der er frigivet ca. 18,8 mio.kr. som anlægsbevilling i 2010 til energiinvesteringer via 

lånoptagelse, sammen med 6,9 mio.kr. som flyttes fra driftsbygningsvedligeholdelsespuljen i 

2010. Det giver i alt 25,7 mio. kr. i 2010 til anlæg, hvor følgende opgaver bliver udført:

Sted Opgave

Flere steder Belysning og bevægelsesfølere/PIR
Flere steder Pumper
Flere steder Teknisk Isolering
Flere steder Elvarme konverteres til varmepumper
Flere steder Kedler
Idrætsparken Klimaskærm
Bibliotek/Trommen Klimaskærm (tag, iso, ovenlys og solceller)
Materielgård/Brandstation Klimaskærm (tag, iso, solceller/solvarme)

Rådhushallen/Ådalshallen
Klimaskærm (tag, iso, vent og 
solceller/solvarme)

Hørsholm Skole Bygning A (solceller/solvarme)
Usserød Skole Klimaskærm (vinduer)
Ulvemosehuset Klimaskærm (tag, iso)
Stampen Klimaskærm (tag, iso og ovenlys)

Med hensyn til projekter i 2011 og 2012 evaluerer vi vores igangværende projekter, og prioriterer 

2011 og 2012 efter de erfaringer vi har fået fra 2010. Grundet den økonomiske situation, og dermed 
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formindsket midler til bygningsvedligehold bliver det vanskeligere i de kommende år at skulle 

kombinere vedligehold med energiinvesteringer.

Vallerødskolen
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17. Klimainstitution - Hørsholm bygger CO2-neutralt

En af Danmarks første CO2-neutrale og energiproducerende børneinstitutioner er spydspidsen i 

Hørsholm Kommunes klimainitiativer. Projektet giver værdifuld erfaring og information om 

energivenlige løsninger, som kan bruges fremadrettet i forhold til nybyggeri og renovering af 

den eksisterende bygningsmasse i kommunen.

Klimabevidsthed til kommende generationer

Den nye børneinstitution bygges ud fra Active House principperne – energiproducerende og 

med et godt indeklima, som skaber et sundere liv for brugerne. Integrerede solceller og 

solfangere i taget høster solens energi og forsyner huset med strøm og varme. 

Energioptimerede vinduer lufter selv ud og afskærmer for varmen, mens solvarme, jordvarme 

og miljøvenlig træbeklædning medvirker til at skabe et sundt indeklima, og et godt 

læringsmiljø for både børn og voksne.

Byggeriet står færdigt ved årsskiftet 2010/2011, og institutionen er klar med visioner for 

klima- og energipædagogik for de børn, forældre og medarbejdere, der får deres daglige gang 

i Solhuset.

Hellerup Byg – Rambøll – Christensen & Co Arkitekter

Aktivhusprincippet

Aktivhusprincippet går grundlæggende ud på, at den bygning der opføres skal producere mere 

energi end den bruger. Bygningerne producerer selv energi og bygges som eksempler på 

intelligente bygninger med et lavt energiforbrug, et godt indeklima og en spændende 

arkitektur. Et aktivhus forener energi, indeklima og omverden og bidrager til en bæredygtig 

udvikling i forhold til:

• At skabe balance mellem energiforbrug og –produktion

• Det liv der leves i huset, indeklima, funktion og sundhed

• At skabe oplevelser i og omkring huset
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Den konkrete beregning for Solhusets energiproduktion og forbrug er afbilledet herunder, og 

viser hvordan huset producerer sin energi.

Som det fremgår af oversigten forventes det at Solhuset, med baggrund i de solceller der er 

sat op, producerer et overskud af el på ca. 33 % pr. år, hvilket omsat til kWh bliver 11.032. 

Ligeledes viser figuren at der vil finde en merproduktion af varme sted i Solhuset på op til 33 

%, hvilket omsat til kWh bliver 20.852. 

Ideen bag - Mennesket i centrum

Da VKR Holding i midten af 2007 påbegyndte udviklingen af aktivhusprincippet, blev der taget 

udgangspunkt i mennesket (brugeren/kunden). VKRs bud på fremtidens huse er ikke kun at de 

skal være velisoleret og selvforsynende med CO2 neutral energi. Det skal også være rart at 

opholde sig i, med masser af dagslys og frisk luft, være fleksibelt med plads til både fordybelse 

og samvær, og ikke mindst skulle liv, lys og luft afspejle sig i husets arkitektur.
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Gennem udvikling, opførelse og dokumentation skal huset demonstrere, hvordan dagslys og 

varme kan skabe balance mellem energi, æstetik og komfort – med mennesket i centrum. De 

konkrete løsninger på samspillet i Solhuset, er illustreret på billedet herunder.

Offentlig-privat samarbejde

Offentlig-privat samarbejde er en samlet betegnelse for forskellige samarbejdsformer mellem 

det offentlige og det private. Der er en bred vifte af muligheder, når man ønsker at inddrage 

private i bygningsrelaterede opgaver. Et fællestræk ved samarbejdsformerne er, at øget 

konkurrence og økonomiske incitamenter giver bedre og billigere byggeri.

Den klimavenlige Børneinstitution Solhuset er under opførelse i samarbejde med VKR Holding, 

der er moderselskab for VELUX og VELFAC, og som i 2008 startede opførelsen af 

demonstrationshuse efter aktivhusprincippet. Denne nye samarbejdsform er en udfordring for 

bygherren, fordi styregruppen får en betydelig størrelse og arbejdet med at opnå konsensus 

bliver mere kompleks. Samarbejdet betyder også udvikling og læring som kræver et udvidet 

engagement af de involverede parter.
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1  8. Miljørigtig projektering  

Miljørigtig projektering er et værktøj, som gør det muligt, at inddrage miljøhensyn på lige fod 

med andre hensyn i projekteringen. Der bliver i processen gennemført en systematisk 

kortlægning, af miljøpåvirkningerne for byggeprojekterne. Når der renoveres, ombygges, 

tilbygges eller nybygges er der sat fokus på, hvad ejendommene skal tilføres for at kunne leve 

op til eksempelvis følgende energiklasser:

• Energiklasse 1 med grøn profil + 20 % alternative energi

• Aktivhus med grøn profil + 100 % alternativ energi

• Bygningerne skal fremstå som CO2 neutral (Co2 udledning anslås og evt. 

udligningstiltag foreslås og prissættes)

Der skal anlægges en totaløkonomisk betragtning i et livscyklusperspektiv i projekteringen 

med henblik på valg af konstruktioner, installationer og materialer.

Miljørigtig projektering skal indeholde dokumentation for overholdelse af lovkrav og 

regulativer, og der skal foretages en miljømæssig vurdering af projektet i bred forstand. 

Vurderingen skal omfatte:

• Sikring af et højt arkitektonisk kvalitetsniveau og tilpasning til det bestående miljø

• Sikring af god funktionalitet og fleksibilitet, så de brugsmæssige kvaliteter og levetid 

forlænges

• Valg af konstruktioner og materialer med udgangspunkt i optimeret holdbarhed, 

begrænsning af behov for vedligeholdelse samt genanvendelsesmuligheder

• Overvejelser om bebyggelsesstruktur med hensyn til energioptimeret bebyggelsesform 

(volumen/overflade) og orientering i forhold til sol og fremherskende vinde

• Fremtidssikring af byggeriet i størst mulig udstrækning med energibesparende 

foranstaltninger ved valg af konstruktionsmåde, faste installationer og anlæg for 

vedvarende energi samt til forventede følger af klimaændringer 

• Sikring af, at installationers drifts- og virkemåde løbende kan overvåges og ajourføres

Miljørigtig projektering kan omfatte en lang række områder som for eksempel energi, 

materialer, vand, natur og udendørsarealer, affald, støj, indeklima, byggepladsen og 

miljøcertificering. Herunder er de forskellige områder beskrevet, og hvilke forhold der skal 

tages hensyn til, under projekteringen som helhed. Det er vigtigt at understrege, at de 

følgende punkter skal inddrages i alle bygningsprojekter i kommunen, uanset størrelsen på 

dem:
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Energi

• Det skal dokumenteres, at energiforbruget til belysning, apparater, standby-forbrug 

m.v. begrænses mest muligt

• Ved installering af hårde hvidevarer som køleskab, fryser, komfur, ovn, emhætte, 

vaskemaskine, tørreskabe m.v. skal det være lavenergienheder, A-mærkede eller 

tilsvarende

• Anvendelse af automatisk skumringsrelæ samt energisparerpærer ved belysning af 

fælles opholdsarealer, udendørs som indendørs

• Varmestyring med termostater og natsænkning

• Udnyttelse af solvarme for eksempel ved glasinddækning med energiglas eller 

etablering af solvægge på facader og gavle 

• Optimering af muligheder for udnyttelse af dagslys

• Solvarme og solceller med varmeindvinding

• Udførelse af ventilationsanlæg som mekanisk ventilation via ur eller bevægelsesmeldere

• Anvendelse af naturlig ventilation, der træder i stedet for den mekaniske ventilation, 

når temperaturer og vindforhold tillader træk-fri naturlig ventilation

• Etablering af naturligt ventilationssystem som hovedanlæg

• Etablering af jordvarme anlæg

Materialer

• Brug af miljøcertificerede leverandører

• Valg af miljødeklarerede byggematerialer

• Brug af genanvendelige materialer som tegl, beton, nordiske natursten, træ, stål, glas 

m.v.

• Valg af produkter, der ikke skal transporteres over lange afstande

• Valg af byggematerialer med lille miljøbelastning ved fremstilling, som lersten, træ- og 

plantefibre og organisk isoleringsmateriale.

• Anvendelse af kernetræ til udvendige konstruktioner for at forlænge holdbarheden

• Brug af træ fremstillet uden skadelig imprægnering som varmebehandlet træ, lærk, 

tuja, der kan bortskaffes ved brænding

• Fravalg af de fleste former for tryk- eller vacuumimprægneret træ, eller træ der er 

behandlet med giftige træbeskyttelsesmidler

• Brug af miljømærket træ (bæredygtigt skovbrug)

• Servicering af tekniske installationer skal være let

Vand

• Brug af vandbesparende toiletter samt vandfri urinaler

• Anvendelse af vandbesparende termostatblandingsbatterier
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• Isolering af koldtvandsledningerne samt adskillelse fra varme- og varmtvandsledninger

• Normal varmtvandstemperatur skal opnås i løbet af 10 sekunder, ved det fjerneste 

tapningssted i ejendommen

• Reduktion og forsinkelse af regnsvandsafledning til kloak gennem permeable 

belægninger og grønne tage

• Nedsivning af uforurenet tagvand og vand fra befæstede arealer til faskiner

• Genanvendelse af regnvand, hvor det er muligt

Natur og udendørsarealer

• Anvendelse af grusopbygning på adgangsveje og stier, således at ukrudt får dårlige 

vækstbetingelser

• Beskyttelse af træer og plantebed mod saltning 

• Valg af beplantning der fremmer fugle og dyreliv

• Forbedring af pladsforholdene ved at integrere cykelstativer og affaldscontainere f.eks. i 

bygning

• Haveaffald komposteres lokalt og anvendes til gødning m.v.

• Anvendelse af genbrugsmaterialer til fyld, stabilisering, overflader m.v.

Affald

• Etablering af miljøstation så der som minimum kan sorteres i f.eks.: dagrenovation, 

papir, pap/karton, glas, haveaffald, plast, metal, farligt affald og storskrald

Støj

• Anvendelse af tunge og tætte konstruktioner, der har en god støjisolerende evne

• Inddragelse af akustiker for at sikre støjdæmpende tiltag

• Støjisolering af flaskecontainere og støjdæmpende belægning på adgangsveje til 

affaldscontainere

Indeklima

• Udførelse af hensigtsmæssig solafskærmning

• Valg af naturlige byggematerialer (træ, sten o. lign) og materialer uden kritiske 

kemiske stoffer

• Anvendelse af indeklimamærkede byggematerialer

• Anvendelse af materialer, der ikke kræver problematiske kemiske stoffer til renholdelse

• Valg af malingstyper under hensyn til mindst mulig afdampning i forbrugsfasen

• Anvendelse af grønne planter, herunder aktivt som luftrenser

• Valg af byggematerialer og interiør ud fra ønsket om et roligt helhedsindtryk

• Mest mulig reduktion af sekundær støj fra installationer
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• Undgå kuldebroer og kuldenedslag

• Anvendelse af byggematerialer med god støj absorbering

• Lydisolering

Byggepladsen

I forbindelse med planlægning, valg af arbejdsmetoder, maskiner og indretning af byggeplads 

skal det sikres, at omgivelserne generes mindst muligt af støj, vibrationer, luftforurening, støv 

og lugt fra byggepladsen.

Der skal derfor kunne redegøres skriftligt for følgende forhold:

• Hvordan transporten, energiforbruget og forureningen ved til- og frakørsel af materialer 

og jord minimeres

• Hvordan byggepladsen indrettes, så det sikres, at affaldsmængden begrænses og 

sorteres korrekt

• Hvordan håndtering og opbevaring af olier og kemikalier skal foregå, så spild og 

spredning undgås

• Hvordan og hvilke materialer og jord i byggeriet der kan genanvendes i byggeriet

• Forbruget af energi, vand- og brændstof med henblik på en aktiv indsats for 

ressourcebesparelser

• Hvordan træer og buske bedst muligt bevares og beskyttes under udførelsen af 

arbejdet

• Hvordan der sikres gode vækstbetingelser på friarealer

• Hvordan støj og vibrationer skal håndteres

• Dieselkøretøjer skal være forsynet med godkendt partikelfilter

Miljøcertificering

I forbindelse med projekteringen, er det ligeledes en målsætning at bygningerne bliver 

miljøcertificeret når de kommer i drift. Ved at certificere vores bygningsmasse dokumenterer vi 

dermed vores miljømæssige positionering.

Fakta om energiklasser for kontorer, skoler og institutioner

I bygningsreglementet fra 2010 er der fastsat en såkaldt energiramme for nybyggede 

kontorer, skoler og institutioner mm., som sætter grænser for, hvor meget energi de må 

forbruge.

Energirammen i BR10 punkt 7.2.3 siger, at energiforbruget højst må udgøre 1650 KWh + 71,3 

KW/m2, divideret med det opvarmede areal i huset - om året. Den matematiske formel, hvor 

A er det opvarmede areal i huset, er dermed følgende:
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(71,3 + 1650/A) kWh/m  2   pr. år  

Bygningsreglementet har samtidig fastsat regler for lavenergihuse, og at alle nye bygninger 

skal energimærkes, så det er muligt at se, hvilken energiklasse den opfylder.

I bygningsreglementet fra 2010 er der indført en ny energiklasse som kaldes lavenergiklasse 

2015. Kontorer, skoler og institutioner som skal klassificeres som lavenergiklasse 2015 skal 

opfylde følgende krav: Det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, 

varmt brugsvand og belysning pr. m2 opvarmet etageareal må ikke overstige 41 kWh/m2 pr. år 

tillagt 1000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Den matematiske formel, 

hvor A er det opvarmede areal i huset, er derfor for lavenergiklasse 2015:

Lavenergiklasse 2015

(41 + 1000/A) KWh/m  2   pr. år  

Selv om energiklasserne er sat på meget eksakte formler, er der i bygningsreglementet en 

række forbehold som gør, at man ved godkendelsen af byggeriet kan tage hensyn til de 

aktuelle forhold. Blandt andet hvis store dele af energien tilføjes ved hjælp af solfangere, 

solceller, varmepumper el. lign.

Kommunen kan også beslutte, at huse i klasse 1 og 2 kan fritages for tilslutningspligten. Så de 

f.eks. slipper for at blive tilsluttet naturgasnettet - selv om andre huse i et område har pligt til 

at tilslutte sig. Der findes tilsvarende regler indenfor erhvervsbygninger og etagebyggeri som 

lejlighedsbyggeri, kollegier m.v.
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19  . El, varme og vandforbrug 2009  

Det er vigtigt at måle kommunens el-, varme-, og vandforbrug, så der kan holdes styr på 

forbruget og følge udviklingen inden for de tre områder. Vi bruger 2006 som referenceår i 

forhold til vores målsætning, og søljediagrammerne herunder viser, hvor langt vi er fra at 

realisere vores mål. Der er endnu ikke vedtaget nogle decideret målsætninger på varme- og 

vandforbruget, men det kan forventes at blive reduceret med ca. 2 procenter om året. 

Elforbrug

Status - Kurveknækkeraftale 2008 med 2006 som referenceår (Kwh) i alt
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Udover ovenstående kWh som indgår i kurveknækkeraftalen, er der steder og målere som ikke
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blev en del af aftalen i 2007/2008, da de ikke indgik i den liste fra Dong (8.049.994 kWh i 

2006) som ligger til grund for aftalen. De udgør en volumen på 1-1,2 mio. kWh. og vil i næste 

grønne status fremstå tydeligere, efter de har været igennem en grundig kvalitetssikring, og er 

blevet registreret i det nye energistyringsprogram (DBD) sammen med de steder/målere som 

allerede indgår i kurveknækkeraftalen.

Som man kan se ovenfor sker der løbende ændringer i data, målere udskiftes, udgår og nye 

bliver installeret. Målingerne vedrører ikke kun ejendomme, men også lyssignaler, bus-

læskærme m.v. som der løbende sker ændringer ved. Derfor er det en krævende opgave 

konstant at sikre fuldstændig valide data.

Elforbruget er på energi og vandområdet, den mest omkostningstunge post, hvor kWh-prisen 

har været stigende de senere år og fortsat forventes at stige. Samtidig er det især elforbruget 

som udleder CO2 – og derfor er det vigtigt at have fokus på at få reduceret forbruget, og 

erstatte de traditionelle energikilder med alternative og klimarigtige kilder.

Varme

Fjernvarmeforbrug i alt 2006-2009 i Mwh
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På fjernvarmeområdet er der sket en stigning i forbruget på 6,7 %, uden graddage korrigering.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi der bruges til 

rumopvarmning. Det kan bruges til at sammenligne energiforbruget pr. måned med en 

normalmåned og tager højde for om det har været meget koldt eller mildt, og giver derfor et 

mere retvisende billede. Når man sammenligner forbrug år for år, må forbruget korrigeres, så 
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de bliver sammenlignelige alt efter hvordan temperaturen har været. Graddage korrigering vil 

blive indført med det nye energistyringsprogram.

Usserød Skole har haft et stigende forbrug af varme, som forklarer en del af stigningen på 

området. Vallerød Skole har derimod reduceret deres forbrug i samme periode. Vi vil prioritere 

et øget fokus på styringen af varme, og håber dermed at kunne vende kurven på 

varmeforbruget. På Rådhuset er forbruget også steget, men det kan skyldes at der er sat 

ekstra radiatorer op, og fjernet decentrale elradiatorer. Fjernvarmeprisen er billigere end 

elprisen, så samlet har rådhuset opnået en økonomisk besparelse.

Naturgas i Hørsholm Kommune 2006-2009 (M3)
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På naturgasområdet er der sket et fald i forbruget på 4,2 %, uden graddage korrigering. 

Graddage korrigering vil ligeledes her, blive indført med det nye energistyringsprogram.

Faldet i forbruget af naturgas skyldes blandt andet en øget bevidsthed omkring klimavenlig 

adfærd på Matrielgården, som i perioden har opnået en stor reduktion. Derudover har 

Børnegården på Alsvej og Børnehuset Skovvænget reduceret deres forbrug kraftigt, hvilket 

spiller markant ind i det samlede regnskab.
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Vand

Vandforbrug i Hørsholm Kommune 2006-2009 (M3)
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På vandområdet er der en stigning i forbruget på 3,7 %. Vand er det område som der til dato 

er sat mindst fokus på. Men vil fremadrettet blive ligestillet med energiområdet. Vanddata vil 

også blive indberettet i nyt energistyringssystem.

Ved en vurdering af det samlede vandforbrug skal det bemærkes, at Rungsted Havn og 

Lågegyde ikke har registreret forbrug i 2006, som gør at det samlede vandforbrug ikke er 

sammenligneligt.

Trækkes de 2 steder ud vil vandforbruget i stedet fremstå med et fald i forbruget på 3,0 %. 

Dette fald skyldes, især at Usserød Skole og Usserød Renseanlæg har reduceret deres forbrug 

kraftigt i perioden. Vallerød Skole og Plejehjemmet Hannebjerg har ligeledes reduceret deres 

vandforbrug, og medvirker også til at der er sket et samlet fald i Hørsholm Kommune.
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