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Indhold Danmarks første klimakommune

Indberetning 2015

Tilbage i 2007 tog Frederikshavn Kommune teten og blev Danmarks første klimakommune. Siden da, har yderligere 76 

danske kommuner fulgt trop og placeret sig på det grønne Danmarkskort - i et forpligtende samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening. 

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

ledning med 3 pct. pr. år i perioden fra 2007 til 2025. Det vil sige, at vi reducerer kommunens C02-udledning med hele 54 

pct. i perioden frem til 2025. 

Vi har fokus på at løfte vores opgave bedst muligt ved at; energioptimere de kommunale ejendomme, forbedre brændstof-

økonomien i transporten, opføre moderne og energirigtige byggerier, investere i energiproducerende anlæg og fokusere på 

energirenoveringer med lav tilbagebetalingstid. 

En sådan ambition kræver, at vi er opmærksomme på at sprede de gode budskaber, og skabe synergi imellem de konkrete 

tiltag, som kommunen foretager inden for energiområdet – og de tiltag, som vi ønsker at inspirere private boligejere til at 

foretage i deres hjem.

Idenne indberetning vil vi redegøre for kommunens opnåede energibesparelser i 2015. Vores forbrugsdata offentliggøres via 

kommunens grønne regnskab, og inddateres til Danmarks Naturfredningsforening (senere benævnt DN) via denne indbe-

retning. 

Dette års resultat er, at Frederikshavn Kommune har reduceret sin CO2 emission med 15,5 %. Det vil altså sige, at reduktionen 

i 2015 er mere end 5 gange større end de 3 pct. vi er forpligtet til i forbindelse med klimakommuneaftalen. 

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 

energiforbrug i kommunen.

DN’s oplyste standardværdier for CO2 

emission er anvendt for diesel og benzin, 

hvorimod værdierne for el-produktion er 

fundet på Energinet.dk

Alle øvrige tal for fjernvarme er beregnet 

faktisk for hvert fjernvarmeværk. De min-

dre værker så som Østervrå, Hørby mv. er 

vurderet ens. Her er emissionsfaktoren fra 

Østervrå Fjernvarme anvendt.

På transportområdet er forbruget udreg-

net 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 Kommune har indført et 

flådestyringsprogram, som gør det muligt 

for kommunens medarbejdere at booke 

kommunale biler til arbejdsrelateret kør-

sel. 

Det betyder, at kommunen oplever en 

stigning i det registrerede brændstoffor-

brug ud fra to forudsætninger:

1. Flådestyring gør transporten 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 2015 

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.
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Opgørelse af CO2 emission for 
indberetningsåret 2015

Opgørelsesmaterialet for hele indberet-

ningsåret 2015 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. 

2014 2015

Forbrug CO2 (Tons) Forbrug CO2 (Tons)

El 7.843 MWh 2.460 7.891 MWh 1.907

Varme 23.536 MWh 4.377 23.250 MWh 3.966

Transport 1.115,11 (i 1000 l) 2.913 902,052 (i 1000 l) 2.362

Reduktion i alt 9,4 % 15,5 %

Femdobling af CO2 reduktion på 15,5 % 

I denne tabel er dette års besparelser på 

henholdsvis el-, varme- og på transport-

området samlet. Her er det interessante, 

at Frederikshavn Kommune har reduceret 

kommunens CO2 emission med 15,5 % i 

indberetningsåret 2015. Det er en fem-

dobling i forhold til den indgåede aftale 

med DN, som foreskriver en reduktion på 

3 % pr. år.

Gennemførte projekter 2015

I 2015 har Frederikshavn Kommunes Ejen-

domscenter foretaget en række projekter, 

som tilsammen har været med til at sikre 

en reduktion af kommunens CO2 emis-

sion med 15,5 % i år 2015. Det svarer til 

en femdoblet reduktion i forhold til den 

forpligtelse, som er underskrevet i Klima-

kommuneaftalen. I dette afsnit fremhæ-

ver vi nogle få projekter, som er gennem-

førte i 2015.

BØRNEHUSET MOLEVITTEN 

– når tre bliver til én 

Frederikshavn Kommune er i gang med at 

tilpasse sine bygninger til den nye struk-

tur ”Bæredygtige Børneområder”. 

Det betyder, at der frem imod 2018 vil ske 

en række fysiske forandringer for mange 

daginstitutioners vedkommende. Nogle 

bliver flyttet sammen i større enheder, 

mens andre bliver ombygget eller opført 

som helt nye. Fælles for de mange om-

bygninger er, at flere børnehaver skal op-

graderes til integrerede børnehuse med 

plads til vuggestuebørn. I den proces 

har Ejendomscenteret fokus på at tæn-

ke energireduktion og bedre udnyttelse 

af energien ind i ombygning- og nybyg-

ningsopgaverne. 

Tre, to, én.. energiregning

Børnehuset Molevitten i Elling er en af 

de daginstitutioner, som er blevet op-

graderet til integreret institution for børn 

i alderen 0-6 år. Den er resultatet af en 

større fusionsproces, hvor de tre børne-

haver: Havblik, Andedammen og Strand-

by Børnehave er blevet sammensmeltet til 

en stor daginstitution. Det har været en 

spændende proces ned fokus på at favne 

det bedste fra hver børnehave – og sam-

tidig skabe et fælles pædagogisk værdig-

rundlag for det nye børnehus. 
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Energiforbedringer der batter

Tre børnehaver er blevet til et børnehus 

med de energimæssige fordele det giver, 

når flere flytter ind under samme tag, 

men herudover er Molevitten energiopti-

meret fra top til tå. Det har været en klar 

prioritering fra begyndelsen, da huset, 

der før var brugt som skole, nu er for-

vandlet til integreret børnehus.

FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK 
– bæredygtig belysning 

Frederikshavn Bibliotek har været under 

forvandling. Det startede med et ønske 

om at bevare de fine pendler i loftet, og 

samtidig reducere den høje energiudgift, 

som var forbundet med dem. Resultatet 

er, at biblioteket har beholdt pendlerne, 

opnået store energibesparelser og samti-

dig har medarbejderne fået et bedre ar-

bejdsmiljø.

LED-belysning med klar effekt

På Frederikshavn Bibliotek ville man ger-

ne indrette sig anderledes, og med den 

nye indretning blev det klart, at der også 

var behov for en mere fleksibel og energi-

rig belysning i de gamle pendler. Løsnin-

gen blev, at en lokal virksomhed specifikt 

udviklede LED spots til pendlerne, hvilket 

energimæssigt gør en markant forskel i et 

hus, hvor lyset er tændt fra kl. 5 om mor-

genen til kl. 22 om aftenen. 

Belysningen er intelligent styret efter be-

hov, og på elregningen kan man direkte 

aflæse resultatet af, at energiniveauet er 

dalet fra 85 watt pr. lampe til 35 watt med 

den nye LED-løsning. 

I Molevitten tæller energiforbedringerne:

- nye vinduer

- ny ventilation

- ny belysning med styring

- nye pumper

- isolering af tekniske anlæg

Første etape af ombygningen stod klar i 

november 2015, og sidenhen er hele om-

bygningen blevet færdig.

Energigruppen gavner kommunens energi

I Ejendomscenteret sidder kommunens 

Energigruppe, som hver dag arbejder med 

at optimere og reducere energiforbruget 

i kommunens bygninger. Det handler om 

at vende de vante tanker og opgaveløs-

ninger på hovedet, og få øje på de nye 

muligheder, som bl.a. teknologien giver. 

Det skaber bedre økonomi på bundlinjen 

og et meget lavere kommunalt energifor-

brug. 

Biblioteksrenoveringen er et led i et 

stør re energispareprojekt i kommunens 

bygninger, og det betyder, at 3/4 af in-

vesteringen dækkes af Energigruppen. 

Biblioteket betaler den resterende del af 

investeringen, som har tjent sig ind på 

under 5 år. 
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DANMARKS FØRSTE ENERGISTI 
– vejen til at skabe grønne boliger 

I efteråret 2015 åbnede Danmarks første 

og eneste Energisti. Den er placeret på 

Knivholt i Frederikshavn, og er etableret i 

et samarbejde mellem Knivholt og Ener-

gibyen, der er et kommunalt erhvervsud-

viklingsprojekt. 

Energistien har til formål at inspirere bo-

ligejere til at energirenovere egen bolig. 

Det viser sig nemlig, at mange boligejere 

efterspørger viden om, hvordan forskel-

lige energiløsninger virker i praksis. På 

Energistien kan man få syn for sagen og 

bl.a. se forskellige typer af varmepumper, 

husstandsvindmøller, indvendig isolering 

og solcelleanlæg, som er taget i brug. 

Energiløsninger i virkelighed

Boligejere kan gratis booke en guidet tur 

på Energistien med oplæg ved de enkelte 

energiinstallationer. Det er også muligt at 

låne et termografikamera med hjem og 

få selvsyn for, om ens egen bolig kunne 

trænge til en energirenovering.

Knivholt har ca. 70.000 besøgende om 

året, hvilket giver Energistien potentialet 

til at inspirere rigtig mange mennesker. 

Samtidig er Energistien direkte med til at 

nedbringe Knivholts energiforbrug.

Grønt udstillingsvindue for virksomheder

Energistien fungerer også som et udstil-

lingsvindue for virksomheder, der ønsker 

at vise og teste nye energiinstallationer. 

Energibyen og Knivholt samarbejder lø-

bende med lokale virksomheder indenfor 

energiområdet, hvilket sikrer, at Energi-

stien bliver et dynamisk testsite med nye 

løsninger til inspiration for boligejere.  

Virtuel tur på Energistien 

Energistien har en virtuel rute, som be-

tyder, at boligejere og andre interessere-

de kan besøge den hjemmefra på com-

puteren, på tablet eller via smartphone. 

Tilgangen er, at Energistien skal være til-

gængelig netop dér, hvor boligejeren er.

På en virtuel energitur, kan man lade sig 

inspirere af de energiløsninger, som er 

etableret på Energistien. Det kan man 

bl.a. via små film og anden nyttig infor-

mation leveret i øjenhøjde.

Energistien kan besøges via efterfølgende 

link: http://energibyen.dk/Energisti/
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Tiltag i 2016
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Transport

Fokusområder

Energistyring (1)

Vi er i 2016 for fjerde år ved at lave opgø-

relse med kommunens incitamentsmodel, 

som betyder, at brugerne at den enkelte 

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

får udbetalt 50% af de opnåede bespa-

relser. Omvendt skal man som bruger selv 

betale 75% af udgiften for et evt. merfor-

brug, hvis det viser sig, at energiforbruget 

er højere end budgetteret.

I Frederikshavn Kommune har vi udarbejdet 

en video, som på en let tilgængelig måde 

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

youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U

Investeringer 
med kort tilbagebetalingstid (2)

Ejendomscenteret har kun foretaget enkel-

te projekter med en tilbagebetalingstid på 

under 5 år. Vi er på nuværende tidspunkt i 

gang med at få en række bygninger ener-

gimærket igen, hvilket kan medføre, at 

planerne herfor viser potentialer i denne 

kategori.

Investeringer 
med lang tilbagebetalingstid (3)

I 2015 er der foretaget investeringer som 

f.eks. udskiftning af eksisterende ventilati-

onsanlæg, nye LED belysningsanlæg, samt 

opsætning af nyt CTS anlæg. Alle med en 

tilbagebetalingstid på over 5 år. Baggrun-

den 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)

Solcelleområdet er et af de områder, hvor 

Frederikshavn Kommune strategisk har pri-

oriteret at igangsætte en række tiltag, som 

nu påvirkes af lovgivning omkring dispen-

sation for selskabsudskillelse.

Frederikshavn Kommune har på nuvæ-

rende tidspunkt ca. 800 kWp, svarende til 

over 5.000 m2 solceller. Målsætningen var, 

at Frederikshavn Kommune ved udgangen 

af 2014 samlet set skulle have en installe-

ret effekt på 1 MWp solceller. Det har ikke 

været muligt med den nye lovgivning på 

området, da kommuner ikke har samme 

muligheder som regionerne og staten. Følg 

Frederikshavn Kommunes strømproduktion 

her: www.solcellerfrederikshavn.dk  

Frederikshavn Kommune har siden 2013 

haft flådestyring. Det er med til at skabe 

overblik over kommunens biler, medar-

bejdernes kørselsbehov og kommunens 

brændstofforbrug. Som et led i processen 

med at etablere flådestyring, er mange 

medarbejdere gået fra at bruge egen bil 

– til at bruge kommunale biler ved ar-

bejdsrelateret kørsel. 

De mange nye data på transportområdet 

giver mulighed for at arbejde strategisk 

med at optimere kommunens kørsel, og 

dermed nedbringe brændstofforbruget.

I 2015 implementerede Frederikshavn 

Kommune bilbookingsystemet EcoFleet, 

som på nuværende tidspunkt har ca. 900 

brugere.

Frederikshavn kommune kører på Biogas

2015 blev året, hvor Frederikshavn Kom-

mune købte tre biogasbiler. De nyind-

købte biler kører flere daglige ture rundt 

i kommunen, hvor de bruges som trans-

portmiddel for de tekniske medarbejde-

re, der løser opgaver på kommunens byg-

ninger. Biogasbilerne er fleksible at bruge 

i dagligdagen, fordi de både kan køre på 

benzin og biogas. 

I Frederikshavn kommune er det blevet 

mere attraktivt at vælge grønne løsnin-

ger på transportområdet, fordi der både 

er mulighed for lokalt at få serviceret sin 

biogasbil og samtidig mulighed for at 

bruge den lokale biogas-tankstation.
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Budget år Energistyrings 

system (1)

Projekter iht. ener-

gimærker (2)

ESCO eller kommu-

nale projekter (3)

Energi produceren-

de anlæg (4)

Budget

2015 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 2,5 mio. kr. 4 mio. kr.

2016 1 mio. kr. 3 mio. kr. 4 mio. kr.

Budget til energitiltag

Frederikshavn Kommune forventer det kommende år, ud fra ovennævnte beløb, at gennemføre blandt andet følgende projekter:

Konkrete projekter i 2016

Ud fra ovenstående fokusområder og de af byrådet udlagte økonomiske rammer, er det vores forventning bl.a. at udføre følgende konkrete 

projekter igennem år 2014. Vi vil i den næste indberetning følge op på realiseringen af disse projekter.

Nr. Handlingsplan VE produktion / 

Energibesparelse

Projekt periode Investering (DKK) Tiltag

1. Frederikshavn Bibliotek, 

udskiftning af belysning

8 MWh 2016 91.500 (3)

2. Børnehaven Sæbygårdvej, 

udskiftning af ventilation

30 MWh 2016 350.000 (3)

3. Dybvad Skole, udskiftning 

af belysning

20 MWh 2016 200.000 (3)

4. Frederikshavn Rådhus, 
udskiftning af belysning 

40 MWh 2016 58.000 (2)

5. Skagen Rådhus, udskiftning 
af CTS anlæg

84 MWh 2016 600.000 (3)

6. Skagen Rådhus, VVS renovering 34 MWh 2016 250.000 (3)

7. Sæby Bibliotek, udskiftning 
af belysning

8 MWh 2016 100.000 (3)

8. Fasanvej, renovering af VVS 

installationer

39 MWh 2016 56.000 (2)

9. Fasanvej, udskiftning og 

etablering af CTS

20 MWh 2016 200.000 (3)

10. Fasanvej, udskiftning af 

belysning

19 MWh 2016 124.000 (3)

11. Aalbæk skole, isolering af 

loftsrum

98 MWh 2016 270.000 (2)
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Med baggrund i årets indsats, har Frede-

rikshavn Kommune reduceret kommu-

nens CO2 emission med 15,5 % i 2015.

Den væsentligste årsag til, at Frederiks-

havn Kommune kommer ud med så po-

sitivt et resultat skyldes, at der igen er 

sket et væsentligt fald ift. CO2 emission på 

produceret strøm. 

Årsagen til det er den nationale satsning 

på vindmølleparker, hvor andelen af ved-

varende energi til el-produktion har væ-

ret stigende, import af CO2 neutral strøm 

fra Norden er steget og samtidig har der 

været et fald på produktion af strøm fra 

de kul- og naturgasfyrede værker.

Forsyningsselskaberne laver ligeledes lø-

bende tiltag for at nedbringe CO2 emis-

Konklusion

sionen pr. produceret enhed, hvilket 

er tilfældet for både Frederikshavn og 

Strandby Varmeværk. 

På energisparesiden er der sket et fald 

på det graddagekorrigerede varmefor-

brug på 1,2%, hvorimod el-forbruget er 

steget med 0,6%. Det afspejler fornuftigt 

den indsats, Frederikshavn kommune har 

prioriteret i 2015, da størstedelen af vores 

tiltag har været rettet imod varmebespa-

relser. El-besparelsestiltagene er i stedet 

igangsat sidst på året, hvorfor de forven-

tes at give udslag i 2016. 

Det skal samtidig bemærkes, at kommu-

nens overblik ift. det kommunalt energi-

forbrug løbende bliver bedre og bedre, og 

at der i 2015 er tilføjet et par bygninger, 

som ikke tidligere har været med. 

På transportområdet er der sket et let 

fald af brændstofforbruget. Årsagen hertil 

vurderes bl.a. at være, at der i 2015 har 

været en udskiftning af kommunale kø-

retøjer. Med flådestyring er der investeret 

i en del mindre køretøjer, som kører læn-

gere på literen. 

I forhold til udledning af CO2, er der nu for 

andet år indregnet udbetalt kørsel, som 

en del af udledningen, da kommunen 

forventer et væsentligt fald i udbetalte 

kørepenge de kommende år pga. øget 

kørsel i kommunale køretøjer. 

Der er ikke foretaget en basiskorrekti-

on for udbetalt kørsel, da Frederikshavn 

Kommunes resultat er langt over målet, 

og derfor vurderes det ikke at være nød-

vendigt. 
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CO2 emission

Produktionsanlæg Varmeproduktion, ex affald 

MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Frederikshavn Forsyning 2015 213.130 26.141  

Emissionsfaktor kg/kWh 0,123   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,153   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Strandby Fjernvarme 2015 24.105 3.324 1.550.361

Emissionsfaktor kg/kWh 0,138   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,172   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Skagen Fjernvarme 2015 57.420 9.687 4.517.844

Emissionsfaktor kg/kWh 0,169  

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,211  

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Sæby Varmeværk 2015 73.147 17.384 8.107.878

Emissionsfaktor kg/kWh 0,238

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,297

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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Klimakommune indberetning 2015

Opgørelse af CO2 emission

VARME 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010

 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 2.785 2.440 721 2.587 2.466 609 2.283 2.667 510

Andre kommunale 889 788 211 853 746 190 702 675 146 1.033 1.239 210

Idrætsanlæg 2.979 2707 874 3.018 2.677 879 2.729 2.579 612 2.476 2.868 578

Institutioner 1865 1701 512 2.117 1.891 546 1830 1.708 421 1.546 1.777 330

SFO 824 741 215 811 715 210 798 749 179 722 831 169

Skoler 15.026 13.459 4.213 15.701 13.815 4.082 14.947 14.262 3.522 13.962 16.482 3.230

Kulturinstitutioner 1.411 1.271 397 1.458 1.286 400 1.448 1.405 337 1313 1.527 309

Ældrepleje 3.394 3.044 955 2.273 1.990 612 2.036 1.922 493 1925 2.234 419

Specialinstitutioner 368 326 63 368 326 56 322 304 53 244 285 45

I alt  29.473  8.173  29.384  7.698  27.399  6.372 25.504  5.799

EL 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

 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

Andre kommunale 161 77 176 83 166 77 174 81

Idrætsanlæg 2.509 1.293 2.350 1.208 2.046 1.045 2.232 1.139

Institutioner 586 271 554 250 626 278 520 226

SFO 224 103 231 104 246 108 245 106

Skoler 2.974 1.518 3.031 1.542 3.246 1.644 3.161 1.606

Kulturinstitutioner 523 262 553 274 897 452 913 456

Ældrepleje 947 441 861 394 832 374 927 407

Specialinstitutioner 141 66 141 66 121 55 108 46

I alt  9.779 4.863 9.563 4.735 9.442 4.605  9.606 4.685

BRÆNDSTOF 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

 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

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

Brændstof i alt  1.006  1.393  1.374  1.441

I alt varme og el  13.036  12.433  10.977  10.484

Total Ton CO2  14.042  13.826  12.351  11.925

Reduktion    1,54  10,67  3,45

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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Klimakommune indberetning 2015

Opgørelse af CO2 emission

VARME 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

 MWh MWh Tons CO2 MWh MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2
Graddagekorrigeret ja nej  ja nej  ja

Administration 2.191 2.235 501 2.142 2.213 455 1840 393 1.967 365 2.000 344

Andre kommunale 748 761 156 814 828 160 1.085 214 918 174 1071 191

Idrætsanlæg 2.462 2.507 521 2.707 2.781 527 2.722 473 2.729 424 2.848 431

Institutioner 1534 1515 344 1.747 1.785 374 2.032 367 1.633 301 1.520 261

SFO 734 724 163 759 782 165 797 159 780 153 621 111

Skoler 13.545 13.797 3.093 13.041 13.450 2.790 12.006 2.345 11.647 2.229 11.350 1.967

Kulturinstitutioner 1.228 1.242 249 1.472 1.498 284 1.424 239 1.456 291 1.566 280

Ældrepleje 1.931 1.961 400 1.902 1.960 368 1.913 393 1.947 364 1735 288

Specialinstitutioner 376 379 72 457 465 69 610 61 459 76 539 93

I alt  24.774  5.499 25.041 5.192 24.429 4.644 23.536 4.377 23.250 3.966

EL 2011 2011 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015

 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2
Administration 1.249 564  1.295 533 875 409 957 311 842 179

Andre kommunale 159 66  185 74 189 90 218 66 225 96

Idrætsanlæg 2.207 1.115 2.022 1.003 1764 883 1.657 504 2.024 425

Institutioner 598 234  698 234 693 276 699 237 650 148

SFO 269 113 260 97 221 83 258 78 155 32

Skoler 2.925 1.476  2.708 1.313 2330 1.149 2.290 696 2.131 606

Kulturinstitutioner 1.155 554 1.029 503 942 477 974 304 963 206

Ældrepleje 787 316  775 262 699 278 637 218 608 154

Specialinstitutioner 165 76  157 68 135 64 153 46 293 61

 I alt 9.514 4.514  9.129 4.087 7.848 3.709 7.843 2.460 7.891 1.907

BRÆNDSTOF 2011 2011 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015

 1000 l  Tons CO2 1000 l Tons CO2  1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2
Diesel 1.283 761,753 2.018 845,159 2.239 836,852 2.216 743,248 1.969

Benzin 47,217 113  60,485 145 69,661 167 52,258 125 65,248 157

Brændstof, Kørepenge 226 572 93,556 236

Brændstof i alt  1.396  2.163 484,144 2.406 2.913 2.362

I alt varme og el  10.281  9.279 8.353 6.837 5.873

Total Tons CO2  11.409  11.442 10.759 9.750 8.235

Reduktion  4,3%  -0,3% 6% 9,4% 15,5%
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