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1. INDLEDNING 

Denne rapport indeholder kortlægningen af Helsingør Kommune som virksomheds energiforbrug 
og deraf følgende CO2-udledning for perioden 2007-2017. Kortlægningen omfatter el- og 
varmeforbrug fra kommunens bygninger, samt CO2-udledning fra bilkørsel i arbejdsøjemed. 
Kommunens produktion af elektricitet fra solceller fremgår separat. 
 
Da Helsingør Kommune gerne vil gå forrest som det gode eksempel har kommunen indgået en 
aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at reducere CO2-udledningen fra 
kommunens virksomhed med 2% pr. år fra og med 2008 frem til 2025, med 2007 som basisår. 
For at kunne sikre og dokumentere at kommunen lever op til aftalen, er det nødvendigt at 
kortlægge udledningen fra kommunen som virksomhed en gang årligt.  
 
Da emissionsfaktoren for elektricitet varierer over tid kan det være svært at overskue om 
kommunen lever op til sin forpligtelse og sænker CO2-udledningen eller blot får fordel af en 
faldende emissionsfaktor. Derfor opgøres CO2-udledningen fra elektricitet i denne kortlægning 
både med den faktiske emissionsfaktor og en fastholdt fra niveauet i 2008.  
 
I denne rapport er olieforbruget fra 2015 og 2016 opdateret i forhold til oplysningerne i 
kommunes energistyringsprogram MinEnergi. Da olieforbruget er en meget lille del af det 
samlede energiforbrug og deraf har en marginal udledning, ændrer det ikke væsentligt på de 
tidligere års resultater. 
 
Kortlægningen omfatter 172 af Helsingør Kommunens ejendomme, samt 71 af kommunens egne 
biler og 149 leasede biler. 
 
I 2017 var Helsingør Kommunens faktiske totale CO2-udledning 7.747 ton CO2, hvilket svarer til 
en reduktion på 57% i forhold til 2007. Med fastholdt emissionsfaktor er resultatet 10.530 ton 
CO2, hvilket er en reduktion på ca. 34% i forhold til 2007. Denne kortlægning dokumenterer 
derved at Helsingør Kommune har mere end overholdt kravet om 2% CO2-reduktion pr. år. 
 
Fra 2016 til 2017 er reduktionen med fastholdt emissionsfaktor på ca. 8% hvilket igen betyder at 
Helsingør Kommune mere end overholder sine mål i forhold til aftalen med DN. 
 
Nedenstående er eksempler på tiltag, der primært er udført i det forgangne år for at nedsætte 
CO2-udledningen. 
 

• Nordvestskolen har fået udskiftet belysning til LED-lys og PIR-sensorer i Bygning 2,3 og 4 
• Borupskolen og Tikøb Skole har fået udskiftet belysning til LED-lys og PIR-sensorer i 

klasselokaler 
• Hornbæk Skole har fået udskiftet belysning til LED-lys og PIR-sensorer i Bygning E, F og 

G, samt fået skiftet vinduer i bygning H, I og K 
• Grydemoseskolen har fået udskiftet varme og ventilation i gymnastiksalen fra 

ventilationsvarme til strålevarme med elektronisk styring 
• Tibberupskolen har fået nyt tag og efterisolering af loftrum. Derudover er der udført 

energioptimering af ventilation i klasselokaler og café i bygning 1 samt i teatersalen i 
bygning 5 

• Helsingør svømmehal har fået udskiftet belysningen til LED-lys, samt fået ny 
cirkulationspumpe. Derudover er ventilationsanlægget blevet renoveret 

• Børnehuset Sommerlyst har fået 2 nye ventilationsanlæg samt kanaler og isolering. 
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2. HOVEDRESULTATER 

I figur 1 ses den samlede CO2-udledning for Helsingør kommune som virksomhed. I 2017 var 
Helsingør Kommunens faktiske totale CO2-udledning 7.747 ton CO2, hvilket svarer til en 
reduktion på 57% i forhold til 2007. Hvis der kigges på den fastholdte emissionsfaktor er 
resultatet 10.530 ton CO2, hvilket er en reduktion på ca. 34% i forhold til 2007 og næsten 2.500 
ton bedre end målsætningen. Det seneste år 2016 til 2017 er udledningen med fastholdt 
emissionsfaktor faldet med ca. 8%. Ud fra ovenstående samt figuren kan det konkluderes, at 
Helsingør Kommune overholder målsætningen på en reduktion med 2% om året fra 2007 ifølge 
aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. 
 

 

Figur 1. Udvikling i total emission i årene 2007, 2015, 2016 og 2017. 

Den totale CO2-udledning for Helsingør Kommune er faldet med ca. 16% fra 2016 til 2017, 
hvilket ses i Tabel 1. Dette fald kommer hovedsagelig fra varmeforbruget, da fjernvarme og 
olieforbruget er faldet væsentligt, og selvom naturgasforbruget er steget en smule giver det 
samlet et fald. Elforbruget er faldet og det samme er brændstofforbruget. Det ses også i figuren, 
at den totale udledning med fastholdt emissionsfaktor er lavere end målsætningen fra DN-
aftalen. 
 

Ton CO2 2007 2015 2016 2017 07-17 

Fjernvarme 2.713 3.406 3.136 2.229 -18% 

Naturgas 3.175 2.361 2.501 2.589 -18% 

Olie 752 64 124 82 -89% 

Elforbrug, faktisk udledning 10.219 2.624 2.904 2.298 -78% 

Benzin 496 312 361 342 -31% 

Diesel 655 210 214 207 -68% 

Total, faktisk emissionsfaktor 18.012 8.977 9.240 7.747 -57% 

Total, fastholdt emissionsfaktor 16.056 11.776 11.495 10.530 -34% 

Målsætning ifølge DN-aftale 16.056 13.660 13.387 13.119 -18% 

Tabel 1. CO2-udledningen i Helsingør Kommune som virksomhed i perioden 2007-2017 fordelt på kilder. 
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3. RESULTATER 

3.1 Resultater af CO2-kortlægningen 2017 

I figur 2 ses Helsingør Kommune som virksomheds samlede energiforbrug for 2017 opgjort i 
MWh samt den procentvise fordeling. Alle varmeforbrug, dvs. fjernvarme, olie og naturgas, er i 
de følgende figurer og tabeller graddagekorrigeret. 
 
Det ses af figuren, at fjernvarmen står for den største del af energiforbruget med 48%, mens 
naturgas- og elforbruget står for henholdsvis 26% og 21%. I elforbruget er indregnet strøm fra 
solceller på de kommunale bygninger. 
 

 

Figur 2. Energiforbruget for Helsingør Kommune som virksomhed vist i MWh og procent. 

I figur 3 ses den samlede udledning af CO2 fordelt på energikilder. På trods af at det største 
energiforbrug er fjernvarme, er naturgassen størst med 33%, når det kommer til CO2-udledning. 
Dette skyldes, at CO2-faktoren for naturgas er højere end den for fjernvarme, hvilket fremgår af 
Tabel 7 i Afsnit 4.3. Faktoren for fjernvarmen er lavere for 2017 end 2016, hvilket skyldes at det 
har været muligt at køre mere i kraftvarme-drift, i modsætning til ren varmedrift. I 
kraftvarmedrift fordeles CO2-udledningen mellem den producerede elektricitet og fjernvarme. 
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Figur 3. CO2-udledningen fordelt på kilder. 

Generelt kan det siges, at kommunens bygninger står for den største del af forbrug og CO2-
udledning, idet transport kun udgør 4% af energiforbruget og 7% af CO2-udledningen. Det vil 
derfor give mening forsat at fokusere på at reducere forbruget i bygninger, både gennem 
energirenoveringer, men også udskiftning af apparaturer til mindre strømforbrugene enheder. 
 

3.2 Udviklingen 2007-2017 

Som det fremgår af figur 4 er det samlede energiforbrug i kommunen som virksomhed faldet 
over perioden. Det ses også, at opvarmning udgør langt størstedelen af forbruget, mens 
transportdelen er meget lille. Det er hovedsageligt fjernvarmeforbruget, der er faldet fra 2016 til 
2017, mens olieforbruget, der også er faldet, er så lille, at det er svært at se på graferne.  
 
I tabel 2 ses talmaterialet bag graferne i figuren. Varmeforbrugene er graddagekorrigeret. 
 

MWh 2007 2015 2016 2017 

Fjernvarme 27.356 27.625 25.398 23.715 

Naturgas 15.535 11.576 12.261 12.690 

Olie 2.824 240 466 310 

El 16.317 11.749 10.766 10.542 

Benzin 1.968 1.186 1.374 1.302 

Diesel 2.450 791 803 775 

Total 66.450 53.457 51.078 49.334 

Tabel 2. Udviklingen i energiforbrug for perioden 2007 til 2017 fordelt på kilde. 
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Figur 4. Energiforbruget i Helsingør Kommune som virksomhed i perioden 2007-2017 på to forskellige 
måder. 

Tabel 3 viser CO2-udledningen i 2007 samt 2015-2017 fordelt på de forskellige kilder. Tabellen 
viser også udledningen som indekstal med 2007 som indeks 100. Elforbruget er regnet med den 
faktiske emissionsfaktor. 
 

     Indekstal 2007=100 
 2007 2015 2016 2017 2007 2015 2016 2017 

Fjernvarme 2.713 3.406 3.136 2.229 100 126 116 82 
Naturgas 3.175 2.361 2.501 2.589 100 74 79 82 
Olieforbrug 752 64 124 82 100 9 16 11 
Elforbrug 10.219 2.624 2.904 2.298 100 26 28 22 
Benzin 496 312 361 342 100 63 73 69 
Diesel 655 210 214 207 100 32 33 32 
Totalt 18.012 8.977 9.240 7.747 100 50 51 43 

Tabel 3. CO2-udledning og indekstal for 2007 og 2015-2017. 
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Figur 5 viser udviklingen i CO2-udledningen hen over perioden. Det ses, at den samlede 
udledning er faldet 2016 til 2017. Dette skyldes både fald i energiforbrug, men også fald i 
emissionsfaktoren for både el og fjernvarme. 
 

 

Figur 5. CO2-udledningen for Helsingør Kommune som virksomhed i perioden 2008-2017.  

I tabel 4 ses den procentvise udvikling i energiforbruget i perioden 2007-2017. Det ses at den 
generelle udvikling er at forbruget mindskes på grund af kommunens tiltag og teknologiudvikling. 
Specielt elektricitetsforbruget er faldet en del over den 10 årige periode. 
 

Energiforbrug 
Difference 

15-16 

Difference 

16-17 

Difference 

07-17 

Fjernvarme -7,9% -28,9% -13,3% 
Naturgas 5,9% 3,5% -18,3% 
Olie 93,8% -33,6% -89% 
Samlet varme -4,0% -3,7% -19,7% 

    

Elforbrug -8,3% -2,2% -35,4% 

    
Benzin 15,7% -5,2% -33,8% 
Diesel 1,9% -3,5% -68,4% 
Samlet transport 10,2% -4,6% -52,3% 

    

Total -4,5% -3,4% -25,8% 

Tabel 4. Den procentvise fordeling af energiforbruget over perioden 2007-2017. 

Det ses af tabel 5, at også CO2-udledningen generelt er faldende, med enkelte udsving. Hvis der 
sammenlignes med tabel 4 ses det, at for specielt elektricitet er der ikke nødvendigvis en 
sammenhæng mellem faldende forbrug og faldende CO2-udledning. Dette skyldes den svingende 
CO2-emissionsfaktor på grund af den svingende mængde strøm fra bl.a. vindmøller. 
 

CO2-udledning 
Difference 

15-16 

Difference 

16-17 

Difference 

07-17 

Fjernvarme -9% -6,6% -17,9% 
Naturgas 5,9% 3,5% -18,5% 
Olie 93,8% -33,6% -89% 
Samlet varme -1,2% -14,9% -26,2% 
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Elforbrug,faktisk 10,7% -20,9% -77,5% 
Elforbrug, fastholdt -4,9% -1,5% -38,5% 

    
Benzin 15,7% -5,2% -33,8% 
Diesel 1,9% -3,5% -68,4% 
Samlet transport 10,2% -4,6% -52,3% 

    

Total, faktisk emissionsfaktor 2,9% -16,2% -57% 

Total, fastholdt emissionsfaktor -2,4% -8,4% -34,4% 

Tabel 5. Den procentvise forskel i CO2-udledning over perioden 2007 til 2017. 

Helsingør Kommune har indgået en aftale med DN om at reducere CO2-udledningen med 2% 
årligt i kommunen som virksomhed fra og med 2008 frem til 2025 med 2007 som basisår. Hvis 
CO2-emissionsfaktoren for el fastholdes sådan som DN foreskriver, opfylder Helsingør kommune 
ifølge denne kortlægning aftalens mål for perioden 2007-2017. Målsætningen for perioden 2007-
2017 er 18,3% og Helsingør kommune har haft et samlet fald på ca. 34% af CO2-udledningen. 
 
Derudover illustrerer figur 6 tydeligt, at Helsingør Kommune overholder deres aftale med 
Danmarks Naturfredningsforening. 
 

 

Figur 6. Udviklingen i CO2-udledningen over perioden 2007-2017 sammenholdt med målsætningen fra 
aftalen med DN. 
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3.3 Vedvarende energiproduktion 

 

3.3.1 Solceller 

Helsingør Kommune har opført en del solcelleanlæg på sine bygninger, som bidrager til at sænke 
CO2-udledningen, da strømmen fra disse er CO2-neutral. I Tabel 6 ses hvilke bygninger 
solcellerne er placeret på, samt deres produktion i 2017. Produktionen er indregnet i CO2-
regnskabet uden emmision. 
 

Solcelle produktion 2017 kWh 

Skolen ved Rønnebær Allé Bygning E 58.282 

Skolen ved Rønnebær Allé Bygning P 38.962 

Hellebækskolen 20.934 

Mørdrupskolen 47.563 

Kulturværftet 3.358 

Helsingør Svømmehal 12.441 

Grydemoseskolen 12.000 

Tikøb Skole 5.283 

Espergærde Bibliotek 34.935 

10. klassesskolen 47.538 

Helsingør-Hallerne 55.890 

Tibberupskolen 30.422 

Skolen v. Gurrevej 17.617 

Borupgaardskolen 123.763 

I alt 508.988 

Tabel 6 Solcelle produktion fra kommunale solcelleanlæg i 2017 

3.3.2 Biogas fra køkkenaffald  

I kommunens kantiner sorteres affaldet i en organisk og uorganisk del. Den organiske bruges til 
at lave biogas. 
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4. FORUDSÆTNINGER 

4.1 Metode 

Kortlægning er baseret på følgende datagrundlag: 
 

• Oplysninger om elforbrug fra Forsyning Helsingør (E-butler) og SEAS-NVE 
• Oplysninger om forbrug af naturgas fra HMN. 
• Oplysninger om fjernvarmeforbrug fra Forsyning Helsingør (E-butler) og Hornbæk 

Fjernvarme. 
• Oplysninger om energiforbrug fra kommunens energiregistreringssystem "MinEnergi", 

hvor data mangler fra ovenstående kilder eller ikke er valide. 
• Opgjort transportarbejde stammer fra kommunens egen opgørelse af kørselsgodtgørelse 

og brændstofindkøb fra kommunens Lease-database. 
• Oplysninger om solcelleproduktion modtaget fra Helsingør kommune. 

 
Gasforbruget strækker sig over afregningsperioden 30/4-2016 til 30/4-2017, men er ligesom de 
øvrige forbrug graddagekorrigeret. Fjernvarmeforbruget for Hornbæk er lige som i tidligere 
kortlægninger udregnet efter en fordelingsnøgle, med 10% af forbruget tildelt de kommunale 
bygninger. Dette er den samme som er brugt tidligere, da der ikke foreligger en nyere vurdering. 
 
De modtagne fjernvarmeforbrug er graddagekorrigeret med graddagene fra MinEnergi for at 
sikre konsistens og sammenlignelighed i varmedataene. Det er middelværdien mellem sol- og 
skyggekorrigerede dage, der anvendes i denne kortlægning. Derudover er det antaget at 20% af 
forbruget er graddageuafhængigt (varmt brugsvand). 

4.1.1 Anbefalinger 

Det vil i forhold til fremtidige kortlægninger, være fornuftigt at få alle kommunens ejendomme 
ført ind i MinEnergi. Det vil lette processen med at samle data, samt sikre at alle bygninger og 
kun de rigtige bygninger kommer med i kortlægningen. Det vil også gøre det lettere at overvåge 
forbruget løbende, i stedet for det nuværende system, hvor det kun er mulig med et udpluk af 
ejendommene. At få alle ejendomme registreret i MinEnergi vil også minimere problemet med 
usikkerhed om fjernvarmeforbruget fra Hornbæk Fjernvarme. 
 
Ved registreringen i MinEnergi vil der også kunne tilføjes informationer om hvilke centre eller 
forvaltninger bygningerne tilhører, så el- og varmeforbrug kan uddeles på disse. Dette kunne 
ikke lade sig gøre i denne kortlægning, da usikkerhederne om denne fordeling ville være for stor. 
 

4.2 Afgrænsning 

Alt transportbrændstof, el og varmeforbrug, der faktureres kommunen, samt kørsel i private biler 
godtgjort af kommunen, er medtaget i denne rapport. 
 
Affaldssortering samt mængder af disse, er ikke medtaget i denne kortlægning, hvilket også 
gælder for vandforbruget. 
 
Medarbejdernes brug af taxi, bus, tog og flyrejser i embedsmedfør er heller ikke medtaget i 
kortlægningen, da der ikke føres register over disse. Det anbefales, at det gøres i fremtiden for 
at kunne følge medarbejdernes trafikvaner og dermed se om opfordringer til at vælge f.eks. 
offentlige transportmidler følges. 
 

4.3 Emissionsfaktorer 

Emissionsfaktorerne benyttet i denne kortlægning kan ses i tabel 7. Som det ses, er de fleste af 
faktorerne de samme henover årene, mens både elektricitet og fjernvarme fluktuerer. For 
elektricitetens vedkommende skyldes dette, at den strøm vi får fra vindmøller svinger meget fra 
år til år. Dette betyder, at i år hvor vinden ikke blæser så meget, vil det være nødvendigt enten 
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at få strøm få andre mere forurenende kilder eller at importere fra udlandet. Da specielt Tyskland 
har en højere emissionsfaktor kan dette betyde en højere faktor for Danmark. 
 
Fjernvarmeemissionsfaktoren fluktuerer også, i 2017 er den faldet fordi kraftvarmeværket har 
kunne køre mere i kraftvarmedrift, hvor emissionen deles mellem varme- og elektricitetssiden. 
 

kg CO2/MWh 2007 2015 2016 2017 

Elektricitet 200% metoden* 626 245 285 229 

Fjernvarme (Forsyning Helsingør/Hornbæk) 96/135,6 137/135,6 122/135,6 94 

Naturgas 204 204 204 204 

Olie 266 266 266 266 

Benzin 263 263 263 263 

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

Tabel 7. Emissionsfaktorer (kg CO2/MWh). 

Der anvendes 200% -metoden for CO2-emisssionsfaktoren for el (Energinet.dk's 
miljødeklaration). Der er indregnet et distributionstab på 5%. 
 
Danmarks Naturfredningsforening ønsker derudover en opgørelse over udledningen med en 
fastholdt emissionsfaktor på elektricitet, så kommunens konkrete lokale initiativer til CO2-
reduktion kan evalueres nemmere. Her benyttes emissionsfaktoren fra 2008. 
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5. KORTLÆGNING 

5.1 Varmeforbrug i kommunens bygninger 

Varmeforbruget i Helsingør Kommunes bygninger fordeler sig på opvarmningskilderne 
fjernvarme, naturgas, olie og en meget lille del elektricitet. I de efterfølgende afsnit opgøres 
fjernvarme-, naturgas- og olieforbrug, mens elforbrug til opvarmning er indeholdt i afsnit 5.2 
omhandlende elforbrug. På baggrund af det tilgængelige datamateriale har det ikke været muligt 
at opdele varmeforbruget på forvaltninger eller centre.  
 

5.1.1 Fjernvarmeforbrug 

Forsyning Helsingør og Hornbæk Fjernvarme leverer fjernvarme til Helsingør Kommunes 
bygninger, hvor førstnævnte står for ca. 90% af forsyningen. Fjernvarmeforbruget til 
kommunens bygninger fra Forsyning Helsingør er aflæst på forsyningsselskabets 
registreringssystem e-butler og sammenholdt med bygningerne i MinEneri. Nogle af 
fjernvarmeforbrugene er erstattet med forbrug i MinEnergi, hvis et forbrug ikke har været til 
stede eller har afveget meget fra normalen. Tabel 5 viser fjernvarmeforbruget i kommunens 
bygninger fra medio 2007 til ultimo 2017.  
Det faktiske varmeforbrug er faldet fra 2016 til 2017, og det samme gælder det 
graddagekorrigerede forbrug. 2017 har været et varmere år end 2016. 
 

 2007 2015 2016 2017 

Faktisk fjernvarmeforbrug (MWh) 22.977 23.199 22.137 20.474 

Graddage* 2.430 2.432 2.544 2.516 

Graddagekorrigeret forbrug** (MWh) 27.973 27.625 25.398 23.703 

CO2-udledning (ton) 2.713 3.406 3.136 2.229 
*For at sikre konsistens er graddage baseret på antal faktiske graddage i perioden opgjort i MinEnergi. Normalår: 3.012 graddage. 

**Der er regnet med et graddageuafhængigt forbrug på 20%. 

Tabel 8. Fjernvarmeforbrug og CO2-udledning herfra i 2007 og 2015-2017. 

Forbruget hos Hornbæk Fjernvarme er baseret på en af forsyningsselskabet vurderet 
fordelingsnøgle mellem private, erhverv og kommunale bygninger. Der er tale om en nøgle af en 
hvis alder, så det er uvist om den stadig er dækkende. 
 

5.1.2 Naturgasforbrug 

HMN leverer naturgas til Helsingør kommunes bygninger. Udtrækket er baseret på perioden 
30/4-2016-30/4-2017 og dækker dermed ikke hele 2017. Tabel 9 angiver naturgasforbruget i 
kommunens bygninger for 2007, 2015, 2016 og 2017. Gasforbruget er graddagekorrigeret 
tilsvarende fjernvarmen. 
 

 2007 2015 2016 2017 

Faktisk naturgasforbrug (MWh) 13.514 9.721 10.687 10.812 
Graddage* 3.398 2.432 2.544 2.475 
Graddagekorrigeret forbrug** (MWh) 15.535 12.063 11.576 12.690 
CO2-udledning (ton) 3.175 2.361 2.501 2.589 

Tabel 9. Naturgasforbrug og CO2-udledning herfra i 2007 og 2015-2017. 

 
5.1.3 Olieforbrug 

Olieforbruget er hentet fra energiregistreringsdatabasen MinEnergi i årene 2015, 2016 og 2017. 
Før 2014 blev forbruget vurderet ud fra oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) samt 
nøgletal om energiforbrug ved forskellige bygningsanvendelser og byggeår. Tallene for 2015 og 
2016 er opdateret i denne kortlægning ud fra oplysningerne i MinEnergi. 
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Der er kun 3 bygninger der har olie som opvarmningskilde og CO2-udledningen herfra er derfor 
forsvindende lille i forhold til hele opgørelsen. Det graddagekorrigerede forbrug for 2017 er på 
310 MWh og udleder 82 ton CO2. 

 
5.1.4 Varmeforbrug i alt 

Dette afsnit opsummerer forbrug af varme for kommunen som virksomhed for de forskellige 
opvarmningskilder. Figur 7 viser det samlede varmeforbrug i 2007, 2015, 2016 og 2017 fordelt 
på fjernvarme, naturgas og olie. 
 

 

Figur 7. Varmeforbrug i kommunens bygninger i 2007 og 2015-2017. 

 
Tabel 10 viser forskellen i procent både over hele perioden 2007-2017, men også mellem de 
enkelte år 2015, 2016 og 2017. Her fremgår det, hvor kraftigt olieforbruget er reduceret, men 
også hvor meget det svinger år til år. I forbindelse med de store procentmæssige sving er det 
vigtigt at huske at der er tale om meget små mængder der derfor nemt svinger kraftigt, pga 
f.eks målerfejl eller aflæsningsfejl. 
 

Difference 2015-2016 2016-2017 2007-2017 

Fjernvarme -9% -6,7% -13,4% 

Naturgas 6% 3,5% -18,3% 

Olieforbrug 93,8% -33,6% -89% 

Tabel 10. Difference i varmeforbruget fordelt på opvarmningstyper. 

 
Tabel 11 viser udviklingen i CO2-udledningen fra varmeforbruget fordelt på de forskellige 
opvarmningskilder i perioden 2007 til 2016. Derudover ses også at udledningen fra både olie og 
fjernvarmeforbruget er faldet. For fjernvarmens vedkommen er dette både et fald i forbruget, 
men også i emissionsfaktoren da andelen af vedvarende energi er steget. 
 

 2007 2015 2016 2017 

Fjernvarme 2.713 3.406 3.136 2.229 
Naturgas 3.175 2.361 2.501 2.589 
Olieforbrug 752 64 124 82 
Total 6.641 5.831 5.761 4.900 

Tabel 11. Udviklingen for CO2-udledningen fra varmeforbrug fordelt på kilder fra 2007 til 2017. 
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I figur 8 ses også udviklingen i CO2-udledningen for perioden 2007-2017. 
 

 

Figur 8 CO2-udledning fra varmeforbrug fra kommunens bygninger i 2007 og 2015-2017. 

 
5.2 Elforbrug i kommunale bygninger 

Elektricitet i Helsingør bykerne bliver leveret af Forsyning Helsingør, mens SEAS-NVE har leveret 
el i resten af Helsingør Kommune. Produktionen af el afhænger ikke af hvilket forsyningsselskab 
der benyttes, da der er tale om et blandingsprodukt for hele Danmark. Dette betyder også at 
emissionsfaktoren er den samme for begge selskaber. 
 
Udover elektriciteten købt af de to ovenstående selskaber, ejer og driver Helsingør kommune 
også en del solcelleanlæg. Produktionen fra disse er medregnet i kortlægningen uden emission. 
 
Ligesom tidligere kortlægninger har det ikke været muligt at dele elforbruget op på centre eller 
forvaltninger med det tilgængelige datagrundlag. Den elektricitet som kommunens bygninger 
bruger til varme er indeholdt i det samlede forbrug, men er ikke graddagekorrigeret, da der ikke 
foreligger oplysninger om hvilken del af forbruget, der er til varme. 
 
På figur 9 ses udviklingen i elforbruget i kommunens bygninger fordelt på forsyningsområde og 
solceller. I tabel 12 kan udviklingen ses i procent. Det samlede elforbrug er faldet ca. 1,5% fra 
2016 til 2017 og er totalt faldet med ca. 38% i perioden fra 2007 til 2017. 
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Figur 9. Udviklingen i elforbrug i perioden 2007 til 2017 fordelt på forsyningsområde. 

 

Difference 2015-2016 2016-2017 2007-2017 

SEAS-NVE -8,2% -0,4% -16% 
Forsyning Helsingør -10,4% -2,3% -47,7% 
Total -9,5% -1,5% -38,5% 

Tabel 12. Den procentvise ændring i elforbrug 2007-2017. 

 
Udtrækket fra SEAS-NVE er lavet, hvor Helsingør kommune er opført som kunde. Det er holdt op 
i mod blandt andet MinEnergi, for at vurdere om der mangler adresser. Udtrækket fra Helsingør 
Forsyning er lavet i deres E-butler system og også tjekket mod MinEnergi. Hvor der har manglet 
elforbrug er de fra MinEnergi benyttet.  
 
Elforbrug produceret via solceller er medtaget i opgørelsen og vist i tabel 13.  
 

Solcelle placering kWh 

Skolen ved Rønnebær Allé - Bygning E 58.282 
Skolen ved Rønnebær Allé – Bygning P 38.962 
Hellebækskolen 20.934 
Mørdrupskolen 47.563 
Kulturværftet 3.358 
Helsingør Svømmehal 12.441 
Grydemoseskolen 12.000 
Tikøb Skole 5.283 
Espergærde Bibliotek 34.935 
10. klasseskolen 47.538 
Helsingør-Hallerne 55.890 
Tibberupskolen 30.422 
Skolen v. Gurrevej 17.617 
Borupgaardskolen 123.763 
Total 508.988 

Tabel 13. Solcelle-produktion i 2017. 

 

http://www.energinet.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
http://www.hornbaekfjernvarme.dk/information/aarsrapporter
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Tabel 14 viser udviklingen i CO2-udledningen fra elforbruget i kommunens bygninger dels baseret 
på den faktiske CO2-emissionsfaktor og dels med fastholdt emissionsfaktor. Referenceåret er 
2007. 
 

 2007 2015 2016 2017 

CO2-faktor for el* (kg/MWh) 626 245 285 229 
Udledning med faktisk emissionsfaktor (ton CO2) 10.219 2.759 2.904 2.298 
Udledning med fastholdt emissionsfaktor** (ton CO2) 8.261 5.701 5.159 5.081 

* For 2007, gælder faktoren kun Østdanmark.  

** Der regnes med 2008 som referenceår, her var emissionsfaktoren 506 kg/MWh. 

Tabel 14. CO2-udledning fra elforbruget i kommunens bygninger i 2007 og 2015-2017. 

 
Baseret på den faktiske el-emissionsfaktor over hele perioden, er udledningen faldet markant, 
svarende til ca. 78%. Dette skyldes et generelt fald i emissionsfaktoren samt i elforbruget. Fra 
2016 til 2017 er der sket et fald i både elforbrug og emissionsfaktor, hvilket tilsammen giver et 
fald på ca. 21% i CO2-udledning. 
 
Der er anvendt 200 %-metoden for CO2-emissionsfaktoren (Energinet.dk's miljødeklaration for 
el). Der er indregnet et distributionstab på 5%. 
 

5.3 Transport 

Opgørelsen over kommunens CO2-udledning fra transport, dækker medarbejdernes 
kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil, samt transport i kommunens egne køretøjer. 
Medarbejdernes transport med fly, taxa og offentlige transportmidler er således udeladt i 
kortlægningen, da disse ikke registreres.  
 
Det er besluttet i kommunen at nedjustere km-satsen for kørsel i egen bil, udover at det er 
blevet indskærpet at benytte de kommunale biler eller alternativt offentlige transportmidler, når 
det er muligt. Samkørsel i biler eller cykling og brugen af offentlig transport er med til at 
nedbringe kommunens samlede CO2-udledning. Der er desuden lavet en mobilitetsplan i 2015, 
hvor man øger fokus på kommunens egen transport samt en mulig udbygning med elbiler. 
 
Data for indkøb af brændstof i kommunen er hentet af kommunen fra databasen Lease. 
 
Det har ikke været muligt at opdele kørselsgodtgørelse på de enkelte forvaltninger eller centre og 
i modsætning til tidligere år har det heller ikke været muligt med kommunens egne køretøjer.  
 
CO2-udledningerne fra godtgjort kørsel er beregnet på basis af opgørelse over godtgjort kørsel i 
kilometer for kalenderåret, emissionsfaktorer for hver brændstoftype, antal kørte km pr. liter 
brændstof i gennemsnit samt en landsdækkende fordeling mellem benzin og dieselbiler fra 
Danmarks Statistik. CO2-udledningerne fra kommunens indkøb af brændstof er beregnet på basis 
af opgørelsen over indkøbsmængder, samt emissionsfaktorer for hver brændstoftype. De 
benyttede emissionsfaktorer og fordelinger mellem benzin og dieselpersonbiler er vist i følgende 
tabel 15. Bemærk CO2-emissionsfaktoren for benzin er højere end for diesel pr. kørte kilometer, 
men lavere pr. liter. Bemærk også at elbiler og andre drivmidler ikke er medtaget. 
 
Kommunen ejer 24 benzin- og 47 dieselbiler, og leaser 117 benzin- og 32 dieselbiler. Det har 
ikke været muligt at få oplyst mængden af elbiler.  
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Data 2015 2016 2017  

Fraktion benzinbiler 0,700 0,693 0,689 
Danmarks statistik: 
BIL10: Bestanden af 
personbiler pr 1 januar 
efter drivmiddel og 
egenvægt, 
www.statistikbanken.dk 

Fraktion dieselbiler 0,300 0,307 0,311 

CO2 emission benzin (kg CO2/km) 0,132 0,132 0,132 
Key2green (2010): 
Miljønøgletal transport, 
www.key2green.dk, 
DN’s vejledning (2012) 

CO2 emission diesel (kg CO2/km) 0,128 0,128 0,128 

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

CO2 emission diesel (kg CO2/l) 2,65 2,65 2,65 
Energistatistik 2010 - 
Grunddata 

Tabel 15. Beregningsforudsætninger for godtgjort kørsel og indkøbt brændstof. 

 
Godtgjorte km for 2017 er faldet med ca. 10% i forhold til 2016. Indkøbte liter brændstof er 
steget med næsten 5% fra 2016 til 2017. Udviklingen over begge kan ses i Figur 10. 
 
 

 

Figur 10. Udvikling i kommunes godtgjorte kørsel og indkøbt brændstof i perioden 2015-2017. 
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I figur 11 ses det, at den samlede CO2-udledning fra transport er faldet med ca. 5% fra 2016 til 
2017. 
 

 

Figur 11. CO2-udledningen fra transport fordelt på brændstof. 
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7. NØGLETAL 

Data fra årene 2007 til 2011 er fra rapporten ”Kortlægning af Helsingør kommune som 
virksomhed – CO2-udledning i perioden 2007-2011”, der er udarbejdet af Rambøll i 2011.  
 
Data fra årene 2012-2016 er fra rapporten ”Kortlægning af Helsingør kommune som virksomhed 
– CO2 regnskab 2007-2016”, der er udarbejdet af Kuben Management i 2017, med en opdatering 
af tal for olieforbrug fra denne kortlægning. 
 
Helsingør Kommunens energiforbrug i 2007, 2015, 2016 og 2017. 
 

MWh 2007 2015 2016 2017 

Fjernvarme 27.356 27.625 25.398 23.715 

Naturgas 15.535 11.576 12.261 12.690 

Olie 2.824 240 466 310 

El 16.317 11.749 10.766 10.542 

Benzin 1.968 1.186 1.374 1.302 

Diesel 2.450 791 803 775 

Total 66.450 53.457 51.078 49.334 

 
Helsingør Kommunens CO2-udledning 2007, 2015, 2016 og 2017. 
 

Ton CO2 2007 2015 2016 2017 

Fjernvarme 2.713 3.406 3.136 2.229 

Naturgas 3.175 2.361 2.501 2.589 

Olie 752 64 124 82 

Elforbrug, faktisk udledning 10.219 2.624 2.904 2.298 

Benzin 496 312 361 342 

Diesel 655 210 214 207 

Total, faktisk emissionsfaktor 18.012 8.977 9.240 7.747 

Total, fastholdt emissionsfaktor 16.056 11.776 11.495 10.530 

Målsætning ifølge DN-aftale 16.056 13.660 13.387 13.119 
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