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1. Resultat for 2017
CO2-udledning fra den kommunale virksomhed i 2017 er kortlagt. Kort-
lægning omfatter el- og varmeforbrug i kommunale bygninger i form af 
KWh og transport i form af liter anvendt brændstof. CO2-udledningen er 
efterfølgende beregnet. Forudsætningerne for beregning kan ses i afsnit 
2. 
2017 Varme 

kWh 
CO2 El kWh 

Forbrug 
CO2 Liter  

Brænd-
stof 

CO2 

Admini-
stration 

198.073 23,8 243.511 46,6 

Kultur og 
fritid 

785.070 94,2 261.128 49,9 

Gadelys 0 0 857.438 163,9 
Børnein-
stitutio-
ner 

841.899 101,0 330.523 63,2 

Skoler 5.095.246  611,4 1.066.682 203,9 
Tomme 
bygnin-
ger 

0 0 0 0 

Sundhed 93.700 11,2 55.221 10,6 
Tekniske 
anlæg 

126.000 15,1 89.470 17,1 

Ældre-
pleje 

2.191.513 263,0 1.377.426 263,4 

Arbejds-
kørsel 
privatbil 

95339 247,9 

Kørsel 
mv. drift- 
enheden

10200 26,5 

Kørsel 
kommu-
nens bi-
ler 

85707 222,8 

Samlet 9.331.501 1119,8 4.281.399 818,6 191.246 497,2 

Det samlede resultat for 2017 i Rebild Kommune er en CO2-udledning 
på 2.436 tons. I 2016 var CO2-udledningen 2.451 tons. Det betyder, 
at CO2-udledningen er reduceret med 0,7 % fra 2016 til 2017 for den 
kommunale virksomhed. 

2. Forudsætninger for CO2-kortlægning
Varme  
Som forudsætning for beregning af CO2-udledningen fra varmeforbrug 
er brugt en vægtet gennemsnitlig emissionsværdi for de enkelte kraft-
varmeværker. Det er særligt Støvring, Terndrup, Nørager og Skørping, 
som levere varme til kommunale bygninger og har betydning for vægt-
ningen. Støvring og Nørager er naturgasfyret. Skørping har flis og sol-
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energi som energikilde og Terndrup har halm som energikilde. Den væg-
tede gennemsnitlig emissionsværdi pr. MWh er 120 kg CO2.  
I beregningen er varmeforbruget graddagskorrigeret.   

El  
Som forudsætning for beregning af CO2-udledningen fra elforbrug er 
brugt gennemsnitsværdier for CO2-udledning for produktion af elektrici-
tet i Danmark beregnet efter ”125 % metoden”. Emissionen pr. MWh er 
192 kg CO2.  

Transport  
Som forudsætning for beregning af CO2-udledning fra transport er brugt 
2,6 kg CO2 pr. liter brændstof. Tallet er et gennemsnitstal for udledning 
fra benzin og diesel.  
Ved kommunens egne biler og maskiner er anvendt, hvor mange liter 
brændstof, der anvendt i beregning.  
Ved arbejdskørsel i privatbil er der taget udgangspunkt i hvor mange ki-
lometer, der er udbetalte kørselsgodtgørelse til. Der er lavet den anta-
gelse, at en gennemsnitlig bil køre 16 km pr. liter brændstof. 

3. Sammenligning af resultat
CO2-udledning fra den kommunale virksomhed i 2017 er kortlagt og 
skal sammenlignes med resultatet for 2016. Forskellen til 2016 kan ses 
herunder.  
Forskel mellem 
2016 og 2017 

Varme  Co2 El Co2  Kørsel Co2  

Administration -12.699 -2 -5.409 -1
Kultur og fritid 97.072 12 9.529 2
Gadelys 0 0 -49.962 -10
Børneinstitutio-
ner 

-45.101 -5 -106.777 -21

Skoler 458.503 55 68.053 13
Tomme bygnin-
ger 

-37.940 -5 -13.439 -3

Sundhed -2.000 0 9.839 2
Tekniske anlæg -21.200 -3 3.111 1
Ældrepleje -457.487 -55 10
Arbejdskørsel 
privatbil 

 53.245

1.180 -3
Kørsel mv. drif-
tenheden 0 0 
Kørsel kommu-
nens biler 

-293 -1

Samlet -20.853 -3 -31.810 -7 -1.473 -4

Negative tal i skemaet er udtryk for en reduktion i energiforbrug og 
CO2-udledning fra 2016 til 2017. Positiv tal er udtryk for en stigning i 
energi-forbrug og CO2-udledning fra 2016 til 2017. Den samlede reduk-
tion er på 15 tons CO2, hvilket giver en reduktion på 0,7 %. 
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4. Vurdering af resultat og handleplan
Generelt er der forholdsvis små udsving på co2 udledning fra 2016 til 
2017, hvilket skyldes, at der brugt forholdsvis lidt på energirenovering. 
Der er budget til at foretage større energirenoveringer, men de er blevet 
udsat til 2019 og 2020. Samtidig er en ny administrationsbygning i 
Nørager taget i brug og en ny børnehave i Støvring taget i brug i 2018. 
Samlet betyder det at der forventes en større reduktion i co2 
udledningen i de kommende år. 

På transportområdet findes et potentiale for at reducere arbejdskørsel i 
privatbiler. Det kan ske ved en bedre udnyttelse af de kommunale biler. 
Ved at have energieffektive små biler i kommunens bilpark kan der der-
ved reduceres i CO2-udledningen. 




