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Frederiksberg Kommunes CO2 udledning falder fortsat markant 
Hvert år udarbejder Frederiksberg Kommune et grønt regnskab for kommunen som virksomhed og et for 

byen. Dette er kommunens grønne regnskab, som viser hvordan det går med resurseforbruget af el, varme 

og vand, samt CO2-udledningen.  

Frederiksberg Kommune har succes med at reducere sit eget energiforbrug og dermed mindske CO2-

udledningen. Det viser dette grønne regnskab, som er godkendt af By- og Miljøudvalget. 

I 2013 reducerede kommunen CO2-udledningen med 3,1 procent, og siden 2007 er kommunens CO2-

udledning mindsket med 17,2 procent.  

Frederiksberg Kommune underskrev i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks 

Naturfredningsforening, hvor vi forpligtede os til at spare 2 procent på CO2-udledningen hvert år. Det mål 

blev mere end opfyldt. I 2013 skruede kommunen op for ambitionerne og forpligtede sig til at reducere 

kommunens CO2-udledning med 3 procent årligt frem til 2020. 

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) glæder sig  over, at kommunens energibesparelser i 2013 lever op til det 

øgede ambitionsniveau. Han har store forventninger til den fremtidige indsats: 

”Frederiksberg Kommune skal gå foran som en grøn kommune, og vi arbejder hver dag på at mindske vores 

påvirkning af klimaet og miljøet. De store investeringer i energirenovering af vores bygninger og vores 

miljøambassadørnetværk vil give os endnu større energibesparelser i årene fremover,” siger han.   

De kommunale bygninger reducerede deres elforbrug med 4,7 procent i 2013. Besparelsen skyldes blandt 

andet,  at otte store energirenoveringsprojekter blev færdige i 2013. Derudover har Frederiksberg Rådhus 

sparet endnu mere på energien, og mange skoler og institutioner har udskiftet den gamle belysning med 

LED. Kommunens miljøambassadører har været med til at sikre at energibesparelser i den daglige drift af 

bygningerne. Og så agerede børnene i 26 daginstitutioner miljødetektiver og var med til at fange 

energislugere og sænke energiforbruget. 

Formanden for Kommunens By- og Miljøudvalg Jan E. Jørgensen (V) lægger stor vægt på resultatet: 

”Frederiksberg er en vækstkommune, hvor der hvert år kommer flere børn i institutioner og skoler, og vi får 

alle mere elektronisk udstyr. Derfor er det imponerende, at vi samtidig kan sænke elforbruget.  Vi er 

tydeligvis på rette vej, og det kan vi takke mange dedikerede medarbejdere for, der i  dagligdagen arbejder 

for at sænke miljøbelastningen, ” siger han. 

Du finder mere information om udviklingen indenfor kommunens el, varme og vandforbrug og CO2-

udledning her i det grønne regnskab. 

Spørgsmål vedrørende Det Grønne Regnskab kan stilles til Frederiksberg Kommunes Miljøkontor på 

bpm@frederiksberg.dk   

God fornøjelse! 

Frederiksberg Kommune - Bygge, Plan og Miljø afdelingen  

mailto:bpm@frederiksberg.dk


3 
 

 

Indhold 
 

Mål for reduktion af CO2-udledningen .............................................................................................................. 4 

Frederiksberg Kommunes CO2-udledning ......................................................................................................... 4 

Udviklingen i forbrug af el, vand og varme ....................................................................................................... 6 

Den fremadrettede indsats ............................................................................................................................... 9 

CO2-opgørelse 2007-2013 ............................................................................................................................... 11 

Elforbrug .......................................................................................................................................................... 12 

Fjernvarme ...................................................................................................................................................... 13 

Bygas ................................................................................................................................................................ 14 

Fyringsolie ........................................................................................................................................................ 15 

Taxakørsel ........................................................................................................................................................ 15 

Tjenestebiler .................................................................................................................................................... 16 

Offentlig transport ........................................................................................................................................... 17 

Vand ................................................................................................................................................................. 17 

Datagrundlag ................................................................................................................................................... 18 

Beregningsgrundlag ......................................................................................................................................... 18 

 

  



4 
 

Mål for reduktion af CO2-udledningen 
Frederiksberg Kommune vil være klimaby for fremtiden ved blandt andet at nedbringe kommunens egen 

CO2 udledning markant. Det kræver en særlig indsats i en tid, hvor flere institutioner, flere brugere og mere 

el-slugende teknik giver et højere energiforbrug.  

Frederiksberg Kommune indgik i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som 

klimakommune satte Frederiksberg sig det mål, at nedbringe CO2-udledning for kommunen som virksomhed 

med minimum 2% årligt i perioden 2008-2012, med 2007 som referenceår. I 2013 forlængedes aftalen indtil 

2020 og målsætningen blev hævet til 3% årligt.  

Danmarks Naturfredningsforening stiller som krav at der for elforbruget regnes med en fast CO2-koefficient
1
 

fra 2007. Dette skal sikre at kommunens CO2-udledning afspejler den reelle indsats for at reducere 

elforbruget og ikke afhænger af en skiftende CO2-koefficient, som kommunerne ikke selv har indflydelse på. 

Det er tilladt at regne med CO2-neutralisering for max 10% af elforbruget, hvis der indkøbes et A-klasse 

mærket energiprodukt
2
.  

Frederiksberg Kommunes CO2-udledning 
Den samlede CO2-reduktionen for Frederiksberg som virksomhed var i 2013 på 493 ton eller 3,1%. Det 

årlige klimakommune-mål på 3% CO2-reduktion er dermed opfyldt.  

Siden 2007 er der blevet udregnet CO2-udledning for drift af kommunens bygninger og institutioner. 

Frederiksberg kommune som virksomhed har nedbragt sin CO2-udledning hvert år siden 2008.  

I perioden 2007-2013 har Frederiksberg kommune som virksomhed reduceret sit CO2-udledning med 17,2%. 

Se detaljeret oversigt over udviklingen side 10. 

  

                                                           
1
 CO2-koefficienten angiver hvor mange gram CO2 der udledes per kWh. Der beregnes en CO2-koefficient for 

fjernvarme og en CO2-koefficient for el hvert år. Hvis energiproduktionen omstilles til mere vedvarende energi eller 
Danmark importerer meget energi fra vandkraft, så falder CO2-koefficienten.  Hvis der importeres meget energi fra 
kulkraft stiger CO2-koefficienten. Ved at regne med en fast CO2-koefficient viser tallet forskellen i CO2-udledningen 
baseret på den reelle forskel i elforbruget. 
2
 A-klassen er den højeste mærkning på skalaen. Indkøb af el gennem a-klasse mærkede produkter sikrer at der bliver 

opstillet nye anlæg der producerer mindst lige så meget CO2-neutral el som der bliver solgt gennem produktet. Kilde: 
www.grøntelvalg.dk 
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CO2-udledningen for Frederiksberg Kommune dækker over el, fjernvarme, tjenestekørsel, gas, 

gadebelysning, fyringsolie og offentlig bustransport. De forskellige områder fordeler sig således i CO2-

regnskabet for 2013: 

 

Elforbruget står for 50% af CO2-udledningen, men det er også besparelser på elforbruget der er 

hovedårsagen til CO2-reduktionen i 2013. Udledningen fra elforbruget faldt med 4,7% i sammenligning med 

2012. Besparelserne skyldes primært at de første ESCO-projekter
3
 blev færdige i 2013, at Frederiksberg 

rådhus har sparet endnu mere energi og at mange skoler og institutioner er har udskiftet belysning til LED. 

Derudover arbejder kommunens miljøambassadører for at nedbringe energi- og vandforbruget, og 26 

daginstitutioner deltog i temaugen om "Miljødetektiver og energislugere" og var også med til at sænke 

energiforbruget. Se uddybning side 5 og oversigt over forbrug side 11. 

Den offentlige transport står for cirka 20% af CO2-udledningen, og det dækker over bustrafik (98% af 

udledningen) og flextransport (2% af udledningen). I 2013 var denne post meget stabilt i forhold til 2012, 

hvor den til gengæld faldt med 10%. CO2-udledningen fra Movias busdrift har været faldende siden 2008. Se 

oversigt side 16. 

Fjernvarmeforbruget er også en stor post på 14% hvilket svarer til cirka 2.300 ton CO2. CO2-udledningen fra 

fjernvarmeforbruget er stabilt i 2013 i forhold til 2012. Dette skyldes at fjernvarmen udleder stadig mindre 

CO2, for selve fjernvarmeforbruget steg i 2013. Se uddybning side 7 og oversigt over forbrug side 12. 

Gadebelysningen står for 9% af CO2-udledningen. SEAS NVE overtog gadebelysningen fra DONG i 2013. 

Overdragelsen har givet nogle tekniske vanskeligheder, så data for gadebelysningen 2013 er mangelfulde. 

Data for 2012 er derfor videreført direkte for ikke at vise et kunstigt lavt forbrug. CO2-udledningen fra 

gadebelysning har været faldende siden 2009, hvor det for første gang kom med i det grønne regnskab. 

Dette skyldes løbende udskiftning til mere energirigtige armaturer. Se oversigt over udviklingen i forbruget 

side 11. 

                                                           
3
 Energy Service COmpany. ESCO Frederiksberg er et samarbejde mellem Schneider Electric og Frederiksberg 

Kommune og går ud på, at kommunens investeringer i energirenoveringer tjenes hjem gennem lovede 
energibesparelser.  
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Tjenestekørslen står for 6% af CO2-udledningen. Den omfatter taxakørsel, kommunens egne biler og 

renovationskørsel. CO2-udledningen fra taxakørslen har været nogenlunde stabil de sidste tre år, se oversigt 

side 14. CO2-udledningen fra kørslen i kommunens egne biler og renovationskørslen steg voldsomt efter 

hjemtagelsen af renovationskørslen i 2010, og er faldet svagt fra 2012 til 2013. Se oversigt side 15. 

Forbruget af fyringsolie og bygas står for mindre end 1% af kommunens CO2-udledning. Forbruget har 

været stabilt fra 2012 til 2013. Kommunens forbrug af begge dele ligger meget lavt, og har været faldende i 

en årrække. Se oversigt over fyringsolie side 14 og bygas side 13. 

Udviklingen i forbrug af el, vand og varme 

Elforbrug 
Elforbruget står for næsten halvdelen af Frederiksberg Kommunes CO2-udledning og er derfor et meget 

vigtigt indsatsområde. Frederiksberg Kommune opnåede i 2013 en reduktion af elforbruget på cirka 710.850 

kWh svarende til 4,7% eller 430 tons CO2 i forhold til 2012. Der er tale om en reel reduktion da tallene er 

beregnet med en fast CO2-koefficient
4
. 

 

Det har været en udfordring at sænke elforbruget, da kommunen har oplevet stor befolkningstilvækst og har 

fået mere strømforbrugende udstyr. Men i 2011 lykkedes det at knække kurven. Siden da er elforbruget i 

Frederiksberg Kommunes bygninger samt for vejbelysningen faldet, og det har aldrig været så lavt som nu.  

Det gennemgående fald i elforbruget fra 2011-2013 skyldes en række energibesparelsesprojekter. De første 

ESCO-projekter blev færdige i 2013, og det kan allerede ses på elforbruget. Kommunens 

miljøambassadørordning sætter fokus på samarbejde omkring energibesparelser mellem energikonsulenter 

og miljøambassadører i de enkelte institutioner. Miljøambassadørerne arbejder for miljørigtig adfærd hos 

                                                           
4
 Ved at regne med en fast CO2-koefficient viser tallet forskellen i CO2-udledningen baseret på den reelle forskel i 

elforbruget. Det har stor betydning, da CO2-koefficienten for 2013 faktisk er meget højere end CO2-koefficienten for 
2012. I 2012 importerede Danmark meget energi fra vandkraft, mens Danmark i 2013 importerede mere energi fra 
kulkraft. Hvis CO2-udledningen beregnes med de variable CO2-koefficienter er CO2-udledningen for kommunens 
forbrug steget i 2013, på trods af at vi har brugt mindre el. I skemaet med elforbruget på side 10 er CO2-udledningen 
udregnet med både fast og variabel CO2-koefficient. 
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personale og brugere, og med energirigtig drift af bygningerne. Helt konkret fortæller miljøambassadørerne 

at specielt udskiftning af belysning til LED-lys står for en stor del af besparelserne på el-området. 

CO2-udledningen for Frederiksberg Kommunes områder fordeler sig således: 

 

Specielt Rådhuset, Søndermarkskolen, Skolen på Nyelandsvej, Skolen ved Søerne og Ny Hollænderskolen 

har sparet rigtig meget på elektriciteten. Søndermarkskolen og Ny Hollænderskolen blev energirenoveret 

gennem ESCO i 2013. Fælles for dem alle er at energibesparende lyskilder har givet store besparelser. 

Derudover fremhæves sensorer og timere på lys og ventilationsapparater, således at intet kører når 

bygningen er tom. Søndermarkskolen har fået solceller som skal dække skolens årlige elforbrug.  

Inden for rammerne af klimakommuneaftalen ligger muligheden for at spare op til 10% af CO2-udledningen 

fra elforbruget ved at købe CO2-neutral el. Frederiksberg Kommune udnyttede første gang denne mulighed i 

2012, hvor kommunen købte 8% af strømmen som GlobalEnergi fra SEAS NVE. I 2013 blev 31%
5
 indkøbt 

som GlobalEnergi. Fra 2014-2017 er der afsat midler til at indkøbe 50% Global Energi. Global Energi 

fremhæves af Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening som et A-klasse mærket 

energiprodukt.  

Danmarks Naturfredningsforenings krav til klimakommunerne er, at der max må regnes med at 10% af 

elforbruget stammer fra CO2-neutral el. Derfor gav indkøbet af 10% Global Energi et ekstra fald i CO2-

udledningen for elforbruget i 2012, mens det ikke giver yderligere fald i CO2-udledningen fra elforbruget at 

der indkøbtes 25% Global Energi i 2013. 

Klimakommuneaftalen indebærer at CO2-udledningen for elforbruget udregnes efter en fast CO2-koefficient 

fra 2007. Dette sker for at forhindre at en skiftende CO2-koefficient, som kommunerne ikke selv har 

indflydelse, giver et falsk billede af udviklingen. Til gengæld giver tallene et misvisende svar på den reelle 

udledning for elektricitet. Således var den reelle udledning på 5.643 ton CO2 i 2013 mens udledningen 

                                                           
5
 Kommunen havde som mål at købe 10% Global Energi  i 2012 og 25% i 2013. Mængden af KWh der købes som Global 

Energi fastsættes dog i starten af året og er derfor baseret på et skøn. Derfor endte indkøbet af Global Energi med 
reelt at svare til 8% af elforbruget i 2012 og 31% af elforbruget i 2013. 
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baseret på 2007-tal var på 8.213 ton. I skemaet over udviklingen indenfor elforbruget senere i dette 

dokument er CO2-udledningen beregnet med både fast og variabel CO2-koefficient. 

En detaljeret oversigt over elforbrug og CO2-udledning samt CO2-neutraliseret el findes på side 11. 

Fjernvarme 
Som beskrevet ovenfor er CO2-udledningen for fjernvarmeforbruget meget stabilt fra 2012 til 2013. Under 

disse tal ligger at der desværre er sket en stigning i forbruget målt i kWh fra  23.213.000 til 24.334.310.  

  

Stigningen i forbruget bliver dog opvejet af en faldende CO2-koefficient6 for fjernvarme, som betyder at 

hver brugt kWh udsendte mindre  CO2 i 2013 end i 2012. Således er den samlede CO2-udledning for 2013 på 

2.336 ton, mens den lå på 2.321 ton i 2012. 

Opvarmning af uisolerede garager og dårligt isolerede pavilloner, samt ibrugtagning af nye bygninger og 

rum har medvirket til at fjernvarmeforbruget steg i 2013. Der er dog også institutioner der har sparet på 

varmen. Hovedbiblioteket fortæller hvordan det er lykkedes dem at spare på fjernvarmen ved at låse 

termostaterne på ens temperaturer i hele biblioteket. Skolen på Duevej fortæller hvordan deres Miljøråd, 

der rummer både elever og lærere, hjælper med at formidle råd om miljørigtig adfærd til klasser og 

kolleger, så de for eksempel husker at lukke vinduerne når de forlader et opvarmet lokale. 

En detaljeret opgørelse over forbruget af fjernvarme findes på side 11. 

Vand 
Vandforbruget har været meget svingede mellem 2005 og 2013. I 2012 blev en ellers nedadgående kurve 

brudt med en markant stigning på 13.000 m3 eller 9%. Dette skyldtes blandt andet en renovering af 

Frederiksberg Svømmehal hvilket medførte ekstra tømning bassiner.  

                                                           
6
 Klimakommuneaftalen giver lov til at kommunerne bruger den reelle CO2-koefficient for fjernvarmen, da 

kommunerne ofte har indflydelse på fjernvarmeværkernes omstilling til grøn strøm samt udbredelsen af fjernvarmen. 
Derfor betragtes faldet i fjernvarme CO2-koefficienten som en reel indsats fra kommunens side for at sænke CO2-
udledningen. 
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I 2013 er der sket et fald på 4.300 m3 eller 2,5% i forhold til 2012. Det er et skridt i den rigtige retning, men 

som det fremgår af grafen nedenfor er der stadig sket en væsentlig stigning siden 2011 hvor forbruget var 

lavest.  

 

En detaljeret oversigt over vandforbruget findes på side 15. 

Den fremadrettede indsats 
Det samlede grønne regnskab viser en stadig positiv udvikling indenfor elforbruget og CO2-udledningen. 

Men det viser også at der fortsat er potentiale for at sænke forbruget af el og varme, og at det er 

nødvendigt med en styrket indsats, hvis den negative udvikling indenfor vandforbruget skal vendes. 

Frederiksberg Kommune har udvidet Klimakommuneaftalen og forpligtet sig til at reducere CO2-

udledningen frem til år 2020. Hvert år skal kommunen reducere CO2-udledningen med 3 % ved at sænke 

forbruget af el og varme, samt transport.  

Kommunen vil nå CO2-reduktions målene gennem en indsats der hviler på tre ben: 

 ESCO Frederiksberg fortsætter i 2014 og løber frem til 2019. I 2014 energirenoveres 18 bygninger 

herunder flere skoler og andre større bygninger. Der forventes derfor igen en reducering af CO2-

udledningen i 2014 hvor de første ESCO-projekter vil have kørt et helt kalenderår og flere bygninger 

vil være færdigrenoveret. Specielt elforbruget forventes at falde markant, men også fjernvarmen vil 

forhåbentlig vise et reduceret forbrug i 2014.  

 Miljøambassadørnetværket udvikles løbende og vil også fremover hjælpe hver enkelt institution og 

enhed med at reducerer ressourceforbruget og optimere affaldshåndteringen.  

 Energistyringssystemet Min Energi giver mulighed for at følge forbruget i de enkelte institutioner 

og reagere på et højt eller stigende forbrug eller andre uregelmæssigheder. 
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Herudover arbejder Frederiksberg Forsyning på at opstille to vindmøller. Møllerne skal producere 20.000 

GWh om året, hvilket overstiger Kommunens eget forbrug betragteligt. Det er ved at blive afklaret om og 

hvordan elproduktionen fra vindmøllerne kan indgå i kommunens grønne regnskab.  

Vandforbruget er der på nuværende tidspunkt ikke opstillet et mål for, men det grønne regnskab viser, at 

det er nødvendigt med en indsats, hvis forbruget igen skal bringes ned på niveau med 2011 eller lavere. 
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CO2-opgørelse 2007-2013 

  CO2 i  ton med fast 2007-koefficient 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

El - Kommunale bygninger i alt 8.852 8.719 8.943 9.185 8.709 8.614 8.213

Adminis trationsbygninger 1.832 1.812 1.837 1.949 1.810 1.726 1.599

Skoler 1.164 1.244 1.230 1.392 1.334 1.318 1.211

Daginsti tutioner 1.616 1.493 1.572 1.617 1.547 1.565 1.106

Fri tids - og ungdomsklubber 183 166 198 194 209 224 202

Ældrepleje 1.558 1.596 1.641 1.635 1.623 1.630 1.935

Specia l insti tutioner 65 47 38 42 43 41 31

Kulturinsti tutioner 330 303 410 390 360 264 262

Andre kommunale bygninger 356 371 388 352 358 343 346

Idrætsanlæg 1.748 1.687 1.629 1.614 1.426 1.502 1.521

Fjernvarme - kommunale bygninger i alt 3.090 3.494 3.243 2.653 2.513 2.321 2.336

Adminis trationsbygninger 717 717 655 562 524 474 602

Skoler 787 943 873 738 674 613 570

Daginsti tutioner 481 485 458 381 384 366 376

Fri tids - og ungdomsklubber 194 232 216 184 169 159 151

Ældrepleje 329 433 405 328 325 306 335

Specia l insti tutioner 13 15 15 11 11 8 30

Kulturinsti tutioner 146 140 140 105 100 90 76

Idrætsanlæg 424 534 482 344 326 306 302

Fyringsolie - kommunale bygninger i alt 113 111 107 50 80 51 52 Sum ti l  og med tjenestekørsel :

Gas - Kommunale bygninger i alt 109 194 120 99 74 28 30

Tjenestekørsel i alt 460 480 437 497 940 937 913 12.624 12.998 12.850 12.484 12.316 11.951 11.544

Tjenestebi ler 444 456 415 476 510 516 900

Taxa 16 24 22 21 17 14 13 Sum ti l  og med offentl ig transport:

Renovations-kørsel, hjemtaget ultimo 2010 413 407

Offentlig transport i alt 4.836 4.419 4.375 3.858 3.459 3.489 17.460 17.834 17.269 16.859 16.174 15.410 15.033

Busser 4.743 4.335 4.316 3.812 3.417 3.421

Flex transport 93 84 59 46 42 68

Gadebelysning i alt 1.559 1.502 1.491 1.438 1.438 19.019 19.392 18.827 18.362 17.665 16.848 16.471

Global  Energi  fra  SEAS NVE, CO2 neutra l 705 821 Sum ti l  og med Global  Energi  (10%): 16.143 15.650

OBS! Data for renovationskørslen var i 2011 mangelfulde og er derfor revideret i 2012, hvilket ændrer CO2-opgørelsen for 2011

OBS! De røde summer er tal, hvor vi har sat hhv. offentlig transport og gadebelysning til at være det samme som udledningen for det først kendte år.

OBS! Flytning af gadebelysning fra DONG til SEAS har givet store komplikationer. Forbruget er derfor videreført fra 12 til 13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Procentændring ift. sidste år 2,0 -2,9 -2,5 -3,8 -8,6 -3,1

Procentændring ift. 2007 2,0 -1,0 -3,5 -7,1 -15,1 -17,7

Procentændring ift. sidste år u. Global Energi -4,6 -2,2

Procentændring ift. 2007 u. Global Energi -11,4 -13,4

Samlet opgørelse

Sum ti l  og med gadebelysning:
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Elforbrug 

 

 

 

  

Kommunale bygninger 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

kWh CO2 kWh CO2 fast CO2 reel kWh CO2 fast CO2 reel kWh CO2 fast CO2 reel kWh CO2 fast CO2 reel kWh CO2 fast CO2 reel kWh CO2 fast CO2 reel

Adm. Bygninger 3.018.703 1.832 2.984.571 1.812 1.465 3.026.514 1.837 1.601 3.211.084 1.949 1.583 2.981.675 1.810 1.258 2.843.737 1.726 991 2.633.960 1.599 1.098

Skoler 1.918.324 1.164 2.049.623 1.244 1.006 2.026.002 1.230 1.072 2.294.061 1.392 1.131 2.197.235 1.334 927 2.171.072 1.318 756 1.994.930 1.211 832

Daginstitutioner 2.662.960 1.616 2.460.012 1.493 1.208 2.590.277 1.572 1.370 2.664.164 1.617 1.313 2.549.192 1.547 1.076 2.578.920 1.565 898 1.821.326 1.106 759

Fritids- og ungdomsklubber 300.828 183 273.053 166 134 325.871 198 172 319.434 194 157 343.599 209 145 369.587 224 129 332.494 202 139

Ældrepleje 2.567.146 1.558 2.629.973 1.596 1.291 2.704.175 1.641 1.431 2.693.077 1.635 1.328 2.673.619 1.623 1.128 2.685.446 1.630 936 3.187.266 1.935 1.329

Specialinstitutioner 106.647 65 77.305 47 38 62.081 38 33 69.964 42 34 70.076 43 30 67.517 41 24 51.855 31 22

Kulturinstitutioner 542.945 330 498.497 303 245 674.818 410 357 642.507 390 317 592.392 360 250 435.560 264 152 431.381 262 180

Andre kommunale bygninger (Vej & Park) 585.902 356 611.465 371 30 639.136 388 338 579.296 352 286 590.516 358 249 564.498 343 197 570.582 346 238

Idrætsanlæg 2.880.051 1.748 2.778.994 1.687 1.364 2.683.538 1.629 1.420 2.658.772 1.614 1.311 2.349.484 1.426 991 2.474.533 1.502 862 2.506.283 1.521 1.045

Total kommunale bygninger 14.583.506 8.852 14.363.493 8.719 6.782 14.732.412 8.943 7.793 15.132.359 9.185 7.460 14.347.788 8.709 6.055 14.190.870 8.614 4.944 13.530.077 8.213 5.642

I 2013 opdagede vi, at nogle bygninger var placeret under en forkert kategori. De er nu placeret korrekt. Dette forklarer de meget store udsving indenfor nogle af kategorierne fra 2012 til 2013.

Global Energi KWh indkøbt CO2 fast  

(ton)

CO2 reel  

(ton)

10% CO2 fast 

(ton)

10% CO2 reel 

(ton)

2012 (indkøbt 8%) 1.161.002 705 389

2013 (indkøbt 31%) 4.150.000 2.519 1.731 821 564

Dette skema viser CO2-reduktionerne ved indkøb af Global Energi beregnet med dels en fast 

CO2-koefficient fra 2007, dels med årets relle CO2-koefficient. 

Klimakommuneaftalen indebærer at der max må regnes med 10% CO2-neutraliseret strøm i det grønne regnskab.

CO2-koefficient beregnet ved 

200%-metoden og tillagt 4% 

distributionstab 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

El (g/kWh) 607 491 529 493 422 348 417

kilde: http://www.energinet.dk/DA/KLIMA- OG- MILJOE/Miljoedeklarationer/Sider/Miljoedeklarering- af- 1- kWh- el.aspx

Gadebelysning 2009 2010 2011 2012 2013

kWh CO2 kWh CO2 fast CO2 reel kWh CO2 fast CO2 reel kWh CO2 fast CO2 reel kWh CO2 fast CO2 reel

2946421 1559 2840021 1502 1400 2.817.718 1491 1189 2.717.804 1438 947 2.717.804 1438 1133

Elforbruget til gadebelysning i 2013 er fastholdt på niveau med 2012, da der ikke kunne skaffes præcise data i 2013 på grund af overdragelse af målerne fra DONG til Seas.



13 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

kWh ton CO2 kWh ton CO2 kWh ton CO2 kWh ton CO2 kWh ton CO2 kWh ton CO2 kWh ton CO2 kWh ton CO2

Kommunale bygninger i alt 26633400 3.356 24721000 3.090 27729000 3.499 25738000 3.243 24122000 2.653 25133000 2.513 23213000 2.321 24.334.310 2.336

Administrationsbygninger 5585000 704 5732000 717 5692000 717 5195000 655 5105000 562 5241000 524 4736000 474 6265917 602

Skoler 7494000 944 6298000 787 7488000 943 6926000 873 6713000 738 6743000 674 6133000 613 5933863 570

Daginstitutioner 3518000 443 3846000 481 3805000 485 3631000 458 3466000 381 3841000 384 3657000 366 3921038 376

Fritids- og ungdomsklubber 1814000 229 1555000 194 1840000 232 1711000 216 1674000 184 1691000 169 1587000 159 1572686 151

Ældrepleje 2699000 340 2631000 329 3435000 433 3216000 405 2983000 328 3245000 325 3063000 306 3492657 335

Specialinstitutioner 118400 15 107000 13 122000 15 119000 15 102000 11 112000 11 80000 8 310635 30

Kulturinstitutioner 1190000 150 1164000 146 1109000 140 1112000 140 954000 105 1003000 100 900000 90 787110 76

Idrætsanlæg 4215000 531 3388000 424 4238000 534 3828000 482 3125000 344 3257000 326 3056000 306 3150113 302

Forbrug er graddagekorrigeret

Fjernvarme 

 

CO2-koefficient for fjernvarme: 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fjernvarme (g/kWh) 126 125 126 126 110 100 100 96 

Kilde: Centralkommunernes transmissionsselskab,  

http://ctr.dk/miljø-og-varme/miljødeklaration.aspx 

http://ctr.dk/miljø-og-varme/miljødeklaration.aspx
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Bygas 

  
CO2-koefficienter 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bygas (g/kWh)* 234 224 212 208 208 208 210 

Kilde: Hofor, http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/miljodeklaration-bygas/ 

  

Gas 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kommunale bygninger m3 kWh ton CO2 m3 kWh ton CO2 m3 kWh ton CO2 m3 kWh ton CO2 m3 kWh ton CO2 m3 kWh ton CO2

105.767 467.138 109 161445 865.525 194 105951 568.015 120 88429 474.078 99 66348 355.699 74 25504 136.730 28

Gas 2013

Kommunale bygninger m3 kWh ton CO2

26.264 140.804 30
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Fyringsolie 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liter 35.125 35.083 37.041 21.037 26.479 18.005 18.376 

Gradd.korr. 42.531 41.871 40.350 18.759 30.151 19.202 19.788 

CO2 i ton 113 111 107 50 80 51 52 

CO2 koefficient 
 Fyringsolie 2,65 kg CO2/l 

 

 

 

Taxakørsel 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

km 91.696 134.483 121.623 121.534 99.287 96.136 99.148 

CO2 i ton 16,3 23,9 21,6 21,3 17,0 13,9 12,7 

        CO2-
koefficient 

178 178 178 175 169 145 
139 / 
162 

CO2-koefficient fundet som gennemsnit mellem taxaselskabets biler.  

For 2013 tallene for henholdsvis Dantaxi og Amager Øbro-Taxi 
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Tjenestebiler 

  2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   

  Liter CO2 Liter CO2 Liter CO2 Liter CO2 Liter CO2 Liter CO2 Liter CO2 

Benzin  31.337 75 42.470 102 32.572 78 21.094 51 29.741 71 31.583 76 29.741 71 

Samlet dieselforbrug 139.351 369 133.583 354 127.005 337 160.613 426 271.024 718 319.800 847 312.734 829 

Total 170.688 444 176.053 456 159.578 415 181.707 476 300.765 790 351.383 923 342.475 900 

CO2-koefficienter 
  Benzin (blyfri 95) 2,4 kg CO2/l 

Diesel 2,65 kg CO2/l 
 

Det store spring i forbruget skyldes hjemtagelsen af renovationskørslen. 
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Offentlig transport 

Ton CO2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Busser 4525 4319 3866 3812 3417 3421 

Flextrafik 28 51 49 46 42 68 

I alt  4553 4370 3915 3858 3459 3489 

Kilde: Movia  

  

 

 

  

Vand 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

m3 vand: 165.215 172.982 203.389 166.908 177.733 164.458 151.745 165.086 160.787 
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Datagrundlag 
Opgørelsen er baseret på data fra forsyningsselskaberne Frederiksberg Forsyning, Seas NVE og DONG, samt 

fra Statoil der er kommunens leverandører af brændstof, og fra taxaselskaberne Amager-Øbro Taxi og 

Dantaxi. 

Der er foretaget en datagennemgang med henblik på at sikre at det er de korrekte bygninger der indgår i 

det grønne regnskab. Det betyder  at nogle ejendomme ikke længere tages med i opgørelsen. For eksempel 

er udlejningsejendomme taget ud, og ejendomme der er blevet nedlagt eller solgt er fjernet. Justeringerne 

er foretaget for alle år for at sikre sammenligningsgrundlaget. Det betyder også, at forbrugsdata i 2012-

opgørelsen ser lidt anderledes ud end i 2011-opgørelsen. Yderligere er datagrundlaget for elforbrug i 2013 

udvidet med flere bygninger der ikke har været med i det grønne regnskab i tidligere år. Disse bygninger er 

ikke indregnet i det grønne regnskab med tilbagevirkende kraft. 

Frederiksberg Kommune har i medio 2012 indført det elektroniske energistyringssystem Min Energi, der i 

fremtiden vil gøre det muligt yderligere at præcisere opgørelserne af kommunens energiforbrug og CO2-

udledning. Min Energi implementeres løbende. Målet er at data til det grønne regnskab skal kunne trækkes 

direkte herfra.  

De anførte forbrugsoplysninger og resultatet af CO2-opgørelsen vurderes at være behæftet med en vis 

usikkerhed. 

Beregningsgrundlag 
Danmarks Naturfredningsforenings vejledning for klimakommuner er anvendt som grundlag for 

beregningerne, herunder hvorvidt faste eller reelle CO2-koefficienter er benyttet i opgørelsen. Hvor det er 

relevant er beregningen både foretaget med fast og reel koefficient. CO2-koefficienter er oplyst af 

Energinet, CTR, Hofor og Danmarks Naturfredningsforening. Beregningsforudsætninger for hver enkelt 

sektor er beskrevet herunder:  

Elforbrug: Elforbrug er oplyst af SEAS NVE og DONG. CO2-bidrag er beregnet ved fast CO2-koefficient fra 

2007 anvendt på alle årene. I den detaljerede opgørelse over elforbrug på side 11 findes også en beregning 

af CO2-bidrag ved anvendelse af de reelle CO2-koefficienter for hvert enkelt år. CO2-koefficienten er oplyst 

af Energinet og tillagt et distributionstab på 4% oplyst af DONG. 

 Klimakommuneaftalen giver rum for at kommunen kan CO2-neutralisere max 10% af sin CO2-udledning fra 

elforbruget ved at købe A-mærket el. Denne mulighed har Frederiksberg benyttet sig af siden 2012, hvor 

kommunen indgik en Global Energi-aftale med SEAS NVE. 

Fjernvarme: Fjernvarmeforbruget er oplyst af Frederiksberg Forsyning og er graddage-korrigeret. CO2-

bidrag er beregnet med reelle CO2-koefficienter for hvert enkelt år. Dette tillader Danmarks 

Naturfredningsforening idet CO2-reducerende tiltag relateret til fjernvarmeproduktionen regnes som en 

kommunal indsats.  

Fyringsolie: Forbrug er oplyst af Statoil. CO2-bidrag er beregnet ved fast koefficient angivet af DN.  
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Bygas: Forbrug er oplyst af Frederiksberg Forsyning. Bygas bruges primært til madlavning og til krematoriet 

på Søndermarkens Kirkegård. Forbruget er derfor ikke graddagekorrigeret. CO2-bidrag er beregnet med reel 

CO2-koefficient, idet der undervejs i perioden er sket et skift til bygas 2, der har en højere brændværdi.  

Tjenestekørsel: Indkøbt brændstof til tjenestekøretøjer (inklusiv renovationskørsel) samt taxakørsel er 

oplyst af Statoil. CO2-koefficienter for brændstof fremgår af DN’s vejledning. CO2-bidrag fra taxakørsel er 

beregnet ud fra energimærkningsoplysninger om Amager Øbro Taxi og DanTaxis bilparker og de enkelte 

bilers CO2-bidrag.  

Gadebelysning: Elforbruget til gadebelysning indgår i CO2-regnskabet fra 2009. Forbrug er oplyst af DONG 

samt af SEAS NVE. CO2-bidrag er beregnet ved fast CO2-koefficient fra 2009. I den detaljerede opgørelse 

over elforbrug på side 11 findes også en beregning af CO2-bidrag ved anvendelse af reelle CO2-koefficienter. 

Grundet mangelfulde data på grund af overdragelse af målerne fra DONG til SESAS er forbruget for 2012 

videreført til 2013. Elforbruget til gadebelysningen er faldende, så der er ikke tale om at CO2-udledningen 

fra gadebelysningen kan være højere end beregnet.  

Offentlig transport: CO2 udledningen fra busser på Frederiksberg er oplyst af Movia. Movia har flere gange 

ændret deres data med tilbagevirkende kraft, da de stadig udbygger og forbedrer deres datagrundlag. 

Derfor kan tallene variere en smule i forhold til det grønne regnskab fra året før eller i forhold til de aktuelle 

tal på Movias hjemmeside. 

Spørgsmål vedrørende Det Grønne Regnskab kan stilles til Frederiksberg Kommunes Miljøkontor på 

bpm@frederiksberg.dk   
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