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Indledning  
Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2018. Frederikssund Kommune blev klimakom-
mune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.  
 
 

Resultat af opgørelse for 2018 
Opgørelsen viser den faktiske udledning med opdaterede data for CO2 emissionsfaktorer, 
arealer og indbyggerantal m.m.. 
 
Frederikssund Kommune CO2 i alt CO2 pr. m2 CO2 pr. borger 

2018 Ton/år kg/m2 kg/ år 

CO2 udledning i kommunale bygninger i alt  6.588 29,5 145,8 

Administrations bygninger 411 26,0 9,1 

Skoler, SFO, klubber og specialskoler 2.291 23,5 50,7 

Daginstitutioner 491 24,5 10,9 

Ældrepleje 1.093 45,6 24,2 

Ungdomsklubber 94 28,2 2,1 

Specialinstitutioner 825 33,8 18,3 

Kulturinstitutioner 283 27,0 6,3 

Andre 119 20,6 2,6 

Idræt 981 44,5 21,7 

CO2 udledning ved transport i alt  698 - 15,4 

Bilkørsel 576 - 12,8 

Færgetransport 121 - 2,7 
Solcelle elproduktion -14 - -0,3 

Kommunen i alt  7.271 - 161 
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Resultat af opgørelse for 2018 korrigeret 
Som direkte sammenligningsgrundlag med tidligere år er 2018 udarbejdet med samme 
CO2 emissionsfaktorer som for 2017. Disse er elementer, som Frederikssund Kommune 
ikke kan påvirke.  
 
Frederikssund Kommune CO2 i alt CO2 pr. m2 CO2 pr. borger 
2018 korriget for CO2 emissionsfaktorer Ton/år kg/m2 kg/ år 
CO2 udledning i kommunale bygninger i alt  6.525 29,2 144,4 
Administrations bygninger 398 25,2 8,8 
Skoler, SFO, klubber og specialskoler 2.299 23,6 50,9 
Daginstitutioner 503 25,1 11,1 
Ældrepleje 1.077 44,9 23,8 
Ungdomsklubber 100 30,0 2,2 
Specialinstitutioner 797 32,7 17,6 
Kulturinstitutioner 279 26,6 6,2 
Andre 110 18,9 2,4 
Idræt 964 43,7 21,3 
CO2 udledning ved transport i alt  698 - 15,4 
Bilkørsel 576 - 12,8 
Færgetransport 121 - 2,7 
Solcelle elproduktion -15 - -0,3 

Kommunen i alt  7.208 - 160 

 

 
Frederikssund Kommune CO2 korrige-

ret 
CO2 reelt Forskel 

2018 reelt forbrug og korriget forbrug Ton/år Ton/år % 
CO2 udledning i kommunale bygninger i alt  6.525 6.588 0,9 

Administrations bygninger 398 411 3,2 

Skoler, SFO, klubber og specialskoler 2.299 2.291 -0,3 

Daginstitutioner 503 491 -2,4 

Ældrepleje 1.077 1.093 1,5 

Ungdomsklubber 100 94 -6 

Specialinstitutioner 797 825 3,5 

Kulturinstitutioner 279 283 1,4 

Andre 110 119 8,2 

Idræt 964 981 1,8 

CO2 udledning ved transport i alt  698 698 0 

Bilkørsel 576 576 0 

Færgetransport 121 121 0 

Solcelle elproduktion -15 -14 -6,7 

Kommunen i alt  7.208 7.271 0,9 
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Sammenligning med opgørelse 2017 
Nedenfor er vist en sammenligning mellem opgørelser for 2017 og 2018. For 2017 er det 
den faktiske udledning og for 2018 er det den korrigerede udledning med fastholdte CO2 
emissionsfaktorer fra 2017.  
 
Frederikssund Kommune CO2 2017 CO2 2018     Mængde red.  % red. 

korrigeret 
 Ton/år Ton/ år   
CO2 udledning i kommunale bygninger i alt  6.529 6.525 4 0,1% 

Administrations bygninger 405 398 7 1,8% 
Skoler, SFO, klubber og specialskoler 2.402 2.299 103 4,3% 
Daginstitutioner 518 503 15 3,0% 
Ældrepleje 1.022 1.077 -55 -5,3% 
Klubber 91 100 -9 -9,7% 
Specialinstitutioner 819 797 22 2,7% 
Kulturinstitutioner 281 279 2 0,9% 
Andre 111 110 1 1,2% 
Idræt 880 964 -84 -9,6% 
CO2 udledning ved transport i alt  687 698 -11 -1,5% 

Bilkørsel 572 576 -4 -0,8% 
Færgetransport 116 121 -5 -4,5% 
Solcelle elproduktion -13 -15 2 -14,1% 

Kommunen i alt  7.203 7.208 -5 -0,1% 

 
Betegnelsen ’Mængde red.’ er et udtryk for reduktion i ton fra 2017 til 2018 og ’% red.’ 
er et udtryk for den tilsvarende procentvise reduktion. Dvs. positive tal betyder et fald i 
udledningen, mens negative tal betyder en stigning i udledningen. 
 
Besparelsen på bygningskategorier for 2017-2018 viser CO2 besparelsen for den specifik-
ke bygningsmasse. Eks. så er der en procentvis besparelse på 4,3 % på skoler mv. og en 
procentvis stigning på 9,6 % på idræt. 
 
I alt er udledningen steget fra 7.203 ton til 7.208 ton. Det svarer til en stigning på 0,1 %. 
Udledningen fra kommunens bygninger er faldet fra 6.529 ton til 6.525 ton, svarende til 
et fald på 0,1 % mens udledningen fra transport er steget fra 687 ton til 698 ton svaren-
de til et stigning på 1,5 %. Stigningen i bilkørsel på i alt 4 ton CO2 svarer til omtrent 
30.000 kørte kilometer. 
 
Fordeles udledningen ud pr. borger er der sket et fald fra 144,6 kg til 144,4 kg. 
 
Kommunen har i klimaaftalen bundet sig til et årligt fald på 2 % i udledningen af CO2. 
Der er i 2018 stort set ingen ændring i den korrigerede udledning i forhold til den reelle 
udledning fra 2017.  
Frederikssund kommune har de tidligere år haft stor succes med energistyring og imple-
mentering af energibesparende foranstaltninger. Denne kurs vil vi fortsætte med, men 
med øget fokus på at udvide antallet af ejendomme som overvåges på månedlig basis. 
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Kommentarer til opgørelse 2018 resultat. 
 
I det følgende foretages en analyse af de fremkomne resultater. 
 
Sammenligningen mellem CO2 opgørelsen for 2017 og 2018 er baseret på den faktiske 
udledning i 2017 og den korrigerede udledning i 2018. Mens afsnit om specifikation af 
energiforbrug og CO2 udledning er baseret på den faktiske udledning i 2018, som skal 
danne grundlag for sammenligning med udledning i 2019. 
 
I forhold til fordeling af CO2 udledning på bygningskategori, så er der visse forskelle i 
udledninger til besparelser/forøgelser på specifikke bygningskategorier. F.eks. er der 
opnået en procentvis besparelse på specialinstitutioner på 2,7 % mens der for klubber er 
sket en procentvis forøgelse på 9,7 %. Dette hænger bl.a. sammen med en vis aktivitet i 
køb, salg og udlejning af ejendomme. 
 
Omfanget af ejendomme i CO2 opgørelsen (dvs. de ejendomme Frederikssund Kommune 
har mulighed for at påvirke energiforbruget i) er næsten identisk med 2017 (reduktion på 
1,5 %). CO2 emissionsfaktorerne for el og varme er som tidligere år ændret en del - nog-
le op og andre ned i CO2 emissionsfaktor. 
 
Det er væsentligt at gøre sig klart hvorfra besparelser og forøgelser stammer. 
 
Den største besparelse skal findes i bygningerne, hvor der er sket en mindre reduktion i 
elforbrug på ca. 36.000 kWh. 
 
Årsagen til den manglende reduktion i 2018 skal primært findes i bygningskategorierne 
Idræt og Ældrepleje. På Slangerup Idræts og Kulturcenter har der været flere problemer 
med de tekniske installationer, som i en periode har resulteret i alt for stort el og varme 
forbrug. Dette har ødelagt det overordnede billede, hvor det for de fleste andre byg-
ningskategorier er gået rigtig godt og der er opnået gode besparelser. Havde Idrætska-
tegorien haft samme forbrug i 2018 som 2017 ville den samlede besparelse have været 
på 1,3%. Modsat ses det at være på plejecentrene, hvor det er en generel tendens, at 
det graddagekorrigerede varmeforbrug er steget. 
 
I 2017 udledte transporten 687 ton CO2. I 2018 er denne udledning steget til 698 ton. 
Færgedrift er samtidigt steget med ca. 5 %. Dette skal ses i sammenhæng med at fær-
gedriften samtidig har haft ca. 25% flere passager i 2018 end i 2017. 
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Beregning af CO2-udledningen. 

Afgrænsning 
CO2-opgørelsen indeholder oplysninger om de kommunale ejendomme herunder de 
kommunalt drevne idræts- og sportsanlæg. Kommunen har ingen forsyningsanlæg i form 
af varmeværker eller lignende. 
 
I kommunens ejendoms portefølje er en række udlejningsejendomme som kommunen 
lejer ud til private. Energiforbruget i disse ejendomme er ikke medtaget, da det ikke har 
været muligt at få aflæsninger fra ejendommene. Herudover vurderer Frederikssund 
kommune, at det vil blive meget vanskeligt at styre forbruget på denne type ejendomme.  
 
Vedrørende energiforbrug til transport og øvrigt energiforbrug er der medtaget al kørsel i 
kommunale biler, al kørsel i private biler der er udbetalt km-tilskud til, samt øvrigt 
brændstofforbrug til f.eks. materiel hos Vej og Park. Der er kun medtaget brændstof, der 
betales direkte af kommunen, brændstof der bruges af kommunens leverandører er ikke 
medtaget. 
 
Herudover er medtaget kommunens færgedrift. 
Ellers følger afgrænsningerne borgmestererklæringen.  
 

Forudsætninger for CO2 opgørelsen  
Nedenstående tabeller følger Danmarks Naturfredningsforenings vejledning for klima-
kommuner (2012 udgave) 
 
Selve beregningen foretaget i kommunens energistyringsprogram Digital Bygningsdata 
(DBD). Derfor er der ikke vist mellemregninger. 
 

Dataindsamling 
DBD har omregnet alle målte varmeforbrug til kWh samt graddagekorrigeret varmefor-
brug i henhold til Frederikssund Kommunes anvendte GUF tal. Følgende CO2 emissions-
faktorer er benyttet. 
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Energiarter, bygnin-
ger 

Reference     Enhed CO2 emissions-
faktor 2017 

CO2 emissions-
faktor 2018 

EL Energinet. Inkl. 5 % transmissionstab g/kWh 209 199 

Fjernvarme Lokal specifik opgørelse med anvendt 125 
% metode 

g/kWh varierer se 
nedenfor 

 

Skuldelev Energisel-
skab  

Produktionsdata fra værket. Inkl. nettab 
(oplyst af værket) 

g/kWh 152 44,8 

Jægerspris Kraft-
varme  

Produktionsdata fra værket. Inkl. nettab 
(oplyst af værket) 

g/kWh 191 174 

EON, Frederikssund Produktionsdata fra værket. Inkl. nettab 
(oplyst af værket) 

g/kWh 105 142 

EON, Slangerup Produktionsdata fra værket. Inkl. nettab  
(oplyst af værket) 

g/kWh 213 217 

Fyringsolie Energistyrelsen g/kWh 267 267 

Naturgas Energistyrelsen g/kWh 205 205 

Energiarter, øvrigt Reference     Enhed CO2 emissions-
faktor 

CO2 emissi-
onsfaktor 2016 

Diesel Energistyrelsen  g/liter 2650 2650 

Benzin Energistyrelsen  g/liter 2400 2400 

Dieselolie til Færgen Energistyrelsen/key 2 green  g/liter 2650 2650 

        

Antal borgere i 
kommunen 

      Antal 45.162 45.187 

  
Vedr. fjernvarme så er der af Frederikssund Kommune for hvert område specifikt udreg-
net en CO2 emissionsfaktor ud fra oplysninger fra værkerne om produktionsdata og pro-
duktionsanlæg (f.eks. kedler, gasmotorer, elkedel, varmepumpe, solvarme og industriel 
overskudsvarme), samt oplyste eller vurderede nettab. 
 
I både Skuldelev Energiselskab og Jægerspris Kraftvarme er en del af energiproduktio-
nen fra CO2 neutral solvarme. I EON Slangerup er varmen baseret på naturgas og var-
men er produceret på et miks af kedelanlæg og gasmotor. I EON Frederikssund er var-
men også baseret på naturgas, og varmen er dels produceret på et miks af kedelanlæg 
og gasmotor, men også en elkedel, en varmepumpe og industriel overskudsvarme fra 
Haldor Topsøe indgår i varmeproduktionen. Især overskudsvarmen bidrager betragteligt 
til en lav CO2 emissionsfaktor. 
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Specifikation af energiforbrug og CO2 udledning 
Energiforbrug opgjort på energiform, samt arealer af kommunens bygninger opgjort i 
faktiske tal for 2018 
 
Energiforbrug opgjort pr. el og varme. 

 
Energiforbrug i kommunens Bygninger  Areal  El-forbrug Varmeforbrug 

  m2 kWh/år kWh/år 

I alt 223.443 7.421.776 27.712.346 

Administrations bygninger 15.802 650.333 1.796.982 

Skoler 97.591 2.153.161 10.165.552 

Daginstitutioner 20.014 608.756 2.008.126 

Ældrepleje 23.969 1.123.431 4.418.514 

Ungdomsklubber 3.324 97.718 394.116 

Specialinstitutioner 24.394 874.041 3.576.709 

Kulturinstitutioner 10.464 314.624 1.199.346 

Andre 5.808 167.254 515.041 

Idræt 22.077 1.432.459 3.637.961 

 
Energiforbrug opgjort pr. m

2
 

 

  Areal El nøgletal 
Varme nøgle-
tal 

  m2 kWh/m2 kWh/m2 

I alt 223.443 33 124 

Administrations bygninger 15.802 41 114 

Skoler 97.591 22 104 

Daginstitutioner 20.014 30 100 

Ældrepleje 23.969 47 184 

Ungdomsklubber 3.324 29 119 

Specialinstitutioner 24.394 36 147 

Kulturinstitutioner 10.464 30 115 

Andre 5.808 29 89 

Idræt 22.077 65 165 

 
CO2 udledning er opgjort pr. bygningskategori. 
 

CO 2 udledning Varme  EL  
Sum CO2 

Varme og El 

Energiforbrug i kommunale ejendomme  CO2 i alt  CO2 i alt  CO2 i alt 

Graddagereguleret forbrug Ton/år Ton/år Ton pr. år 

I alt 5.111 1.477 6.588 

Administrations bygninger 281 129 411 

Skoler 1.863 428 2.291 

Daginstitutioner 370 121 491 

Ældrepleje 869 224 1.093 

Ungdomsklubber 74 19 94 

Specialinstitutioner 651 174 825 

Kulturinstitutioner 220 63 283 

Andre 86 33 119 

Idræt 696 285 981 

 
  



 CO2 Opgørelse 2018 

 
9/11

9   

 
CO2 udledning opgjort ved transport 
 

Brændstofforbrug ved 
transport  Antal km 

Omregnet til 
liter brænd-
stof  Diesel Diesel Benzin Benzin 

CO2 ud-
ledning 

    15 km /liter Liter CO2 kg Liter CO2 kg Ton pr. år 

Personale kørsel, rappor-
teret 804.171 53.611 105 

Kørsel Leaseplan 90.268 239.210 89.504 214.809 454 

UU-Vest 1.697 4.497 2.095 5.028 10 

Vej- og park   2.399 6.357 800 1.920 8 

Sum 

      

577 

 
Færge 

Olieforbrug til færgen Columbus   Olie CO2udledning 

   liter Ton pr. år 

Olieforbrug 45.724 121    

 
I alt udledning fra transport i 2018: 698 ton. 
 
Resultatet for brændstofforbruget ved transport kommer fra mange forskellige steder. 
 
Personalekørsel kommer fra indrapportering via lønsystem og økonomisystem. Begge 
steder er det kun antal km. der er indrapporteret, og der er ikke skelnet mellem benzin 
eller diesel, derfor er der en vis usikkerhed forbundet med beregningen. Der er brugt 
omregningsfaktor fra DN-vejledningen, som siger 130 g/km. 
 
Fra Leaseplan kommer CO2 tallet direkte (her er der taget hensyn til om det er benzin 
eller diesel). 
 
CO2 tal beregnes i henhold til DN-vejledningen. 
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Handlingsplan for CO2 reduktion.  
 
Frederikssund Kommunes handlingsplan for reduktion af energiforbruget og dermed CO2 
udledningen forløber i 3 trin. 
 

1) 2011-2014 Investering i bygningstiltag der medfører energireduktion eller investe-
ring i vedvarende energi. 

2) 2011-2021 Implementere energistyring på kommunens ejendomme. Herunder 
vejledning i god energiadfærd. 

3) 2013-2021 Investering i tiltag som f.eks. implementering af CTS og belysnings-
udskiftning samt tiltag i samarbejde med vedligeholdelsesmidler fx udskiftning af 
ventilationsanlæg. 
 
 

 

Opfølgning på handlingsplan.  
 
Handlingsplanen er dynamisk. Generelt set følges den, medmindre der dukker et mere 
rentabelt tiltag op eller der sker ændringer i porteføljen, der bevirker at ejendommen ikke 
længere indgår i porteføljen.  
 
 
Nedenfor skema med planlagte aktiviteter og deres status.  
 
Aktivitet Periode Ansvarlig Investering Budgetteret 

Energibesparelse 
CO2 Be-
sparelse  

Status 

Varmepumpe i stedet 
for olie på Kulhuse kul-
tur og medborgerhus 2015 

KB 250.000 
kr. 

60.000 kWh 
svarende til 
6000 liter olie. 

15,9 ton Afventer 

Udmøntning af CTS 
strategi på kommunens 
store bygninger 

2014 og 
fremef-
ter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Igangsat 
2017 

Udskiftning af ventilati-
onsanlæg 

2014 og 
fremef-
ter 

KB ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 
løbende 

Rørisolering (udføres 
løbende i forbindelse 
med andre projekter) 

2014 og 
fremef-
ter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 
løbende. 

Marienlystskolen Ud-
skiftning/ombygning af 
ventilationsanlæg, sluk 
befugtningsanlæg 

2016 KB 140.000 
kr. 

19.000 kwh el 
og 44.000 kwh 
fjernvarme  

10,1 ton  Afsluttet 

Skibby Idrætshal – Ud-
skiftning af gaskedel 

2016 KB 140.000 
kr. 

32.000 kwh  6,5 ton Afsluttet 

Skibby Idrætshal – Ud-
skiftning af ventilatorer 

2016 KB 16.000 kr. 2.400 kwh el 0,6 ton Afsluttet 

Fjordlandsskolen afd. 
Skibby – Udskiftning af 
ventilationsvarme med 
strålevarme i hal samt 
nyt ventilationsanlæg 

2016 KB 1.600.000 
kr. 

86.000 kwh el 
82.000 kwh 
varme 

38,9 ton Afsluttet 

Solbakkehallen - Ud-
skiftning af ventilation 

2016 KB 450.000 26.000 kwh el 
36.000 kwh 
varme 

14 ton Afsluttet 

Udendørsbelysning – 
Analyse af muligheder 
for tiltag 

2016 og 
fremef-
ter 

KB ukendt ukendt Ukendt Igangsat 
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Udskiftning af CTS an-
læg på Slangerup Skole 
afd. Kingo. 

2016-
2017 

KB 1.100.000 
kr 

17.500 kwh el 
176.900 kwh 
varme 

47,3 ton Afsluttet 

Udskiftning af ventilati-
on i svømmehal i Idræts 
og Kulturcenter 

2017 KB  
2.000.000 

87.000 kwh el 
106.000 kwh 
varme 

48 ton Afsluttet 

Udskiftning af vandbe-
handlingsanlæg i 
svømmehal i Slangerup 
Idræts og Kulturcenter 

2017 KB 1.000.000 29.000 kwh el 
 

7,5 ton Afsluttet 

Termodug på svømme-
hal i SIK 

2020 KB 450.000 184.000 kwh 
fjernvarme 

45 ton Undersøges 

Udskiftning af ventilati-
on, varmecentral og 
CTS i SIK 

2018-
2019 

KB 2.100.000 Ukendt  ukendt Afsluttet 

Udskiftning af CTS på 
Trekløverskolen afd. 
Marienlyst 

2018-
2019 

KB 240.000 ukendt ukendt Igangsat 

Udskiftning af gaskedel 
på Fjordlandsskolen afd. 
Dalby 

2019 KB 165.000 110.000 kwh 
varme 

ukendt Undersøges 

Udskiftning af gaskedel 
på Nordhøj 2 

2019 KB 140.000 100.000 kwh 
varme 

ukendt Undersøges 

Udskiftning af tagventi-
latorer på Slangerup 
Skole afd. Byvang 

2019 KB ukendt ukendt ukendt Undersøges 

Renovering af varme-
central på Rådhus 

2019 KB ukendt ukendt ukendt Undersøges 

 


