Afrapportering 2016
til Danmarks Naturfredningsforening

Sammenfatning
CO2 udledningen fra de kommunale
bygninger og gadelysanlæg er faldet
markant igennem de seneste år, hvor
der har været fokus på at skabe en
grønnere kommune.
Tabellen til højre viser, hvor meget
CO2 Middelfart Kommune har udledt i 2015 og i 2008 som reference
værdi.
Fordelingen af CO2 udledningen kan
ses i nedenstående tabeller.
År
2008
2015

Udledning (T/år)
4688
2040

År
Varme (T/år) El (T/år)
2008 1935
1458
2015 1193
531

Fald (%)
Reference år
56.5 (8 pr år)
Gadelys (T/år)
1295
317

Der er valgt kun at fokusere på
udledningen fra 2015, da det er det
mest komplette datasæt som har
kunnet aflæses fra forsynings selskabernes selvbetjenings sider.

Ton CO2
2500
2000
1500
1000
500
0
Varme

El

Gadelys

Udledning 2008

Varme

El

Gadelys

Udledning 2015

Hvad er en
klimakommune?
Middelfart Kommune har tilmeldt sig
Danmarks Naturfredningsforenings
klimakommuneaftale, om at nedbringe CO2 udledningen for hele den
offentlige sektor i Middelfart Kommune, med 2% om året frem til år
2025. Dette skal være med til at sikre en et bedre klima, og øge fokusset
på grønnere energi- og klimarenoveringer.
Målet for aftalen er at:
•
Udarbejde en klimaplan, der
beskriver hvordan kommunen vil
opnå den ønskede CO2 reduktion,
samt hvilke områder kommunen
vil have specielt fokus på.
•
Gennemføre planen og offentligøre en opgørelse over kommunens energiforbrug og CO2
udledning hvert år, som viser at
kommunen lever op til aftalen.
Desuden vil rapporten indeholde
et afsnit om, hvilke områder der
er i gang med at blive forbedret.

Rapporten omhandler alle kommunens kommunale bygninger samt
hele kommunens gadelysanlæg.
Rapporten vil dog ikke omfatte rådhusbygninger, mindre skure, toiletbygninger og lignende småbygninger.
Rapporten vil desuden ikke omhandle
kommunens køretøjer, da det ikke
har været muligt at skaffe tilstrækkelige præcise forbrug til, at de vil
være repræsentative for det reelle forbrug. Middelfart Kommune er
dog i gang med en teknisk løsning
til fremtidigt at kunne afrapportere energiforbruget ved kommunens
vognpark. Dette er beskrevet senere
i rapporten.
Da CO2 udledningen hænger nøje
sammen med hvilke energi- og varmekilder som bliver benyttet, vil
rapporten tage højde for, hvilke energi kilder de forskellige institutioner
bliver forsynet af, og korrigeret for
dette. Dette vil gøre, at man kan se
en ændring i CO2 udledningen, hvis
en bygning er gået over til mere CO2
neutrale løsninger.

Bygninger
I 2008 og 2009 udførte Middelfart
Kommune et stort ESCO projekt,
hvor der blev udført energibesparelser i ca. 100 bygninger, samt etableret energiopsamling fra hovedparten
af Middelfart Kommunes bygninger
via CTS system. Alle energidata blev
registeret i et system fra Schneider
Electric, ved navn Mybuildings. I
2013 ophørte vores samarbejdsaftale med Schneider Electric, omkring
garanti for opnåelse af en aftalte
energibesparelse samt energiopsamling. På grund af stor udskiftning af
målere fra forsyningssleskaberne,
har det vist sig vanskeligt af sikre
energiopsamlingen fra CTS systemet
de seneste år. Derfor har vi valgt at
hente størstedelen af energiforbrug
fra forsyningsselskabernes selvbetjeningssider. Det kan medføre små
afvigelser i forbruget på grund af
aflæsningsdatoer mm. Vedhæftet er
et bilag der viser Middelfart kommunens energiforbrug for bygningerne
de seneste 4 år.
Nedenfor ses en tabel for det overordnede forbrug for Middelfart Kommunes bygninger. Disse forbrug
indebærer kun de bygninger, det har
været muligt at få forbrugstal på.

Derfor vil det reelle forbrug for kommunen være højere end angivet i
tabellen. Projektet dækker dog over
størstedelen af kommunens forbrug,
hvilket giver et repræsentativt billede
af CO2 ændringen for kommunen.
År Varme(Mwh) Fald(%) El(Mwh) Fald(%)
2008 11573
Ref.værdi 3247 Ref.værdi
2015 7701
33,45
2765 14.85
År Varme(T/år) Fald(%) El(T/år) Fald(%)
2008 1935
Ref.værdi 1458 Ref.værdi
2015 1192,6
38.4
531 63,58

Emissionsfaktorerne, som er brugt
til at beregne CO2 udledningen, er
fundet fra de forskellige udbyderes
hjemmesider, eller beregnet ud fra
CO2 indholdet i den givne brændselskilde.
Det kan observeres at der er en stor
forskel mellem den procentmæssige
reduktion i forbrug af energi og CO2
udledning. Dette skyldes at kommunen er gået over til at benytte mere
CO2 venlige brændsler, så som biomasse i enkelte af fjernvarmeværkerne. Desuden er der sket et stort
fald i emissionsfaktoren for El i løbet
af de seneste år.

Foto: Grøn Erhvervsvækst
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Vejbelysning
Middelfart Kommune indgik i 2012
en 15 årig ESCOkontrakt med EnergiMidt om drift og renovering af gadelyset i kommunen. Ved udgangen
af kontrakten forventes størstedelen
af gadelyset, at være skiftet med
moderne LED belysning. Denne ændring resulterer i en drastisk besparelse på elforbruget fra gadelys, som
allerede nu kan aflæses i en reduceret udledning af CO2.

Ved omregning til CO2 opnås enbesparelse på 75,5 % CO2. Til at
udføre CO2 omregningen er emissionsfaktorerne fra Energinet.dk blevet
benyttet. Beregningerne følger 125%
metoden.

Det er beregnet, at Middelfart Kommune brugte 2885 Mwh el på gadelys i 2008. Denne værdi vil blive
benyttet som referenceværdi for alle
beregninger angående besparelser
på vejbelysning. Ifølge afregningen
med Energi Danmark er der i 2015
brugt 1650 Mwh el. Dette resulterer
i en besparelse på 43 % el over en
periode på 7 år. Dette svarer til en
besparelse på 6,15 % pr år.

Middelfart Kommune er stadig i gang
med at udskifte offentlig belysning
med mere energi effektive systemer.
Derfor vil det forventes at denne besparelse vil stige i takt med at større
dele af belysningen bliver udskiftet.
Der forventes en reduktion i energiforbrug fra gadelys på ca. 60 % ved
udgang af ESCOkontrakten i 2027.

Ud fra denne emissionsfaktor, kan et
diagram opstilles for visuelt at vise
besparelsen i ton CO2, se diagrammet herover.

Nye tiltag....
Transport

Selvejende sportshaller

Middelfart Kommune etablerer pr.
1. januar 2017 et centralt kørselskontor, som skal drive kommunens
vognpark på ca. 150 køretøjer. I den
forbindelse vil der ske en registrering
at hvor langt den enkelte bil kører,
og forbruget af brændstof bliver
registreret på hver enkelt bil. Det
vil derfor fremover blive muligt at
afrapportere, hvor meget brændstof
Middelfart Kommune bruger til vognparken, samt hvor energieffektive
bilerne er.

Enkelte sportshaller i kommunen
deltager i et EU-projekt, som fokuserer på at spare energi. I øjeblikket er
alle hallerne ved at etablere LED-belysning.

Rådhusbygninger
De nuværende rådhusbygninger er
ikke indregnet i kommunens energiopgørelse. Middelfart kommune har
igangsat byggeriet af et nyt rådhus.
Rådhuset vil blive taget i brug medio
2017. Ibrugtagning af det nye rådhus vil medføre en markant energireduktion. Det nye rådhus er bygget
efter det tyske miljøcertificeringssystem DGNB, og forventes at blive et
ikonbyggeri for bæredygtigt byggeri.

Ejendomscenter
Kommunen etablerer den 1. november 2016 et ejendomscenter for at
drive kommunens ejendomsportefølje mere professionel, herunder
at reducere energiforbruget og øge
anvendelsen af vedvarende energi.
Et konkret mål er at reducere den
kommunale bygningsmasse over de
kommende år med 3.000 m2, hvilket vil reducere energiforbruget i de
kommunale bygninger med godt 1,5
%.

Strategisk
energiplanlægning
Middelfart kommune har i maj 2013
vedtaget kommunens første strategiske energiplan. Middelfart kommune
har samtidig gennem en årrække
arbejdet med strategisk energiplanlægning sammen med Fredericia,
Kolding og Vejle kommuner. Arbejdet
fortsætter de kommende år.
-Fjernvarme
De 4 kommuner har et sammenhængende fjernvarmenet. Fra 2018 bliver
alt fjernvarmen CO2- neutral, da
Skærbækværket ombygges til fyring
med biomasse. Det vil selv sagt give
en væsentlig reduktion i CO2-udledningen. Der arbejdes løbende på at
udbygge fjernvarmenettet.
-Nyt renseanlæg og
evt. biogasanlæg
Middelfart Spildevandsselskab arbejdet på at bygge et nyt renseanlæg
til afløsning af 5 eksisterende rensningsanlæg. Det er planen, at anlægget er etableret i 2020 og at det
bliver energiproducerende. Der er
endvidere undersøgelser i gang om
samtidigt at etablere et biogasanlæg
til gylle fra landbruget. Anlæggene
påtænkes placeret på samme lokalitet.

-Smart energi i Hjemmet
200 familier i Middelfart Kommune
har givet forskere uvurderlige data til
den grønne omstilling. Projekt ’Smart
Energi i Hjemmet’ har vist et potentiale for intelligent styring af energiforbruget hos private.
Et af Danmarks største teknologiprojekter for intelligent styring af energiforbrug i boliger, har nu fået den
endelige evaluering af Statens Byggeforskningsinstitut.
Fra 2012 har næsten 200 boligejere i Middelfart Kommune bidraget
til vidensudvikling ved at åbne deres hjem for projektet. Boligerne er
typiske, danske en-familieshuse, og
mange af deltagerne har opnået store energibesparelser.
”-Som forskere har vi fået helt nye
indsigter i danskernes energiforbrug
i typiske boliger. Borgerne i Middelfart har givet os uvurderlig viden og
medvirket til et levende laboratorium for både nutidens og fremtidens
energiløsninger. Dels kan vi nu dokumentere en gennemsnitlig varmebesparelse på syv procent i de deltagende boliger, dels en række meget
interessante perspektiver med stor
værdi for den grønne omstilling”,
udtaler forskningsleder Ole Michael
Jensen, Statens Byggeforskningsinstitut.

-Føns Nærvarme
I den lille landsby Føns har borgerne
i samarbejde med kommunen realiseret en omstilling fra at være en
nedslidt oliekedellandsby til et levende klimalaboratorium med blandt
andet fibernet, fællesspisning og
fossiluafhængighed i husene, qua deres eget nærvarmeanlæg. De ca. 40
huse, der er på nettet, har investeret 8,1 mio. kr. og en imponerende
indsats med det ambitiøse formål at
blive bæredygtige. Et drømmeprojekt
for Middelfart kommunes grønne ambitioner. Der er sket fortrængning for
284 ton C02, bedre bosætning, øget
sammenhold og en god brandingen
af landsbyen.
-Grøn Erhvervsvækst
For 10 år siden startede Kolding og
Middelfart kommune Grøn Erhvervsvækst, som fokuserer på energiforbrug i private huse og ejendomme.
Der udføres blandt andet undervisning for håndværksmestre i energiog forretningsudvikling. I dag er 7
kommuner aktive i Grøn Erhvervsvækst, som nu er en del af den nationale energiklynge Clean. De første
100 håndværksmestre, der gennemgik den udviklede undervisning, havde i perioden 2010 til 2012 en vækst
i omsætning på gennemsnitlig 29 %.
På landsplan var væksten 0 %. Der
er i dag ansat 3-4 personer til løbende at udvikle på arbejdet omkring
energirenovering af bygninger.
-Compact of Mayors
Middelfart kommune deltager i Compact of Mayors, som er igangsat
af Realdania. Første trin i arbejdet
bliver en opgørelse af det samlede
energiforbrug i kommunen. Opgørelsen vil blive udarbejdet i løbet af
efteråret 2016.

