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Klimakommune indberetning 2018

Indberetning 2018

Tilbage i 2007 tog Frederikshavn Kommune teten og blev Danmarks første klimakommune. Mange danske kommuner har 

sidenhen fuldt trop og placeret sig på det grønne Danmarkskort i et forpligtende samarbejde med Danmarks Naturfrednings-

forening. 

Med den underskrevne klimakommuneaftale har Frederikshavn Kommune forpligtet sig til at reducere sin egen C02-udledning 

med 3% pr. år i perioden fra 2007 til 2025. 

Det vil sige, at vi har givet Danmarks Naturfredningsforening håndslag på, at vi frem til 2025 reducerer Kommunens egen 

C02-udledning med hele 54%.

For at realisere vores ambition, har vi fortsat fokus på at energioptimere Kommunens bygninger, forbedre brændstoføkonomien 

i transporten, opføre moderne og energirigtige byggerier - og sideløbende samle flere mennesker på færre energioptimerede- 

og multifunktionelle kvadratmeter. 

Herudover er ambitionen at iværksætte energispareindsatser, der smitter og inspirerer – så de spreder sig fra den kommunale 

organisation og forplanter sig i lokalområderne.

I denne indberetning vil vi redegøre for Frederikshavn Kommunens opnåede energibesparelser i 2018, der er landet på en 

reduktion af det samlede varmeforbrug på 2% i forhold til året før, mens elforbruget er faldet med hele 5%. 

Det er et rigtig flot resultat, der dog samlet set (kun) giver et fald på 1% til trods for alle de gennemførte energispareindsatser 

fra Frederikshavn Kommunes side.

Årsagen til det samlede resultat på 1% skyldes, at det nationale CO2 emissionstal for el-produktion er steget fra 2017 – 2018. Det 

betyder, at selvom vi har reduceret Kommunens eget elforbrug med hele 5%, er den el, vi benytter, i mindre grad bundet op 

på grøn strøm fra vindmøller. 2018 har været et varmt- og meget lidt blæsende år, hvilket har resulteret i, at vindmøller ikke i 

tilstrækkelig grad har kunne levere den strøm, der har været behov for nationalt set.

Vi hæfter os dog ved de gode lokale resultater, vi har opnået i 2018, og er allerede i gang med at skabe endnu flere for 2019.

Rigtig god læselyst

Med venlig hilsen Bo Niebuhr

Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune
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• Rådhus, bygninger til forvaltninger, mv. (rådhuse, kontorer, decentrale forvaltninger)

• Skoler (gymnastiksale, div. skurer, evt. SFOér og børnehaver placeret på skoler)

• Daginstitutioner (børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, aldersintegreret daginstitutioner)

• Ældrepleje (plejehjem, beskyttede boliger, væresteder for ældre)

• Specialinstitutioner mv.(døgntilbud, botilbud, forsorgshjem, væresteder)

• Kulturfunktioner (biblioteker, musikhuse, spillesteder, museer)

• Andre Kommunale bygninger

• Idrætsanlæg (boldbaner, svømmehal, ishal)

• Teknisk anlæg (materialgård)

• Brændstofforbrug, plejepersonalekørsel (hjemmehjælp/pleje)

• Flådestyringsbilers kørsel og forbrug
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Genstand for aktiviteter til energireduktion 

Forudsætninger for CO2 emission

I denne figur illustreres bygningsmas-

se samt de øvrige områder, som i denne 

indberetning er genstand for Frederiks-

havn Kommunes indsats for at reducere 

sin C02 udledning.

DN’s oplyste standardværdier for CO2 

emission er anvendt for diesel og benzin, 

hvorimod værdierne for el-produktion 

er fundet på Energinet.dk jf. 125% regel. 

Alle øvrige tal for fjernvarme er bereg-

net faktisk for hvert fjernvarmeværk. De 

mindre værker så som Østervrå, Hørby mv. 

er vurderet ens. Her er emissionsfakto-

ren fra Østervrå Fjernvarme anvendt. På 

transportområdet er forbruget udregnet 

i liter benzin og i liter diesel pr. år med 

udgangspunkt i 2400 g CO2 pr. 1000 liter 

benzin, og 2650 g CO2 pr. 1000 liter diesel. 

Ved omlægning af transport til biogas, 

betragtes biogassen som CO2 neutral, og 

vil derfor medføre en direkte besparelse 

på CO2 regnskabet. Frederikshavn Kom-

mune har indført et flådestyringspro-

gram, som gør det muligt for kommunens 

medarbejdere at booke kommunale biler 

til arbejdsrelateret kørsel. Det betyder, 

at kommunen oplever en stigning i det 

registrerede brændstofforbrug ud fra to 

forudsætninger: 1. Flådestyring gør trans-

porten centralt forankret, lettere at styre 

og giver et bedre overblik. 2. Målet med 

flådestyring er at flytte medarbejdernes 

kørsel fra egen bil til kommunens biler. 

I forhold til udbetalt kørsel er der i 2018 

lavet en opgørelse for de antal kørte km, 

som kommunen har udbetalt kørepenge 

for. I opgørelsen er følgende forudsæt-

ninger anvendt for at kunne omregne 

kørselsudbetalingen til CO2 emission: for-

brug pr. kørt km opgøres til 15 km/liter, og 

gennemsnitsemissionstallene for benzin 

og diesel, dvs. 2.525 g CO2 pr. 1000 liter, er 

anvendt i udregningen.



5

Klimakommune indberetning 2018

Opgørelse af CO2 emission for 
indberetningsåret 2018

Opgørelsesmaterialet for hele indberet-

ningsåret 2018 er samlet i et bilag bagerst 

i rapporten. I den samlede opgørelse 

fremgår årets forbrug og CO2 emissioner 

for indberetningsåret i en sammenligning 

med tidligere år. Tabellerne er inddelt: el, 

varme og transport. 

I materialet er energidata fordelt på de 

forskellige bygningskategorier f.eks. sko-

ler, daginstitutioner mm. Denne indde-

ling medvirker til at overskueliggøre de 

områder, der i særdeleshed har været i 

fokus. 

2017 2018

Forbrug CO2 (Tons) Forbrug CO2 (Tons)

El 7.964 MWh 2.208 7.570 MWh 2.396

Varme 21.130 MWh 3.595 20.709 MWh 3.665

Transport 956 2.505 824 2.165

Reduktion i alt  10,3 % 1 %

I denne tabel er dette års besparelser på 

henholdsvis el-, varme- og på transport-

området samlet. På transportområdet har 

Frederikshavn Kommune efterhånden 

opnået et bedre og mere præcist overblik 

over brændstofforbruget i de kommunale 

biler. Det skyldes dels programmet Ecof-

leet, der anvendes til booking og admi-

nistration af kommunens biler og dels 

kommunens økonomisystem, der gør det 

muligt at samle data under relevante po-

ster, som hjælper til at overskueliggøre 

det samlede forbrug.  

Gennemførte projekter 2018

Frederikshavn Kommunes Ejendomscen-

ter har et specialiseret team, der arbej-

der med at realisere forskellige projekter 

til nedbringelse af energiforbruget i de 

kommunale bygninger. 

Projekterne spænder bredt og tager al-

tid udgangspunkt i de muligheder, der er 

på den enkelte bygning – og med fokus 

på at plukke de lavthængende frugter i 

energioptimeringens navn. Herudover 

arbejder Ejendomscenteret målrettet og 

konsekvent med at tilpasse Kommunens 

bygningsmasse, så de bygninger, der ikke 

længere er behov for, enten rives ned el-

ler sælges – og når der opføres nyt, er det 

altid med fokus på også at sikre langtids-

holdbare energiløsninger i bygningerne. 

I dette afsnit fremhæves et udsnit af de 

projekter, som positivt har bidraget til at 

minimere energiforbruget i Frederikshavn 

Kommune i 2018.

 

FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL 
Ny ventilation i Frederikshavn Svømmehal 

giver stor energibesparelse

I sommeren 2018 tog Frederikshavn 

Svømmehal et klimahop af de helt store. 
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To slidte og udtjente ventilationsanlæg 

blev udskiftet med to nye - og tilsammen 

bidrager udskiftningen med en varme-

besparelse, der er svarende til det årlige 

forbrug på en mindre villavej.

En grøn højdespringer, der luner godt 

i klimaregnskabet

I juli 2018 afsluttede Ejendomscenteret et 

af de største energiprojekter længe med 

udskiftning af ventilationsanlæg i Frede-

rikshavn Svømmehal. I rå tal er den esti-

merede besparelse på 22.683 kWh strøm 

og 508.397 kWh fjernvarme om året, og 

med de resultater er det svært at få ar-

mene ned. 

Svømmehaller er generelt tunge energi-

forbrugere, blandt andet fordi ventilati-

onen skal køre i døgndrift for hele tiden 

at regulere luft- og vandtemperatur, så 

vandet ikke fordamper, og så fugten ikke 

sætter sig i bygningen. Det, at ventilatio-

nen skal være i gang hele tiden, har været 

én af udfordringerne med projektet, der i 

sidste ende lykkedes med god planlæg-

ning og i øvrigt helt uden gener for svøm-

mehallens gæster og uden lukkedage.

Grønne mål og god økonomi 

går hånd i hånd

Investeringen i de nye ventilationsanlæg 

er betalt hjem på under 10 år - og med 

en driftsperiode på 20 – 30 år udgør det 

samtidig en fornuftig forretning for Fre-

derikshavn Kommune. 

Der er ofte store energibesparelser at 

hente, når der er tale om udskiftning af 

ventilationsanlæg - og ofte er der også 

et større økonomisk potentiale. Begge er 

i den grad hentet hjem med projektet i 

Frederikshavn Svømmehal, hvor ventila-

tionen udgør den vigtigste tekniske kom-

ponent, fordi anlæggene både varmer 

hallen op og opvarmer vandet.  Vi sætter 

to streger under et rigtig flot resultat.

SOLAFSKÆRMNING PÅ FREDERIKSHAVN 
RÅDHUS
Godt indeklima og besparelser på 

energiregningen

Nogle projekter sætter større grønne af-

tryk end andre. Alligevel giver det god 

menig også at sætte spot på opgaver, som 

samtidig er med til at gøre en positiv for-

skel på andre parametre. 

Ét af de projekter, som både har givet 

grønne aftryk - og som samtidig er sat i 

søen for at forbedre indeklimaet, er op-

sætning af nye solgardiner på Frederiks-

havn Rådhus.

Indeklima på dagsordenen

Flere medarbejdergrupper på Frederiks-

havn Rådhus oplevede igennem længere 

tid gener med indeklimaet på rådhuset. 

Nogle steder oplevede medarbejdere, at 

der var træk på grund af køling – mens 

mange af de medarbejder, der har ar-

bejdsplads tæt på de store vinduesfaca-

der mod øst, oplevede store varmegener. 

De store forskelle i oplevet temperatur, 

gjorde det nødvendigt at indblæse rela-

tivt kold luft i huset,  og derfor blev der 

brugt en del køling på at holde rådhuset 

nedkølet.



Klimakommune indberetning 2018

7

For at forbedre indeklimaet på rådhu-

set besluttede Direktionen at sætte flere 

løsninger i værk. Både at lave en rokade 

for at fordele medarbejdere mere jævnt i 

bygningen - og samtidig besluttede man 

at udskifte den daværende solafskærm-

ning på øst-facaden, som hovedsageligt 

består af store vinduespartier.

Den nye solafskærmningen lever op til 

løftet om at reducere varmeindfaldet, da 

den, modsat den tidligere solafskærm-

ning, kan benyttes på trods af hård vind, 

og det har givet mulighed for at skrue ned 

for klimaanlæggets køling, som var årsag 

til trækgener hos andre medarbejder-

grupper. 

Tiltagene har bidraget til et langt bedre 

fysisk arbejdsmiljø. Ved at flytte med-

arbejdere i huset, er der skabt en mere 

ensartet varmebelastning, og den nye 

solafskærmning har hertil reduceret den 

tilførte varmemængde gennem de store 

vinduespartier. I forhold til energiforbru-

get har det medført, at der nu skal køles 

mindre, og det kan aflæses på energifor-

bruget.

Positive grønne resultater

Ofte står grønne resultater ikke alene. 

Det kræver en investering at sætte dem i 

værk, men investeringen betaler sig selv 

hjem, og når der samtidig er point at sco-

re på indeklimakontoen for rigtig mange 

ansatte, er der tale om en god arbejds-

miljøhistorie. Det gør sig også gældende 

på Frederikshavn Rådhus.

KOMMUNALE SUNDHEDSCENTRE SKRUER 
NED FOR ENERGIREGNINGEN 
Fokuseret indsats på (energi)renovering 

af kommunale sundhedscentre

Frederikshavn Kommunes Ejendomscen-

ter har det samlede ansvar for al byg, 

drift og vedligehold af kommunens ejen-

domme. Det betyder, at kræfter, viden 

og kompetencer på ejendomsområdet er 

samlet i ét center – og det giver mulighed 

for at samtænke indsatser på flere områ-

der ad gangen, når der skal renoveres og 

bygges nyt.

Det potentiale forsøger Ejendomscenteret 

at indfri  hver gang der skal iværksættes 

nye tiltag - og det gjorde sig naturligvis 

også gældende, da der var behov for at 

ændre flere af de eksisterende sundheds- 

og ældrecentre i Kommunen, så de imø-

dekommer fremtidens behov.

Sæby Ældrecenter og Aktivitetscenteret 

Ingeborghus – nye tider nye behov

Flere kommunale ældre- og sundheds-

centre stod i 2018 overfor en række byg-

ningsmæssige ændringer for bedre at 

kunne danne god ramme om de borgere, 

der bor- og har deres daglige gang i cen-

trene. 

Fælles for de to sundhedscentre i casen 

her er, at de blandt andet har at gøre 

med borgere med demens. For at imø-

dekomme behovene hos denne gruppe 

borgere, er der blandt andet ændret på 

indretningen i centrene med tilbud til 

demente - og hertil er der etableret nye 

produktionskøkkener. 

Ligesom i øvrige renoveringsopgaver, be-

nyttede Ejendomscenteret muligheden 

her for at tænke grønne og bedre ener-

giløsninger ind i de forandringer, som 

skulle igangsættes på Sæby Ældrecenter 

og Aktivitetscenteret Ingeborghus.

På Ingeborghus blev der iværksat flere 

energioptimerende tiltag med fokus på 

både belysning- og varmedelen, hvori-

mod et gammelt og nedslidt ventilations-

anlæg på Sæby Ældrecenter blev optime-

ret som en del af renoveringen.

God energi i alle renoveringer

Når vi indtænker energioptimering i alle 

de renoverings- og vedligeholdelsesop-

gaver, Kommunen tager sig af, bliver det 

en naturlig del af den måde, vi håndterer 

kommunale bygninger på, og det kan af-

læses direkte i klimaregnskabet.
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Tiltag i 2019
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Fokusområder

Energistyring (1)

Vi er i 2019 for syvende år i træk ved at lave 

energiopgørelser med brug af Frederiks-

havn Kommunes incitamentsmodel, der 

betyder, at man som bruger i en kommunal 

bygning (f.eks. skole, daginstitution mm.) 

får udbetalt 50% af de opnåede energi-

besparelser, såfremt der bruges mindre 

energi i bygningen, end der er lagt op til. 

Omvendt skal man som bruger selv beta-

le 75% af udgiften for et evt. merforbrug, 

hvis det viser sig, at energiforbruget er hø-

jere end budgetteret. Vi har udarbejdet en 

video, som på en let og tilgængelig måde 

formidler budskabet.  Se link: http://www.

youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U

Investeringer 
med kort tilbagebetalingstid (2)
Kommunens Ejendomscenter har kun 

igangsat enkelte energiprojekter med en 
tilbagebetalingstid på under 5 år. Ejen-
domscenteret er fortsat  i gang med at få 
en række bygninger energimærket igen, 
hvilket kan resultere i, at vi får synliggjort 

potentialer i denne kategori.

Investeringer 
med lang tilbagebetalingstid (3)

I 2018 har vi foretaget investeringer som 

f.eks. udskiftning af eksisterende venti-

lationsanlæg, nye LED belysningsanlæg 

samt opsætning af nyt CTS anlæg. Alle med 

en tilbagebetalingstid på over 5 år. Bag-

grunden for at lave disse investeringer er, 

at anlæggene efterhånden er ved at være 

udtjente. Det har derfor været hensigts-

mæssigt at lave den korrekte investering, 

da anlæggene formodes at have en levetid 

på 20-25 år.

Solceller (4)

på solcelleområdet har Frederikshavn 

Kommune strategisk prioriteret at igang-

sætte en række tiltag, som efterfølgende er 

blevet påvirket af den nuværende lovgiv-

ning omkring dispensation for selskabs-

udskillelse.

Frederikshavn Kommune har opsat godt 

800 kWp, svarende til over 5.000 m2 sol-

celler.

Målsætningen var, at Frederikshavn Kom-

mune ved udgangen af 2014 samlet set 

skulle have en installeret effekt på 1 MWp 

solceller. Det har ikke været muligt med 

den nye lovgivning på området, da kom-

muner ikke har samme muligheder som 

regionerne og staten.

Følg Frederikshavn Kommunes strømpro-

duktion her: 

www.solcellerfrederikshavn.dk

Grøn transport har længe været en priori-

tet i Frederikshavn Kommune – og derfor 

består den kommunale bilflåde også af 

både elbiler og biogasbiler - foruden de 

konventionelle biler på benzin og diesel, 

Kommunens ansatte kan booke til ar-

bejdskørsel.

Grøn tansport – 

Ejendomscenteret viser vejen

Igen i 2018 har der været et let fald i 

CO2-udleningen på transportområdet. 

Det er vanskeligt at sige, om det skyldes 

færre kørte kilometer, eller om det har 

at gøre med den løbende opgradering af 

Kommunens flådebiler, der hovedsageligt 

består af små biler med god brændstof-

økonomi.

Hertil er de ansatte i Frederikshavn Kom-

mune blevet rigtig gode til at bruge bil-

bookingsystemet - og samtidig er ad-

færden omkring bilbooking helt i top. 

Generelt bliver bilerne booket korrekt og 

hverken i kortere eller længere tid, end 

de reelt skal bruges. Når bilerne benyt-

tes korrekt, har flere mulighed for at gøre 

brug af dem, og det mindsker arbejds-

Transport

kørsel i privatbiler, som ofte er større og 

dermed bruger mere brændstof.

Ejendomscenteret er et af de centre, der 

bruger biler til arbejdskørsel hver eneste 

dag. Derfor har centeret også investeret i 

egne biler og har i alt 13, hvor 2 er elbiler 

og 4 er biogasbiler. Det betyder, at 46 % 

af Ejendomscenteret egne biler er grønne. 

http://www.youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U
http://www.youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U
http://www.solcellerfrederikshavn.dk 
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Budget år Energistyrings- 

system (1)

Projekter iht. 

energimærker (2)

ESCO eller kommu-

nale projekter (3)

Energi produceren-

de anlæg (4)

Budget

2018 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 2,5 mio. kr. 4 mio. kr.

2019 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 2,9 mio. kr. 4,4 mio. kr.

Budget til energitiltag

Frederikshavn Kommunes byråd vedtog efteråret 2011 en investeringsplan for energitiltag som ser således ud:

Konkrete projekter i 2019

Frederikshavn Kommune forventer det kommende år, ud fra ovennævnte beløb, 

at gennemføre blandt andet følgende projekter:

Nr. Handlingsplan VE produktion / 

Energibesparelse

Projekt periode Investering (DKK) Tiltag

1. Frederikshavn Svømmehal, 

udskiftning af ventilation

200 MWh 2019 1.000.000 (3)

2. Ravnshøj Skoleafd., konvertering 

til varmepumpe

200 MWh 2019 1.000.000 (3)

3. Bangsbo Museum, konvertering 

fra naturgas til fjernvarme

30 MWh 2019 400.000 (3)

4. Frydenstrandskoleafd., 
udskiftning af tag/isolering 

20 MWh 2019 500.000 (3)

5. Børnehaven Pilekrattet, 
etablering af varmepumpe

20 MWh 2019 350.000 (3)

6. Frydenstrandskoleafd., 

udskiftning af vinduespartier

30 MWh 2019 300.000 (3)

7. Bangsbostrand Skoleafd., 
udskiftning af belysning

5 MWh 2019 75.000 (3)

8. Projektafdeling, udskiftning af 

vinduer

30 MWh 2019 350.000 (3)

9. Bangsbostrand Skoleafd., 

renovering af varmeinstallation

35 MWh 2019 220.000 (2)
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Frederikshavn Kommune kommer i 2018 

ud med et resultat på et fald i Kommu-

nens CO2 emission på 1%.

Det er et resultat, der ikke rammer am-

bitionen om at reducere CO2 udlednin-

gen med 3%, og som desværre heller 

ikke modsvarer alle de energisparetiltag, 

Kommunen har sat i søen i 2018. 

Den væsentligste årsag til resultatet er, 

at (den forventede) CO2 emissionensfak-

toren på produceret strøm var stigende 

sidste år - og det påvirker selvsagt re-

sultatet negativt i Frederikshavn Kom-

mune, selvom det er en udefrakom-

mende faktor. Stigningen skyldes blandt 

andet, at 2018 var et varmt og vindfat-

tigt år, hvorfor vindmøllerne ikke har 

produceret strøm nok, og i stedet er de 

konventionelle elproduktionsmetoder 

blevet taget i brug for at supplere op. 

Det skal fastslås, at vi ikke kender den 

præcise CO2 emissionsfaktor endnu, da 

den først offentliggøres den 1. juni 2019. 

I rapporten her, er der taget udgangs-

punkt i den anslåede værdi. 

På energisparesiden er der sket et fald 

på det graddagekorrigerede varmefor-

brug på 2%, og tilsvarende på elforbru-

get med 5%. Dette afspejler Kommu-

nens kontinuerlige energispareindsatser 

i de kommunale ejendomme, hvor der 

fra centralt hold er fokus på større prio-

riterede energiprojekter, og samtidig er 

en håndfuld tekniske servicemedarbej-

Konklusion

dere, der har sin daglige gang i Kom-

munens bygninger, blevet klædt på til 

løbende at overvåge energiforbruget via 

vores energistyringssystem. De tekniske 

medarbejdere har gennemgået en ener-

gioperatøruddannelse, og igangsætter 

efter behov mindre energiprojekter i 

kommunens bygninger.

På transportområdet er der fortsat sket 

et let fald i brændstofforbruget. Vi ved 

ikke, om det skyldes færre kørte kilo-

meter, eller om det skyldes den løben-

de opgradering af kommunens bilflåde, 

som hovedsageligt består af små biler 

med god brændstoføkonomi. For fjerde 

år i træk er der indregnet ”udbetalt kør-

sel” i opgørelsen, som dækker over de 

kørte kilometer, ansatte har taget i egen 

bil. I år er der et fald i antal udbetalte 

kørte kilometer. Der er ikke grundlag for 

at konkludere, om transporten er flyttet 

fra kørsel i egen bil - til kørsel flådesty-

ringsbil, eller om der er sket et generelt 

fald i antal kørte kilometer. 

Generelt for klimaindsatsen i Frederiks-

havn Kommune for 2018, kan udledes, 

at vi har leveret et flot resultat, når det 

kommer til de indsatser, vi selv har ind-

flydelse på. Alligevel bliver det samlede 

resultat et fald på 1%, da den (forvente-

de) nationale emissionsfaktor er steget 

markant siden 2017, hvilket vil sige, at 

den el vi bruger, ikke i lige så høj grad 

som tidligere, er baseret på vindenergi. 

Frederikshavn Kommune fortsætter 

ihærdigt indsatsen mod at realisere vi-

sionen om at blive 100% C02 neutral in-

den udgangen af 2030 – og dermed et 

mål om 0 tons C02 i 2030 i hele kommu-

nen som geografisk enhed.
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CO2 emission

Produktionsanlæg Varmeproduktion, ex affald 

MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Frederikshavn Forsyning 2018 230.528 31.391  

Emissionsfaktor kg/kWh 0,126   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,170   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Strandby Fjernvarme 2018 27.504 3.831 1.76.571

Emissionsfaktor kg/kWh 0,139   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,174   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Skagen Fjernvarme 2018 74.070 13.622 6.353.256

Emissionsfaktor kg/kWh 0,184  

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,23  

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Sæby Varmeværk 2018 83.476 13.575 6.331.310

Emissionsfaktor kg/kWh 0,163

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,203

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Værker som ikke er udspecificeret

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,27

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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Opgørelse af CO2 emission

VARME 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011

 MWh MWh Tons
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja nej  ja nej  ja nej  

Administration 2.717 2.414 733 2.587 2.466 609 2.283 2.667 510 2.191 2.235 501

Andre kommunale 889 788 211 702 675 146 1.033 1.239 210 748 761 156

Idrætsanlæg 2.979 2707 874 2.729 2.579 612 2.476 2.868 578 2.462 2.507 521

Institutioner 1865 1701 512 1830 1.708 421 1.546 1.777 330 1534 1515 344

SFO 824 741 215 798 749 179 722 831 169 734 724 163

Skoler 15.026 13.459 4.213 14.947 14.262 3.522 13.962 16.482 3.230 13.545 13.797 3.093

Kulturinstitutioner 1.411 1.271 397 1.448 1.405 337 1313 1.527 309 1.228 1.242 249

Ældrepleje 3.394 3.044 955 2.036 1.922 493 1925 2.234 419 1.931 1.961 400

Specialinstitutioner 368 326 63 322 304 53 244 285 45 376 379 72

I alt  29.473  8.173  27.399  6.372 25.504  5.799  24.774  5.499

EL 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011

 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2
Administration 1.714 832 1.696 814 1.262 572 1.326 618 1.249 564

Andre kommunale 161 77 176 83 166 77 174 81 159 66

Idrætsanlæg 2.509 1.293 2.350 1.208 2.046 1.045 2.232 1.139 2.207 1.115

Institutioner 586 271 554 250 626 278 520 226 598 234

SFO 224 103 231 104 246 108 245 106 269 113

Skoler 2.974 1.518 3.031 1.542 3.246 1.644 3.161 1.606 2.925 1.476

Kulturinstitutioner 523 262 553 274 897 452 913 456 1.155 554

Ældrepleje 947 441 861 394 832 374 927 407 787 316

Specialinstitutioner 141 66 141 66 121 55 108 46 165 76

I alt  9.779 4.863 9.563 4.735 9.442 4.605  9.606 4.685 9.514 4.514

BRÆNDSTOF 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 

 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l  Tons CO2
Diesel 25,74 64 86,15 217 60,31 144 43,03 103 1.283

Benzin 355,44 942 443,8 1.176 464,23 1.230 505,06 1.338 47,217 113

Brændstof i alt  1.006  1.393  1.374  1.441 1.396

I alt varme og el  13.036  12.433  10.977  10.484  10.281

Total Ton CO2  14.042  13.826  12.351  11.925  11.409

Reduktion    1,54  10,67  3,45 4,3%

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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Opgørelse af CO2 emission

VARME 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017

 MWh MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja Ja Ja Ja Ja Nej

Administration 2.142 2.213 455 1840 393 1.967 365 2.000 344 1470 247 1.498 1.460 300

Andre kommunale 814 828 160 1.085 214 918 174 1071 191 960 182 870 852 135

Idrætsanlæg 2.707 2.781 527 2.722 473 2.729 424 2.848 431 2.896 449 3.325 3.303 532

Institutioner 1.747 1.785 374 2.032 367 1.633 301 1.520 261 1.596 267 1.579 1.544 261

SFO 759 782 165 797 159 780 153 621 111 734 124 567 552 99

Skoler 13.041 13.450 2.790 12.006 2.345 11.647 2.229 11.350 1.967 10.355 1.850 9112 8.927 1.634

Kulturinstitutioner 1.472 1.498 284 1.424 239 1.456 291 1.566 280 1.652 388 1.734 1.702 283

Ældrepleje 1.902 1.960 368 1.913 393 1.947 364 1735 288 1.529 241 1.552 1514 229

Specialinstitutioner 457 465 69 610 61 459 76 539 93 839 123 893 875 122

I alt 25.041 5.192 24.429 4.644 23.536 4.377 23.250 3.966  22.031 3.871 21.130 20.729 3.595

EL 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

 MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2 

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

Administration  1.295 533 875 409 957 311 842 179 806 206 852 154

Andre kommunale  185 74 189 90 218 66 225 96 212 92 133 48

Idrætsanlæg 2.022 1.003 1.764 883 1.657 504 2.024 425 2.045 808 2135 782

Institutioner  698 234 693 276 699 237 650 148 663 267 755 151

SFO 260 97 221 83 258 78 155 32 137 35 176 32

Skoler  2.708 1.313 2.330 1.149 2.290 696 2.131 606 2.014 718 1.886 644

Kulturinstitutioner 1.029 503 942 477 974 304 963 206 852 388 1033 179

Ældrepleje  775 262 699 278 637 218 608 154 565 171 720 130

Specialinstitutioner  157 68 135 64 153 46 293 61 185 50 274 88

 I alt  9.129 4.087 7.848 3.709 7.843 2.460 7.891 1.907 7.479 2.735 7.964 2.208

BRÆNDSTOF 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

 1000 l Tons 
CO2

 1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

Diesel 761,753 2.018 845,159 2.239 836,852 2.216 743,248 1.969 43 114 719 1906

Benzin  60,485 145 69,661 167 52,258 125 65,248 157 855 2051 75 197

Brændstof, Kørepenge 226 572 93,556 236 193 488 160 405

Brændstof i alt  2.163 484,144 2.406 2.913 2.362  991 2.253  956 2.504

I alt varme og el  9.279 8.353 6.837 5.873  6.606  5.803

Total Tons CO2  11.442 10.759 9.750 8.235  9.259  8.307

Reduktion  -0,3% 6% 9,4% 15,5%  -12 %  10,3%
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VARME 2018 2018 2018

 MWh MWh Tons 
CO2

Graddagekorrigeret ja nej  

Administration 1642 1597 290

Andre kommunale 866 864 107

Idrætsanlæg 2939 2819 483

Institutioner 1528 1470 273

SFO 527 502 97

Skoler 9075 9035 1739

Kulturinstitutioner 1381 1349 243

Ældrepleje 1854 1763 300

Specialinstitutioner 897 868 133

I alt 20709 20267 3665

Opgørelse af CO2 emission

EL 2018 2018

 MWh Tons 
CO2

Administration 861 181

Andre kommunale 140 50

Idrætsanlæg 1927 825

Institutioner 718 163

SFO 146 28

Skoler 1849 698

Kulturinstitutioner 756 179

Ældrepleje 886 201

Specialinstitutioner 287 71

 I alt 7570 2396

BRÆNDSTOF 2018 2018

 1000 l Tons 
CO2

Diesel 628 1665

Benzin 45 118

Brændstof, Kørepenge 151 382

Brændstof i alt 824 2165

I alt varme og el 6061

Total Tons CO2 8226

Reduktion 1%

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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