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Opgørelse af CO2 udledning for Morsø Kommune som virksomhed 

Det vil sige opgørelsen er bygget op om alle kommunale byg-
ninger er indeholdt i aftalerne og indgår i CO2 beregningen med 
undtagelse af følgende bygninger:
• bygninger udlejet i form af ældreboliger, handicapboliger eller 
andre former for beboelse eller erhverv.
• bygninger lejet til kommunale formål, herunder biblioteket, 
med undtagelse ”Det Gamle Rådhus”.
• bygninger, som er selvejende institutioner med undtagelse 
af”Rostruphus”.
• bygninger, som ikke skal energimærkes
Samtidig er gadelys heller ikke indbefattet. 

I alt indgår i opgørelserne kommunale bygninger, som er energi-
mærkede og som gennemgår en løbende energirenovering.

Transporten, som relaterer sig til Morsø Kommune som virksom-
hed, omfatter kørsel indenfor følgende områder: 
• Plejepersonale kørsel
• Teknisk service, vej og park
• Anden kørsel, som er kørsel i egen bil

Der er beregnet emissionfaktorer for CO2 udledningen som stam-
mer fra kørsel indenfor ovennævnte områder, og disse indgår i 
den samlede opgørelse over CO2 belastningen for Morsø Kom-
mune som virksomhed. 

I forhold til de kommunale bygningers el-  og varmeforbrug er 
forudsætninger for beregninger af CO2-udledningen ændret i 
forhold til ændrede emissioner for CO2-udledning fra henholdsvis 
EL, fjernvarme og gas. For stadig at kunne sammenligne tallene 
for energiforbruget for 2016 og 2017 er indsat de ændrede emis-
sionsværdier for begge år. De anvendte emissionsværdier følger 
derved de oplyste miljødeklarationer for de forskellige typer af 

Indledning
Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Natur-
fredningsforening er at sætte et konkret mål for kommunens 
klimaindsats, hvor Morsø Kommune har forpligtet sig til en årlig 
reduktion i CO2-udledningen på minmum to procent frem mod 
2025. Aftalen gælder i første omgang for energiforbruget for 
kommunens egne aktiviteter, bygninger og transport. Opgørelsen 
skal danne grundlag for at følge reduktionerne år for år. Morsø 
Kommunes opgørelse baserer sig på et basisår, som er fastsat til 
2008 – som er det sidste hele år, før aftalen blev indgået.

Klimakommuneaftalen skal som helhed sikre åbenhed omkring 
reduktioner på kommunens samlede energiforbrug samt en 
mindre udledning af CO2. Fremover vil CO2- regnskabet være et 
af flere indikatorer for hvordan kommunens arbejde med ener-
gibesparelser og energioptimering af de kommunale bygninger 
skrider frem. Ligeledes vil indførelse af løsninger med vedvarende 
energi i de kommunale bygninger kunne aflæses i et faldende 
energiforbrug og derved også en reduktion i CO2 udledningen.

Forudsætninger for CO2 opgørelsen for Morsø Kommune
CO2 opgørelsen indeholder emissionsfaktorer fra energiforbruget 
fra de kommunale bygninger og fra transporten, som relaterer sig 
til kommunen som virksomhed. 

De kommunale bygninger, som er indeholdt i opgørelsen, er 
følgende: 
• Administrationsbygninger
• Skoler og skolefritidsordninger
• Specialinstitutioner 
• Daginstitutioner
• Ældrecentre
• Andre kommunale bygninger, som er energimærkede
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energiformer. Det skal oplyses at der for fjernvarme er anvendt 
en generel emissionsfaktor. Der er således ikke indhentet oplys-
ninger fra de lokale fjernvarmeværker for den emmisionsfaktor, 
som er gældende her. Dette er i lighed med de tidligere års CO2 
opgørelse for varmeforbruget.  

Opbygning af CO2 opgørelsen for Morsø Kommune
CO2-regnskabet for 2017 er i sin opbygning identisk med forrige 
års regnskab for 2016. 

CO2-regnskabet indeholder således forskellen i energiforbruget 
fra 2016 til 2017. Energiforbrug, som stammer fra de kommunale 
bygninger og fra kommunale aktiviteter i form af kørsel viser 
ændringen fra 2016 til 2017, se Figur 1. 

I Figur 2 er angivet den totale udledning af CO2 fordelt pr. borger i 
kommunen samt ændringen fra 2016 til 2017. 

Som helhed er CO2-regnskabet bygget op omkring opgørelsen 
over det faktiske forbrug og er derfor ikke graddagereguleret. 
Derfor er udført beregning, som er graddagereguleret. Dette 
ses i Figur 3. 

Resultat af CO2-regnskab for 2017 for Morsø Kommune
CO2 -regnskabet for Morsø Kommune dokumenterer, at de 
investeringer der er foretaget over en længere periode, har 
haft en stor effekt i form af et generelt faldende energiforbrug. 
Regnskabet viser dog også, at der har vist sig at være fejl i 
indberetningerne for 2016 for EL-forbruget.  Disse fejl i indbe-
retningerne for EL-forbruget er nu rettet for både 2016 og 2017. 
Fejlen er opstået ved skifte i ny leverandør på El-siden til de 
kommunale bygninger. Skemaer ses på foregående side. 

Regnskabet viser dog også, at opvarmningen af de kommunale 
bygninger over årene er skiftet fra fossile brændsler som olie, 
naturgas og fjernvarme til opvarmning med EL.  Energireno-

Billedet viser  solcelleanlægget 
på administrationsbygningen - 
Jernbanevej 7 - opstillet 2012. 

I 2017 producerede solcellean-
lægget 161.711 kWh

EL-forbruget var i 2017 på ialt 
226.602 kWh på Jernbanevej 
7. EL-købet var ialt på 143.552 
kWh samme sted. Tallenene viser 
også, at der fortsat er brug for at 
nedsætte energiforbruget. 
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Figur 2 viser den relative CO2 udledning pr. borger i Morsø Kommune i 2016 og 2017. Kilde:  Danmarks Statistik. 

Figur 1 viser  den samlede CO2 udledning i 2016 og 2017 fra Morsø Kommune som virksomhed . 

Morsø Kommune Total CO2 udledning ton/år
Udvikling i CO2 - Morsø Kommune (virksomhed) 2016-2017
Område / delområde 2016 2017 Ændring (ton)
Energiforbrug i kommunale bygninger i alt 1508,9 1493,6 -1,0%

Administrationsbygninger 218,7 214,0 -2,0%
Skoler og dagsinstitutioner 557,9 497,4 -10,8%
Ældrecentre 393,0 374,4 -4,7%
Specialinstitutioner 131,4 174,5 32,8%
Andre kommunale bygninger 208 233,4 12,2%

Transport ialt 596 611 2,5%
Plejepersonalekørsel 146 182 -24,6%
Teknisk service, vej og park mv 300 295 -1,6%
Anden kørsel, herunder kørsel i private biler 150 134 -10,6%

I alt (hele kommunen) 2104.9 2104.6 0,0%

Morsø Kommune Total CO2 udledning kg/borger/år

Relativ udledning pr. borger 2016 2017 Ændring (kg)
Energiforbrug i kommunale bygninger ialt 73,1 72,3 -1,1%
Transport i alt 28,9 29,5 2,0%

I alt (pr. borger for hele kommunen) 102,0 101,9 0,0%

Morsø Kommune Faktisk opgjort Graddagekorrigeret 
varmeforbrug varmeforbrug

Udvikling i varmeforbrug i MWh 2016 - 2017

Varmeforbrug i alt - 2016 4792 5598

Varmeforbrug i alt - 2017 4640 5338

Relativ udvikling af varmeforbrug -3,2% -4,6%



5

vering af den samlede ejendomsportefølje i Morsø Kommune sker 
løbende og med stor fokus på investeringer i nedsættelse af ener-
giforbruget generelt og ændring i varmeforbruget fra fossil energi 
til elektricitet, som for delvist er baseret på vedvarende energi. CO2 
reduktionen vil derfor for alvor slå igennem jo mere elektriciteten 
over årene i Danmark vil bestå af vedvarende energi . 

Ligeledes viser regnskabet også, at der er dels bygninger, som enten 
er afhændet eller nedrevet og derfor helt udgået af kommunens por-
tefølje af bygninger. 
I regnskabet ses også, at der har været byggeaktivitet, som har givet 
et højere energiforbrug for enkelte bygninger. 

Samtidig er helt  nye lavenergibyggerier taget i brug, som har et me-
get lavt energiforbrug.  Dette gælder for Sydmors skole og Børnehus i 
Vils og Afklaringscenteret i Øster Jølby. 
 
Der er udført beregninger for CO2-belastningen fra de kommunale 

bygninger i forhold til graddage, som det ses af Figur 3. 

Korrektionen med graddage give et mere fuldstændigt billede af 
kommunens indsats omkring energirenovering, hvor der har været og 
fortsat er høj aktivitet for at opnå energibesparelser. Denne korrektion 
anvendes til en vurdering af hvor stor indflydelse udetemperaturen 
har haft på varmeforbruget. Ved hjælp af beregning af varmforbruget 
ved graddage kan vi sammenligne et varmeforbrug over en given pe-
riode over flere år. Graddage er et udtryk for hvor koldt det har været i 
en given periode, det vil sige jo koldere jo højere er graddagetallet. 

3112 er antallet af graddage for et normalår, mens graddage tallet 
for 2016 er på 2664 , mens tallet er 2705 for 2017. Af Figur 3 ses, at 
en beregning af varmeforbruget med korrigerede graddage viser, at 
varmeforbruget 4,6 % lavere i 2017 i forhold til 2016. 

Figur 3 viser udvikling i varmeforbrug i MWh i Morsø Kommune i 2016 og 2017. 
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Handleplan for aktiviteter til nedsættelse af energiforbruget 
i 2018 og de kommende år

Som redegørelsen dokumenterer, er Morsø Kommune langt 
henne med udførelsen af energirenovering i de kommunale byg-
ninger.   Transportområdet er dog vigtigt at holde holde fokus 
på, således at energiforbruget ikke blot vokser for hvert år. Morsø 
Kommune vil i de kommende år igangsætte initiativer for at 
reducere forbruget også fra transportområdet. Målet for 2018 og 
de kommende år vil være forsat at have stor fokus på energireno-
vering i forbindelse med renoverings- og ombygningsprojekter 
af de kommunale bygninger. 

Kommunale vindmøller

Morsø Kommune har valgt ikke i år at indregne de kommunale 
vindmøllers produktion af vedvarende energi i dette CO2 regn-
skab for Morsø Kommune som virksomhed. 

Morsø Kommune etablerede i 2013 et energiselskab - Morsø 
Wind
A/S. Kommunen havde udarbejdet planlægningen for et vind-
mølleprojekt bestående af 6 vindmøller. Samtidig med planlæg-
ningen for vindmølleprojektet var undervejs opkøbte Morsø 
Wind A/S en mølle på ialt 1750 KWh, som lå tæt på området for 
det planlagte projekt. 6 vindmøller på hver 3 MW blev opstillet i 
december 2014 og forinden var ejerandele udloddet til de nær-
meste naboer forhold til naboretsordningen i jf. Lov om fremme 
af vedvarende energi. Herudover blev
i 2014 4 af de 6 vindmøller solgt til energiselskabet - Energi Dan-
mark. 

Ejerkredsen til de resterende to møller består nu af naboer til 
vindmølleområdet samt Morsø Kommune og ejerskabet er lagt i 

et et
interessentskab, hvor Morsø Kommune nu ejer 1,2 mølle ud af de
2 tilbageværende møller a 3 MWh. Morsø Wind A/S ejer således nu
1,2 mølle fra interessentskabet på 3 MW samt 1 mølle på 1750 kW.

Vindmølleproduktionen fra de kommunale møller var i 2017 på ialt
ca. 23.071.583 kWh, hvoraf møllen på ialt 1750 KW producerede
4.476.783 KWh. De to møller på hver 3.3 MWh, som Morsø Kom-
munes energiselskab og naboerne ejer tilsammen producerede ca. 
18.594.800 kWh i 2017. 


