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Klimakommune
Thisted Kommune indgik i 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening 
(DN) om at blive ”Klimakommune”. Thisted Kommune har herigennem forpligtiget 
sig til at reducere CO2-udslippet med 3 % om året frem til 2025. Thisted Kommune 
har i 2018 opnået en besparelse i CO2-udslippet på 3,4 % sammenlignet med år 
2017, på kommunale bygninger og anlæg og 1,5 % på transportområdet. 

Overblik over 2018 og fremtidige planer for sænkning af CO2-udledningen i 
Thisted Kommune.

Klima- og Energipolitik 2019-2022
I december 2018 er der blevet vedtaget en ny Klima- og Energipolitik, der slår fast 
at Thisted Kommune fortsat vil arbejde for en grøn dagsorden. Politikken skal bl.a. 
munde ud i en strategi og handlingsplan for energi- og ressourceområdet, der for-
ventes vedtaget i 2019. Et af strategiens områder er bl.a. at definere målsætningen 
for kommunens CO2-besparelser i de kommende år. I strategien og den efterfølgen-
de handlingsplan forventes fortsat at der er fokus på energieffektiviseringer for de 
kommunale bygninger og anlæg, samt på transportområdet. 

Kommunale bygninger
I 2018 er der blevet arbejdet med energispareprojekter på belysningsområdet, samt 
installeret varmepumper og varmestyringsanlæg. 

Belysning på offentlige veje 
Den løbende renovation af LED-lys langs de offentlige veje har betydet en CO2-be-
sparelse på 4 % af det samlede budget målt i forhold til 2017-niveauet. 

Transport 
På transportområdet er der sket et fald i CO2-udledningen på 1,5 % fra 2017. Park 
og vej har stået for en betydelig reduktion på 2,4 % af det samlede transportregn-
skab. Dette skyldes primært en udskiftning i materiel i løbet af 2018 og optimeret 
planlægning for udnyttelse af materiel. Fra 2017 til 2018 er observeret et stigning i 
udledningen af CO2 fra bl.a. lokale busser, flextrafikken og special-kørsel. For flextra-
fikken er bl.a. sket en stigning i forbindelse med ordningen ”plus-tur” og ”flex-tur”. 
Disse flexture har til hensigt at fremme mobiliteten og tilbyde en mere tilgængelig 
offentlig transport til flere borgere. Stigningen her må derfor betragtes som positiv, 
da det indikerer at ordningen er relevant og vinder indpas hos borgerne.



Justeringer af metode og data siden CO2-regnskab 2017.

Transport
Til årets regnskab har forvaltningen fået adgang til mere præcise data over emis-
sionen fra de lokale busser, som administreres af Nordjyllands Trafikselskab(NT), 
samt data fra renovationskørsel. CO2-budgettet for 2017 og 2018 er som kon-
sekvens heraf justeret. NT der også administrerer flextrafikken, arbejder på at 
forbedre afrapporteringen for denne kategori for fremtiden. Derudover er der 
foretaget nogle metodiske ændringer i udregningen i kategorien ”Privat kørsel i 
kommunalr regi”. CO2-udledningen i 2017 er med den opdaterede metode 3168 
ton CO2. Med den før nævnte metode var udledningen i 2017 på 1709 ton CO2. Det 
er især den bedre rapportering fra NT, samt inkludering af renovationskørsel, som 
forklarer forskellen. 

Bygninger og anlæg
De seneste år er der pågået et arbejde med at flytte data fra energiforbrugere 
og producenter til statens centrale datahub. Dette har givet udfordringer med at 
hjemhente data fra bl.a. kommunens gadelamper. For CO2-regnskabet har det  
betydet at den reduktion som følge af udskiftninger, indtil nu ikke er forvaltningen 
har valgt at holde CO2-udledningen fra gadelamperne på niveauet fra senest kend-
te værdier. Til 2018 regnskabet er disse data hentet hjem. Besparelsen på renova-
tionen af gadelamperne der er pågået over de seneste år er tilskrevet 2018-regn-
skabet. 

Til 2018-regnskabet er der hentet data fra Kraftvarmeværk Thisteds affaldsforbrug. 
Den uorganiske affaldsdel fra kraftvarmeværket har siden CO2-regnskabet begyn-
delse teknisk set været betragtet som CO2-neutralt. CO2-regnskabet fra 2017 og 
2018 er justeret med tallene fra den uorganiske fraktion fra affaldet på Kraftvarme-
værk Thisted. Dette betyder at base-line udledningen i 2017 for kommunens byg-
ninger og anlæg øges til 7.997 ton CO2. I forrige regnskab var udledningen i 2017 
på 6.442 ton CO2.  

På kommunens hjemmeside www.thisted.dk kan du finde 
oplysninger om politikker, øvrige strategier og handlingsplaner.



CO2 -udledning 2018 (graddag-korrigeret) Samlet CO2-udledning fra el og varme(ton)
CO2 fra 
fjernvarme  
(ton CO2/år)

Fjernvar-
meforbrug 
(MWh/år)

CO2-udled-
ning fra gas 
(ton CO2/år)

Gasforbrug                
(m³/år)

CO2 -udledning 
fra olie (ton 
CO2/år)

Olie-
forbrug             
(l/år)

CO2-udled-
ning fra el 
(ton CO2/år)*

Elforbrug        
(MWh/år)

Kommunale bygninger

Administrationsbygninger            562 195 2022 0 0 0 0 367 745

Skoler                                       1735 598 6907 434 173787 0 0 703 1688

Daginstitutioner                          293 63 638 54 21903 11 2868 165 334

Fritids- og ungdomsskoler           7 0 119 0 0 0 0 7 14

Ældrepleje                                 1682 409 4212 193 82121 0 0 1079 2188

Specialinstitutioner                     1060 316 2762 153 63747 0 0 591 1198

Kulturinstitutioner                       228 51 738 19 3503 22 8000 137 277

Idrætsanlæg                              933 280 3364 0 12 0 0 653 1324
Andre kommunale bygninger       

205 18 189 23 10080 0 0 164 353

Tekniske anlæg i alt

Materielgårde                           106 10 70 34 13791 0 0 62 126

Genbrugspladser                      46 0 0 10 4434 0 0 35 72

Vejbelysning m.m.                   846 0 0 0 0 0 0 846 1717

I alt hele kommunen 7703 1941 21021 921 373377 33 10868 4809 10038

* CO2-dledningen pr. udledt kWh er i dette regnskab, og efter aftale med DN, fastsat efter den nationale gennemsnitsud-
lening i 2008. Et fald i CO2-udledningen  i elforbruget afspejler derfor energieffektiviseringer og energibesparelser, og 
ikke ændringer i produktionen. Størstedelen af strømmen produceret i Thisted Kommune stammer i 2018 fra VE.  

CO2-udledning fra bygninger og tekniske anlæg, 2018



CO2-udledning fra transport, 2018

Afdeling CO2 (ton) Procentvis fordeling(%)
NT Kollektiv trafik (Bus) 1170 36,2
Teknisk Forvaltning Vej og Park 529 16,4

Privat Kørsel i kommunalt regi 512 15,8
Renovation (dagrenovation og storskrald) 306 13,0
Specialkørsel til skoler og institutioner 287 8,9
Hjemmeplejen inkl. Madudbringning 213 6,6

Flexkørsel NT 77 2,4
Medarbejderkørsel (Handicap og Psykiatri, Teknisk Forvaltning, Jobcen-
ter, Ledelsessekretariatet ) 
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