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Indledning

I 2008 meldte Frederiksberg Kommune sig ind i Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune aftale og 
forpligtede sig til, i en 5 års periode, at reducere CO2-udledningen fra egne aktiviteter med minimum 2% om 
året. I 2013 blev aftalen forlænget til 2020 med en forhøjet målsætning om en årlig reduktion på 3%, der 
blandt andet understøtter kommunens mål om CO2-neutralitet i 2035. 

Reduktionsmålet vedrører CO2-udledningen fra egne aktiviteter herunder energiforbruget i kommunens 
bygninger, vejbelysning, tjenestekørsel og drift af den kollektive bustransport. Det årlige resultat præsenteres 
hvert år i et grønt regnskab sammen med udviklingen i vandforbrug, økologiprocent og affaldssortering.

CO2-reduktionen skal nås, selvom der for eksempel sker ændringer i bygningsmassen eller antallet af 
borgere og dermed brugere af institutioner, skoler og plejeboliger stiger. For at fastholde udviklingen er der 
derfor brug for en kontinuerlig indsats og derfor arbejder Frederiksberg Kommune blandt andet sammen 
med Frederiksberg Energi om at øge produktionen af el og varme baseret på vedvarende energi. Der 
arbejdes desuden med at gøre den kommunale bilflåde mere grøn. I 2023 skal 75% af de kommunale 
køretøjer benytte grønne drivmidler og det skal hele bilflåden gøre i 2030. Kommunen er desuden blevet en 
del af Klimaprojektet DK2020, hvor målet er at indfri målene i Parisaftalen på kommunalt niveau.  

I regnskabet kan der læses mere om, hvordan det går på de enkelte områder og hvilke udfordringer der skal 
ses nærmere på.  
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CO2-udledning
Frederiksberg Kommune udledte i 2018 totalt 13.207 tons CO2 gennem energiforbruget i bygningerne, via 
tjenestekørsel, flextrafik, gadebelysning og drift af kollektiv bustransport. Det er 4,7% mindre end i 2017 og  
indfrier det årlige reduktionsmål på 3%. Siden 2007, hvor der for første gang blev lavet et grønt regnskab, er 
udledningen faldet med knapt 29%.
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Figur 1: Figuren viser den samlede CO2 udledning og hvorfra den stammer.

Fordeling af CO2-udledning i 2018

Figur 2: Figuren viser fordelingen af udledningen i 2018 på aktivitetsområder. 
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Elforbrug

I 2018 faldt elforbruget med ca. 600.000 kWh svarende til ca. 4%. En stor del - ca. 200.000 kWh kommer 
dog fra Frederiksberg svømmehal, blandt andet fordi der har været en nedgang i antallet af besøgende og  
nogle sektioner har været lukket i kortere eller længere tid. Svømmehallen lukkes helt i efteråret 2019, 
hvilket sandsynligvis vil afspejle sig i 2019 regnskabet men også i 2020, når svømmehallen starter op igen. 
Det er et godt eksempel på, at når der sker større aktivitetsændringer, kan det have stor indflydelse på et 
års samlet forbrug både i positiv og negativ retning.  

Derfor ses samtidigt på ændringen over en ti års periode og den viser, at forbruget af el siden 2009 er faldet 
med ca. 22%. Det er sket samtidig med, der er kommet flere borgere og vi generelt bruger mere  
strømforbrugende udstyr.

De nuværende reduktioner er blandt andet sket ved at renovere bygningernes klimaskærm og udskifte 
lyskilder til LED belysning både i bygningerne og i vejbelysningen. Generelt forsøges planlagt vedligehold og 
energieffektiviseringer tænkt sammen. For at øge produktionen af vedvarende energi har Frederiksberg 
Kommune sammen med Frederiksberg Energi desuden investeret i 6 vindmøller og fået opsat solceller på 
en række kommunale bygninger. I 2018 producerede solcellerne på de kommunale bygninger knapt 
156.000 kWh. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

Kommunale bygninger Vejbelysning

Elforbrug 2008-2018

Axis Title

kW
h

Figur 3: Søjlediagrammet viser fordelingen af elforbruget mellem de kommunale bygninger og vejbelysningen.
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Figur 4: Lagkagediagrammet viser, hvordan elforbruget fordeler sig indenfor de forskellige brugsgrupper.

Som det ses, er de største brugsgrupper ældrepleje og plejeboliger, idrætsanlæg, administrative bygninger 
og gadebelysning. Derefter kommer skoler og daginstitutioner. Alle grupper undtagen pleje- og 
ældreboliger har reduceret elforbruget i 2018 i forhold til 2017. 

CO2-udledning
Udledningen fra CO2 er faldet med ca. 4,5 procent fra 2017 til 2018. Det skyldes først og fremmest det 
faldende elforbrug, da CO2-koefficienten for el steg en smule i 2018 i forhold til 2017. Der fortælles mere 
om CO2-koefficienten under afsnittet om el. Hvis reduktionen af CO2 fra el skal fortsætte, kræver det 
således både et mindre forbrug og en produktion, der i højere og højere grad baserer sig på vedvarende 
energikilder. Da ca. 60% af CO2-udledningen i kommunen stammer fra elforbruget, er det ekstra vigtigt, der 
er opmærksomhed på området.

CO2-neutral el
Hvis kommunen skal nå sine CO2-mål er besparelser ikke nok, der skal også anvendes mere vedvarende 
energi. Tidligere er det sket gennem køb af CO2-neutral el, men fra 2016 er det via opstilling af to 
vindmøller ved St. Røttinge og fire ved Rødby Fjord området. Møllerne er opført for og ejes af Frederiksberg 
Vind, som er en del af Frederiksberg Kommune. 

Via et oprindelsesbevis kan det dokumenteres, at vindmøllerne som minimum tilfører elnettet den 
mængde vindenergi, som svarer til kommunens elforbrug. I 2018 producerede vindmøllerne for eksempel 
62 GWh, som langt overstiger forbruget. 

Frederiksberg Kommune sikrer sig årligt oprindelsescertifikater svarende til kommunens totale elforbrug. 
Klimakommuneaftalen giver imidlertid kun mulighed for at indregne 10% CO2-neutrale energiprodukter. 
Efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening godskrives de 10% af elforbruget gennem 
oprindelsesgarantierne fra vindmøllerne. Det påvirker altså ikke beregningen af CO2-udledningen i 
kommunens grønne regnskab, når møllerne producerer mere end 10% grøn strøm. Men det er med til at 
sikre, at en større del af el-produktionen i Danmark produceres via vedvarende energi.
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Ifølge Klimakommuneaftalen må kommunen derimod godt fratrække CO2-reduktionen fra vedvarende 
energianlæg, hvor kommunen selv aftager energien. Derfor fratrækkes hele CO2-udledningen fra 
produktionen af strøm fra kommunens solcelleanlæg i det samlede regnestykke. 

CO2-koefficienten for el
CO2-koefficienten er værdien for, hvor meget CO2 der udledes pr. produceret kWh. Da produktion af el 
kommer i det samme landsdækkende elnet, uanset om det produceres på vedvarende energi eller fossile 
brændsler, udregnes der hvert år en national CO2-koefficient. Den afhænger i høj grad af, hvor meget 
vedvarende energi der produceres i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, der er forbundet via 
luftledninger og søkabler og livligt handler strøm med hinanden. 

Den årlige koefficient anvendes til at udregne udledningen det enkelte kalenderår. Da koefficienten svinger 
fra år til år, kan udledningen fra den samme mængde brugt el således være forskellig fra det ene år til det 
andet. 100 kWh vil et år, hvor koefficienten er 223 g. CO2 pr. produceret kWh for eksempel være 22.300 g. 
mens det et år, hvor koefficienten er 243 g. pr. produceret kWh være 24.300 g. Derfor skal Klimakommuner 
hvert år lave en supplerende CO2-beregning ud fra den koefficient 1 kWh havde i 2007. Den fiktive 
beregning skal laves for at forhindre, at den skiftende CO2-koefficient giver et falsk billede af udviklingen. 

Over årene er den dog faldet en del på grund af den store satsning på produktion af el på vedvarende 
energikilder. Det ses for eksempel i, at udledningen fra de kommunale bygninger beregnet med 2018 
koefficienten var 5186 ton, mens den udregnet på baggrund af 2007 koefficienten var på 8988 ton.
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Fjernvarme

Fra 2017 til 2018 skete der et fald i fjernvarmeforbruget på 1% og dermed fortsætter udviklingen fra 2010 
med et generelt faldende forbrug. Forbruget er graddagekorrigeret for temperaturudsving for at give et 
sammenligneligt grundlag mellem årene. Grunden til man graddagekorrigerer er, at et års varmeforbrug 
ikke umiddelbart kan sammenlignes med et andet års forbrug, fordi det ene år som regel er koldere eller 
varmere end det forrige og det og i sig selv ændrer forbrugets størrelse. 

Siden 2007 er forbruget faldet med knapt 15%, men det svinger noget, så der er brug for, der løbende ses 
på mulighederne for varmebesparelser i bygningerne, både gennem adfærd, energirenoveringer og drift af
varme- og ventilationsanlæg.
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Figur 5: Grafen viser udviklingen i det samlede fjernvarmeforbrug.

CO2-udledningen fra varme
CO2-udledningen fra fjernvarmeforbruget faldt med 8% fra 2017 til 2018 selvom forbruget kun faldt med 
1%. Det skyldes, at udledningen af CO2 pr. produceret MWh fortsat falder, fordi fossile brændstoffer i 
højere og højere grad erstattes af biomasse, affald og geotermi i fjernvarmeproduktionen. Tilslutningen til 
fjernvarmen er desuden tæt på 100% og det har udfaset blandt andet gas og olie til opvarmning.
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Figur 6: Figuren viser den samlede CO2 udledning fra fjernvarme.
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Som for el ændrer CO2-koefficienten sig fra år til år fordi brændselssammensætningen varierer. Men ifølge 
vejledningen fra Danmarks Naturfredningsforening skal kommunerne anvende den lokale og aktuelle 
koefficient. Det skyldes, at varme produceres relativt lokalt og kommunerne derfor har direkte indflydelse 
på omstillingen af varmeproduktionen. På Frederiksberg sker det i samarbejde med Frederiksberg 
Forsyning og CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S). 
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Transport

Transport dækker her over den kollektive buskørsel, flextrafik, kørslen i kommunale køretøjer, kørsel i taxa 
og medarbejdernes kørsel i egen bil i arbejdstiden Området står for ca. 24% af CO2-udledningen og derfor et 
vigtigt opmærksomhedsområde.

Bus- og flextrafik
Data fra Movia, der står for busdriften, viser at CO2-udledningen fra busser og flextrafik på Frederiksberg er 
reduceret med ca. 31% fra 2007 til 2018 og fra 2017 til 2018 med 3,4%. 
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Figur 7: Søjlediagrammet viser udviklingen i udledning af CO2 fra henholdsvis flextrafik og busser.

Tjenestekørsel
Tjenestekørslen består af kørsel i de kommunale biler, i egen bil og i taxa . Den primære kilde til 
udledningen er kørslen i de kommunale køretøjer, mens kørsel i egen bil og taxa er væsentligt mindre, som 
det ses af nedenstående figur.

1
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Tjenestelig kørsel i egen bil

Kommunale køretøjer

Taxa

CO2-udledning fra tjenestekørsel 2018Ton CO2

Figur 8: søjlediagrammet viser udledningen fordelt på køretøjer brugt i tjenestetiden.
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Udledningen fra kørsel i kommunale køretøjer var i 2018 654 ton CO2, hvilket er ca. 5% mindre end i 2017. 
Udledningen har varieret en del i perioden 2007-2018 men hænger blandt andet sammen med hvornår de 
centrale tankanlæg til diesel fyldes op. 
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 Figur 9: Figuren viser den samlede udledning af CO2 fra kørsel i tjenestebiler.

Den kommunale bilpark 
For at følge udviklingen af drivmidler i de kommunale køretøjer, kom sammensætningen af bilflåden med i 
regnskabet fra 2017. Ambitionen er at udfase dieselbiler og øge andelen af elbiler, så 75% af de kommunale 
køretøjer kører på grønne drivmidler i 2023. I 2030 skal hele bilparken køre på grønne drivmidler herunder 
el. Omstillingen følger planen og i 2018 blev der etableret ladestandere på kommunal grund på Solbjergvej, 
Howitzvej, Frederiksberg Hospital, F86 og Rådhuset og alle biler i hjemmeplejen blev omstillet til elbiler.  
Dermed er der nu 35 elkøretøjer i den kommunale flåde. 
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Vand
Vandforbruget har været noget svingende siden 2005 med en opadgående kurve fra 2011 til 2017. Der er 
ikke nogen entydig forklaring på det, men en del af det kan skyldes et varierende aktivitetsniveau i 
bygningerne, da vandforbruget i højere grad end el- og varmeforbruget er afhængig af bygningernes brug. 

Fra 2016 til 2017 faldt forbruget dog med 3% og fra 2017 til 2018 med 7%. En stor del af dette skyldes dog 
et fald på vandforbruget på 7500 m3 i Frederiksberg Svømmehal i 2018 på grund af et faldende besøgstal og 
en periodevis nedlukning af visse sektioner. Frederiksberg Svømmehal står alene for mellem godt tyve og 
tredive procent.
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Figur 10: diagrammet viser udviklingen i det samlede vandforbrug i m3.

Forbruget i svømmehallen faldt en smule fra 2016 til 2017 og faldt igen i 2018. 
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Figur 11: diagrammet viser fordelingen mellem vandforbruget i svømmehallen og forbruget uden svømmehallen
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Grønne indkøb
Frederiksberg har gennem en årrække arbejdet med at fremme miljø og bæredygtighed i kommunens
indkøb. Frederiksberg Kommune er for eksempel medlem af DIEH (Dansk Initiativ for Etisk handel) og POGI
(Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). Herigennem er kommunen forpligtet til at overholde en række
krav vedr. miljø og socialt ansvar og med til at sætte dagsordenen på området. 

Økologi
I 2017 blev der for første gang afrapporteret på økologiandelen på de kommunale daginstitutioner, 
ældreplejen, frugtordningen og kantinen. Frederiksberg Kommune har en målsætning om, at 
daginstitutionerne i 2020 skal have en økologiandel på 75%, mens ældreplejen skal have en økologiandel på 
60%. Rådhusets kantine følger Det Økologiske Spisemærke i sølv, som har et krav om 60-90% økologiske 
fødevarer.
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Figur 12, 13 og 14: Cirklerne viser fordelingen af konventionelle og økologiske fødevarer i hhv. plejecentre, 
daginstitutioner og rådhusets kantine

Som det ses, er målet allerede nået på daginstitutionsområdet, mens det endnu ikke er det på pleje- og 
ældreområdet. Her er andelen af økologiske fødevarer desuden faldet i 2018 i forhold til 2017. Kantinen 
lever lige op til kravene i det økologiske spisemærke i sølv, hvor økologiprocenten skal være 60-90%.
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For frugtordningen er der ikke fastsat en målsætning omkring økologiandelen og andelen er ikke med i 
2018. Det skyldes, at den leverandør, der leverede de første ni måneder af 2018 ikke kan oplyse mængden i 
vægt eller antal men kun i kroner, der ikke giver et retvisende billede af fordelingen. Det skulle den 
nuværende leverandør kunne og derfor forventes frugtordningen at være med igen i 2019 regnskabet. 


