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CO2-regnskab 2017
For virksomheden Jammerbugt Kommune
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CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune 2017 
Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfrednings-

forening. Formålet med aftalen er at sætte konkrete mål for kommunens klimaindsats. I aftalen forpligter 

Jammerbugt Kommune sig som virksomhed til at nedbringe CO2-udslippet med 2% om året frem til 2025.

Jammerbugt Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening baserer sig på et basisår, som kom-

munen har fastsat til 2008 – det sidste hele år før borgmester-erklæringen blev underskrevet.
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CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune 
Danmark har gennem årene fået grønnere strøm, da mere og mere strøm produceres af vedvarende energi. På 
denne baggrund er CO2-udledningen pr. MWh el dermed også faldet siden Jammerbugt Kommune tilsluttede sig 
klimakommuneaftalen i 2009. Derfor er CO2-udledningen ved elforbruget rettet i nærværende regnskab og for sam-
menligningens skyld også i 2016 regnskabet. CO2-udledningen pr. MWh el er tillige faldet fra 2016 til 2017 som følge 
af grønnere strøm i el-nettet. 

CO2-regnskabet viser, at der fra 2016 til 2017 er sket et fald i CO2-udledningen på 9,7 % som følge af grønnere strøm 
på elnettet. Såfremt der ses bort fra denne faktor, er CO2-udledningen uændret siden 2016. Siden basisåret (2008) 
har Jammerbugt Kommune mindsket CO2-udledningen med 44 %. Den direkte årsag hertil er grønnere strøm på 
elnettet. Hvis der ses bort herfor har Jammerbugt Kommune reduceret CO2-udledningen med 18,3 %. Det vil sige, 
at Jammerbugt Kommune overholder aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Såfremt de 2 %, som aftalen 
lyder på, indekseres, skulle Jammerbugt Kommune mindst have sparet 16,6 % siden basisåret, se graf for det totale 
CO2-udslip herunder. Årsagen til den store CO2-reduktion siden 2015, der ses på grafen herunder, er den lavere 

CO2-udledning i elproduktionen. Den lavere CO2-udledning i elproduktionen er desuden årsagen til det generelt fal-
dende CO2-udslip i bygningskategorierne siden 2016.

De kommunale bygninger, tekniske anlæg og vejbelysning stod i 2017 for en udledning på ca. 3339,9 ton CO2. Der-
udover havde kommunen en CO2-udledning fra kørsel på 798,8 ton CO2. I alt udledte Jammerbugt Kommune som 
virksomhed 4138,7 ton CO2 i 2017, hvilket pr. ansat i kommunen svarer til 1860,3 kg. CO2. Pr. indbygger svarer det 
til 116,6 kg. CO2. 

Varmeforbruget i de kommunale bygninger og tekniske anlæg er siden 2016 faldet med 1,6 % målt i MWh. Elforbruget 
er uændret. Varmeforbruget er mindsket i kategorierne daginstitutioner, ældrepleje, kulturinstitutioner samt materiel-
gårde. For elforbrugets vedkommende er det skoler, daginstitutioner, ældrepleje, materielgårde, genbrugspladser og 
renseanlæg, der har mindsket forbruget. Se figur 2 og figur 4.

Datagrundlaget er behæftet med en vis usikkerhed, idet indtastningerne i energistyringsprogrammet ”Minenergi” ho-
vedsageligt beror på manuelle aflæsninger. Denne usikkerhed kan minimeres ved at implementere fjernaflæsning. I 
øjeblikket er der 7 bygninger, der har fjernaflæste målere.
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Gennemgang af de forskellige kategorier
Kategorien ”Administrationsbygninger” har sænket CO2-udslippet med 6,1 %. Varmeforbruget i denne type bygninger 
er dog øget med 1,4 % og elforbruget er også steget med 11,2 %. Sidste år havde Fjerritslev rådhus øget deres var-
meforbrug med 22,3 %. Dette skyldtes dels flere medarbejdere og dels at styringen på ventilationsanlægget var gået 
i stykker, hvorfor anlægget kørte hele døgnet. Det er repareret i 2017. Det ses nu på forbruget, idet det er reduceret 
med henholdsvis 16,6 og 12,6 % for varme og elforbrug. Aabybro administrationsbygning har øget forbruget med 12 
% for varmens vedkommende og 15,6 % for elforbrugets vedkommende. Effektiviteten på varmesystemet er dårlig, 
grundet varmsystemets alder, der er fra bygningens opførelsestidspunkt. Endvidere er bygningens indretning ændret 
over årene, for at kunne huse flere medarbejdere. Det oprindelige varmesystem tager imidlertid ikke hensyn til den 
nye indretning. I 2018 er det planlagt at optimere det eksisterende varmesystem, for netop at imødekomme disse 
udfordringer.  

Bygningskategorien ”Skoler” har mindsket CO2-emissionen med 0,9 %. Varmeforbruget er uforandret, mens elforbru-
get er faldet med 9,7 %. Som det ses af figur 8 udgør skolernes CO2-udledning 34 % af den samlede bygningsmasses 
udslip. Skolecenter Jetsmark, afdeling Kaas, har øget varmeforbruget med 42 %. Dette skyldes bl.a. flere aftenbruge-
re, tidligere opstart af varmen om morgenen og nogle problemer med ventilationsanlægget. Disse problemer var en 
af årsagerne til, at ventilationsanlægget på skolen blev optimeret i 2017. Skolecenter Jetsmark, afdeling Kaas har til 
gengæld mindsket elforbruget. Trekronerskolen har mindsket elforbruget og holdt varmeforbruget på samme niveau 
som 2016. Trekronerskolen har fået opsat LED i 2017, hvilket kan være en af årsagerne til det faldende elforbrug. 
Skolernes andel af de kommunale bygninger og tekniske anlægs varmeforbrug udgør 48 % i 2017 og 19 % af elfor-
bruget (13 % hvis vejbelysningen medtages), se figur 9 og 10. 

I kategorien lukkede skoler / borgerhuse er CO2-udslippet faldet med 2,2 %, Varmeforbruget er stort set uforandret og 
elforbruget er steget med 3,4 %. En af årsagerne hertil er, at Moseby skole har øget deres varmeforbrug med næsten 
23,7 %, bl.a. på grund af defekt varmestyring.

CO2-emissionen er reduceret med 14,7 % i bygningskategorien ”Daginstitutioner”. Varmeforbruget er faldet med 9,7 
% og elforbruget med 5,6 %. En af årsagerne hertil er at børnehaverne i Hjortdal og Halvrimmen er lejet ud til private 
institutioner, og dermed udgår af regnskabet. Som nævnt i afsnittet om, hvad vi gør for at nedbringe forbruget, kan 
det læses at Skovsgård børnehave har fået ny varmestyring. Det kan endnu ikke aflæses i deres forbrug, da det først 
blev iværksat ultimo 2017. 

Kategorien ”Ældrepleje” – indeholdende Kås og Pandrup Plejecenter – har mindsket CO2-udledningen med 11 %. 
Grundet vandskade på Pandrup Plejecenter, hvor de nedskrevne, manuelle aflæsninger forsvandt, er deres forbrug 
dog delvist skønnet, og derfor er det svært at konkludere noget ud fra denne kategori.

Bygningskategorien indeholdende ”Specialinstitutioner” har reduceret CO2-udslippet med 9,5 %. Både elforbrug og 
varmeforbrug er derimod øget, med henholdsvis 4 og 1,7 %. Dette skyldes bl.a. bofællesskabet ”Krabben”, der har 
øget både varme og elforbrug.

Kategorien ”Kulturinstitutioner” - indeholdende kulturskolen og bibliotekerne – har reduceret varmeforbruget med 
18,4 %, mens elforbruget er øget med 27,3 %. Det giver en samlet CO2-reduktion på 14,3 % siden 2016. Det er 
hovedsagelig Aabybro bibliotek, der er årsag til den kraftige stigning i forbruget. Aabybro bibliotek flyttede fra egen 
bygning til nybygget førskolehus. Da der kun er én måler fordeles forbruget med 50 % til hver. 

I Kategorien Idrætsanlæg er CO2-udledningen mindsket med 3,9 %. Varmeforbruget er øget med 1,5 % og elforbruget 
med 10,7 %. Det er Nørhalne Hallen og Nolshallen, der har øget elforbruget. Nørhalne Hallen har bygget til i 2017, 
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og det øgede elforbrug skyldes derfor byggestrøm og flere kvadratmeter, hvilket også kan aflæses i deres øgede 
varmeforbrug. Nolshallens øgede elforbrug skyldes at de har solgt mindre strøm til nettet i 2017 end de gjorde i 2016.

I kategorien ”Andre kommunale bygninger”, hvor tandklinikkerne og produktionsskolen på Halvrimmen Skole bl.a. 
ligger, er varmeforbruget steget med 3,6 %, hvorimod elforbruget er steget med 80 %. Dette giver et øget CO2-udslip 
på 6,3 %. Det er produktionsskolen på Halvrimmen skole, der har øget elforbruget meget kraftigt. Dette skyldes at 
asylcenteret benyttede skolens lokaler indtil produktionsskolen overtog dem i marts 2017. Produktionsskolen har 
derefter benyttet både snedker- og træmaskiner, hvilket er årsagen til den kraftige stigning.    

Tekniske anlæg
Kategorien Materielgårde er har reduceret CO2-udslippet med 11,8 %. Både elforbrug og varmeforbrug er ligeledes 
faldet, henholdsvis 3,3 og 2,9 %. 

Kategorien Genbrugspladser har mindsket CO2-udslippet med 20,8 %. Elforbruget er reduceret med 3,45 %. Den 
eneste bygning der har et varmeforbrug, er genbrugspladsens administrationsbygning i Aabybro. Da de først kom på 
MinEnergi i juli 2016 ser deres forbrug selvfølgelig ud til at være steget kraftigt.

Kategorien Renseanlæg har mindsket deres CO2-udledning med 28,5 %. Elforbruget er reduceret med 4 %, og der 
er ingen varmeforbrug i bygningerne. 

Kørsel
CO2-udledningen fra plejepersonalets kørsel er som følge af aftalen med Toyota om flere hybridbiler igen faldet. I 
2016 blev de sidste 16 biler leveret, således at aftalen nu er fuldt implementeret.

Hvad gør vi for at nedbringe forbruget?
I 2017 blev der, som forgående år, opsat LED-belysning på en række skoler, heriblandt Gjøl og Trekroner skoler, samt 
på Brovst tandklinik. Desuden har den sidste del af Nørhalne skole fået etableret LED-belysning, således at der nu 
er LED på hele skolen. Brovst administrationsbygning har fået opsat lysstyring via adgangskontrol - hvilket vil sige, 
at lyset slukkes i hele bygningen når adgangskontrollen slukkes. Derudover er der investeret i varmestyring i det nye 
førskolehus og bibliotek i Aabybro, i Skovsgård børnehave og i administrationsbygningen i Fjerrtislev. Desuden er der 
sket en optimering af ventilationsanlægget på Jetsmark Skole, afdeling Kaas, og etablering af ny ventilation i forbin-
delse med ny vuggestue på Gjøl. Disse projekter har alle en tilbagebetalingstid på 10 år eller derunder, og er investe-
ringer, der hurtigt ses på forbruget - således giver de LED-projekter, der er opsat i 2017 en samlet KWh-besparelse 
på 42.158 kWh pr. år, hvilket giver en forventet besparelse på 68.700 kr. om året. I alt forventes de energibesparende 
projekter at give en besparelse på 155.500 kr. 

Som nævnt i sidste års regnskab fik bl.a. Nørhalne Skole og Aabybro Tandklinik opsat LED-belysning sidste år. Det 
ses tydeligt i elforbruget, der er reduceret med henholdsvis 16 og 35 %.  

Hybridbiler
Hjemmeplejen har gennem de sidste år, som et led i en aftale med Toyota, udskiftet deres dieselbiler med hybridbiler. 
De sidste blev leveret i 2016 og nu sparer kommunen 800 kg. CO2 pr. år pr. bil. Dette svarer til 31,7 ton pr. år. 

Hvad kan der gøres fremover for at nedbringe forbruget?
For 2018 forventes midlerne at skulle anvendes til optimering af den strukturerede energistyring, LED belysning på 
Gjøl fritidscenter og Materielgården i Brovst. Desuden opsættes der LED-belysning i det nyetablerede Børnehuset 
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Bugten og specialafsnit i Skolecenter Jetsmark, Afdeling Kaas. Ydermere er der afsat midler til optimering af ventila-
tionsanlæg på Nørhalne Skole, ny naturgaskedel i Hjorths Hus, efterisolering i Trekroner, optimering af varmesystem 
og ventilation på Aabybro Rådhus. Realiseringen af de fleste projekter er allerede igangsat.  

Fjernaflæsning og aktiv styring planlægges som nævnt videreført til også at omfatte andre bygningstyper. I forhold til 
forbrug og besparelsespotentialer kan det anbefales at installere fjernaflæsning og at kortlægge og optimere CTS-an-
læggene på skolerne, idet det er denne del af den kommunale bygningsmasse, der bidrager mest til det samlede 
varmeforbrug (jævnfør figur 9). Såfremt Jammerbugt Kommune skal vedblive at overholde aftalen om 2 % reduktion 
i CO2-udledningen pr. år, skal der fremadrettet gøres en målrettet indsats for at nedbringe forbruget. 
 
På de følgende sider kan ses diverse figurer, der illustrerer fordelingen af CO2-udledningen, varmeforbruget og el-
forbruget mellem de forskellige bygningskategorier, set i forhold til 2016. Desuden er der en skematisk oversigt over  
CO2-udledningen og varme- & elforbruget fordelt efter bygningskategori, en sammenligning med tidligere regnskaber 
og en skematisk oversigt over den relative CO2-udledning, pr. ansat og pr. indbygger.  
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Figur 3; Indeks for udviklingen i CO2-udledningen (indeks 2008 = 100)

Figur 2; Det procentuelle forhold i CO2-udledningen mellem 2016 og 2017
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Figur 5; Indeks for udviklingen i varmeforbruget (indeks 2008 = 100)

Indeks

Figur 4; Det procentuelle forhold i varmeforbruget mellem 2016 og 2017  
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Figur 6; Det procentuelle forhold i elforbruget mellem 2016 og 2017

Figur 7; Indeks for udviklingen i elforbrug (indeks 2008 = 100)
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Figur 8; Fordelingen af CO2-udledning efter type bygning

Figur 9; Fordelingen af varmeforbrug efter type bygning (MWh)
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Figur 10; Fordelingen af elforbrug efter type bygning (MWh)
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Skematisk oversigt over CO2-udledning og varmeforbrug fordelt efter bygningkategori

Skematisk oversigt over CO2-udledning, sammenlignet med tidligere regnskaber

  
Samlet CO2-udledning fra 

el & varme (ton CO2/år) 
CO2-udledning fra 
varme (ton CO2/år) 

Varmeforbrug 
(Mwh/år) 

Kommunale bygninger i alt 2518 1977 14155 
Administrations-bygninger 278 161 1308 
Skoler 1142 968 6960 
Borgerhuse (lukkede skoler) 220 201 914 
Fritids- og ungdomsklubber 6 6 30 
Daginstitutioner 287 218 2000 
Ældrepleje 141 102 512 
Specialinstitutioner 91 51 786 
Kulturinstitutioner 49 26 373 
Idrætsanlæg 136 109 559 
Andre kommunale bygninger 168 133 714 

    
Tekniske anlæg i alt 822 60 0 
Materielgårde 77 58 0 
Rensningsanlæg 366 0 0 
Genbrugspladser 12 2 0 
Vejbelysning 367 0 0 

    
I alt for hele kommunen 3340 2037 14468 

    

  
CO2-udledning fra benzin 

og diesel (ton CO2/år)    
Tjenestekørsel i alt 799   
Plejepersonalekørsel 101 Leaset bil 
  2 Privat bil  
Vej og park  695 Firmakøretøj  
  0 Privat bil  
 

 

2008 samlet 

CO2-udledning 

fra el og 

varme (ton 

CO2/år)

2016 samlet 

CO2-udledning 

fra el og varme 

(ton CO2/år)

2017 samlet 

CO2-udledning 

fra el og 

varme (ton 

CO2/år)

% forhold 

mellem 

2016 og 

2017

% forhold 

mellem 

2008 og 

2017

Kommunale bygninger i alt 3955 3234 2518 -22,1 -36,3

Administrationsbygninger 411 415 278 -33,1 -32,4

Skoler 2083 1372 1142 -16,7 -45,2

Borgerhuse (lukkede skoler) 247 220 -10,8

Fritids- og ungdomsklubber 8 6 6 -2,8 -19,9

Daginstitutioner 521 420 287 -31,6 -44,9

Ældrepleje 273 202 141 -30,5 -48,5

Specialinstitutioner 120 146 91 -37,5 -24,0

Kulturinstitutioner 38 77 49 -36,6 22,6

Idrætsanlæg 373 170 136 -19,6 -63,4

Andre kommunale bygninger 80 179 168 -6,5 52,0

Tekniske anlæg i alt 2711 2002 822 -58,9 -69,7

Materielgårde 117 119 77 -35,6 -34,2

Rensningsanlæg 1276 946 366 -61,3 -71,3

Genbrugspladser 25 27 12 -56,2 -52,0

Vejbelysning 1293,6 910 367 -59,7 -71,6
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Skematisk oversigt over CO2-udledning og elforbrug fordelt efter bygningkategori

Skematisk oversigt over relativ CO2-udledning, pr. ansat og pr. indbygger 

CO2-udledning fra el (ton CO2/år) Elforbrug (Mwh/år) 
  

541 2982 Kommunale bygninger i alt 

116 643 Administrationsbygninger 

173 959 Skoler 

20 109 Borgerhuse (lukkede skoler) 

0 1 Fritids- og ungdomsklubber 

69 381 Daginstitutioner 

38 211 Ældrepleje 

41 218 Specialinstitutioner 

22 124 Kulturinstitutioner 

27 149 Idrætsanlæg 

34 189 Andre kommunale bygninger 

   
762 4211 Tekniske anlæg i alt 

19 103 Materielgårde 

366 2023 Rensningsanlæg 

10 57 Genbrugspladser 

367 2028 Vejbelysning 

   
1303 7193 I alt for hele kommunen 

 

Relativ CO2-
udledning pr. ansat 
og pr. indbygger 
2017 

Pr. ansat Pr. indbygger 
CO2-

udledning 
fra varme (kg 
CO2/ansat/år) 

CO2-
udledning 
fra el (kg 

CO2/ansat 
/år) 

CO2-
udledning 
fra benzin 
og diesel 
(kg CO2/ 
ansat/år) 

CO2-
udledning 
fra varme 
(kg CO2/ 
indbyg- 
ger/år) 

CO2-
udledning 
fra el (kg 

CO2 
/indbyg- 
ger/år) 

CO2-
udledning 
fra benzin 
og diesel 
(kg CO2/ 
indbyg- 
ger/år) 

Kommunale 
bygninger 816,4 223,3   51,2 14,0   
Tekniske anlæg 24,7 314,7   1,5 19,7   
Vejbelysning   151,6     9,5   
Tjenestekørsel     329,8     20,7 
I alt 841,0 689,5 329,8 52,7 43,2 20,7 

       
Ansatte 2422      
Indbyggere 38638      
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Forudsætninger for CO2-beregningen

Der er medtaget 100 kommunale bygninger i Jammerbugt Kommunes CO2-regnskab, derudover indgår kommunens gadelys 
i regnskabet.

Ved elforbrug er der brugt den i 2017 angivne standardværdi for vestdanmark på 0,181 kg CO2/KWh. 

Plejepersonalet har som nævnt fået hybridbiler af mærket Toyota Yaris. De udleder 75 g. CO2 pr. km. Det forventes at hver bil 
kører 33.000 pr. år.  

CO2 emissionen fra plejepersonalets kørsel i egne biler er beregnet ud fra, at FDM har skønnet gennemsnitsalderen for per-
sonbiler i 2007 til 9,1 år. Det betyder, at den gennemsnitlige CO2-udledning fra privatbiler kan sættes til ca. 178 g. pr. km (Tek-
nisk baggrundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening, pkt. 4.3).

CO2-emmisionen fra Vej og Parks biler er beregnet ud fra oplysninger om hvor mange liter brændstof Vej og Park har købt, 
ganget med en emissionsfaktor for diesel og benzin. 

Befolkningstallet i kommunen er fra Danmarks Statistik. Antal ansatte i kommunen er lig med antal årsværk.


