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Klimakommune indberetning 2013

Indhold Danmarks første klimakommune

Indberetning 2013

Tilbage i 2007 tog Frederikshavn Kommune teten og blev Danmarks første klimakommune. Siden har 76 danske kommuner taget 

samme skridt 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 CO2-udledning med 

3 pct. pr. år i perioden fra 2007 til 2025. Det vil i vores tilfælde sige, at vi reducerer kommunens CO2-udledning med hele 54 pct. i 

perioden frem til 2025.

 

I arbejdet med at energioptimere de kommunale ejendomme, forbedre brændstoføkonomien i transporten, opføre moderne og 

energirigtige byggerier, investere i energiproducerende anlæg og fokusere på energirenoveringer med lav tilbagebetalingstid, har vi 

målrettet fokus på at løfte vores opgave på den bedst mulige måde.

 

Vi er, med vores efterhånden store erfaring på området, meget bevidste om, at vores forpligtelser som klimakommune også med-

virker til at realisere Frederikshavn Kommunes mål om at blive 100 pct. forsynet med vedvarende energi i 2030. Et mål der omfatter 

hele kommunen som geografisk område.

 

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

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

potentialet i.

 

I nærværende indberetning vil vi redegøre for kommunens opnåede energibesparelser i 2013. Vores forbrugsdata offentliggøres via 

kommunens grønne regnskab, og inddateres til Danmarks Naturfredningsforening (senere benævnt DN) i denne indberetning.

 

Rigtig god læselyst

 

Med venlig hilsen Bo Niebuhr

Energikoordinator, Frederikshavn Kommune
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• Skoler 

• Daginstitutioner 

• Ældrepleje 

• Specialinstitutioner mm.

• Kulturfunktioner
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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.

I denne Klimakommune indberetning 

benyttes DN’s oplyste standardværdier for 

CO2 emission til diesel, benzin og elpro-

duktion, som er rekvireret via Energinet.

dk. For fjernvarme forholder det sig så-

dan, at de anvendte værdier er beregnet i 

faktiske tal for hvert værk, dog med und-

tagelse af de mindre værker beliggende 

bl.a. i Østervrå, Hørby mfl., som er vurde-

ret ens med brug af emissionsfaktoren fra 

Østervrå Fjernvarme.

 

På transportområdet er forbruget opgjort 

i liter benzin og i liter diesel pr. år, med 

udgangspunkt i 2400 g CO2 pr. 1000 li-

ter benzin, og 2650 g CO2 pr. 1000 liter 

diesel. Er der tale om en omlægning af 

brændstof til biogas betragtes biogassen 

som CO2 neutral, og medfører en direkte 

besparelse i CO2 regnskabet.

På brændstofområdet er der registreret et 

øget forbrug fra 2011 til 2012. Forklaringen 

er bl.a., at indkøb af brændstof er flyttet 

fra Materialgården til administrationen, 

hvilket betyder, at mængden af brændstof 

som er indkøbt på benzinkort også regi-

streres, og ikke kun det der direkte kunne 

aflæses fra kommunens eget tankanlæg. 

Referenceåret justeres dog ikke med bag-

grund i denne oplysning, da ressourcerne 

forbundet med sådan en opgave vurderes 

at være for omkostningstunge.

Bagerst i denne rapport er opgørelses-

materiale  og data samlet i tabeller for 

el-, varme- og transportområdet. Det er 

netop disse tal, som ligger til grund for 

denne indberetning. Det samme gælder 

data, der er anvendt til beregning af CO2 
emission.

• Andre Kommunale bygninger

• Idrætsanlæg 

• Teknisk anlæg 

• Brændstofforbrug, plejepersonalekørsel 

• Ejendomscenterets kørsel og forbrug



5

Klimakommune indberetning 2013

Opgørelse af CO2 emission for 
indberetningsåret 2013

Opgørelsesmaterialet for hele indberet-

ningsåret 2013 er samlet i et bilag bagerst 

i rapporten. I den samlede opgørelse 

fremgår årets forbrug og CO2 emissioner 

for indberetningsåret sammenlignet med 

tidligere år. Tabellerne er inddelt: el, var-

me 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 

fokus.

2012 2013

Forbrug CO2 (Tons) Forbrug CO2 (Tons)

El 9.129 MWh 4.087 7.848 MWh 3.709

Varme 25.041 MWh 5.192 24.429 MWh 4.644

Transport 822,238 (i 1000 l) 2.163 914,82 (i 1000 l) 2.406

Reduktion i alt -0,3 % 6 %

Fordobling af CO2 reduktion på 6 %

I denne tabel har vi samlet resultatet af 

dette års besparelser på henholdsvis el-, 

varme- og transportområdet. Det interes-

sante er her, at Frederikshavn Kommune 

i indberetningsåret 2013 har reduceret 

kommunens CO2 emission med 6 %, hvil-

ket er en fordobling af den indgåede af-

tale med DN, som foreskriver en reduktion 

på 3 % pr. år.

Gennemførte projekter 2013

I 2013 har Frederikshavn Kommunes 

Ejendomscenter foretaget en lang række 

projekter, som tilsammen har sikret en  

reduktion af kommunens CO2 emission 

med 6 % i år 2013. En fordoblet reduk-

tion i forhold til den forpligtelse, som er 

underskrevet i Klimakommuneaftalen. I 

dette afsnit fremhæver vi nogle få pro-

jekter, som er gennemførte i 2013.

Børnehuset Bangsbo er inspirationskilde 

til private energirenoveringer

I efteråret 2013 igangsatte Frederikshavn 

Kommune en større energirenovering af 

Børnehuset Bangsbo, som er en stor in-

stitution beliggende i det skønne område 

Bangsbostrand med strand, skov og na-

turlegeplads lige i nærheden. 

Børnehuset Bangsbo er ændret fra energimærke D til A ved: udskiftning af vinduer 

og døre, efterisolering af loftsrum, hulmursisolering, udskiftning af ventilations-

anlæg, udskiftning af belysning, samt styring af belysning, konvertering af varm-

vandsbeholder til varmeveksler og opsætning af solceller på 46 paneler, svarende til 

78 m2. Solcelleanlægget forventes at kunne producere ca. 8.000 kWh/år.

Energirenovering af Børnehuset Bangsbo

Med energirenoveringen af Børnehuset 

Bangsbo valgte Ejendomscenteret at fo-

kusere på netop de synergier, som kan 

opstå ved at udføre en energirenovering 

af en kommunal bygning, der er placeret 

midt i et privat boligkvarter, og samtidig 

har en størrelse, som minder om husene 

i nærområdet.

 



Klimakommune indberetning 2013

I Ejendomscenteret besluttede man at 

udnytte disse potentielle synergier i en 

markedsføring, hvor de private boligeje-

re i nærområdet gratis blev tilbudt ener-

girådgivning af egen bolig via en hus-

standsomdelt drejeskive, som simpelt og 

illustrativt forklarer fordele og gevinster 

ved energirenovering. 

Vores mål er at blive 100 % fri

af fossile brændsler. Det kræver 

vilje og handlekraft.

Derfor giver vi vores bygninger 
en energirenovering til glæ

de 
for både økonom

i og m
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Bedre  økonomi

Drej for at se fordelene ved at energirenovere 

Vi kan selv - men ikke alene

Bliv en del af en grønnere kommune

Vores mål er at blive 100 % fri

af fossile brændsler. Det kræver 

vilje og handlekraft.

Derfor giver vi vores bygninger 
en energirenovering til glæ

de 
for både økonom
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Bedre  økonomi

Drejeskiven illustrerer på simpel vis fordelene ved energirenovering, samt tilbud om gratis ener-
girådgivning af Frederikshavn Forsynings energirådgiver. Et tilbud som i øvrigt er gratis for alle 
boligejere i Frederikshavn Kommune

Udenfor Børnehuset Bangsbo blev der lige 

op til energirenoveringen opsat et bygge-

skilt som blikfang i lokalområdet, hvor-

på de udførende virksomheder nævnes. 

Skiltets funktion var, foruden at oplyse 

forbipasserende om energirenoverings-

projektet, og fortælle at energirenove-

ring er et positivt tiltag. Det skal forstås i 

relations til områdets placering ved skov 

og grønne arealer: Vi gør Bangsbo endnu 

grønnere.

Energirenovering af
Børnehuset Bangsbo

Munkevej 10-12 · 9970 StrandbyCVR. 
11369286

Barfredsvej 1  Tlf.: 98 42 66 22                        WWW.larsen-tamborg.dk
9900 Frederikshavn  Fax 98 42 63 53                         mail@larsen-tamborg.dk

Vi gør Bangsbo endnu grønnere

Arbejdet udføres af

Det har efterfølgende vist sig, at energi-

rådgiveren modtog en række henvendel-

ser fra private boligejere i området, som 

ønskede at tage imod tilbuddet om en 

gratis energigennemgang af boligen.
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ISCENTER NORD – DEN STØRSTE ENERGIFORBRUGER I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Iscenter Nord er den af kommunens byg-

ninger, som har det højeste energiforbrug 

på ca. 1,2 mio. kWh om året. Med et så  

omfattende forbrug er Iscenter Nord en 

yderst interessant case i forhold til ener-

gioptimering, da der i denne sammen-

hæng er base for at indhente omfangsrige 

reduktioner.

For at mindske forbruget har Iscenter 

Nord både i 2012 og 2013 undergået nog-

le væsentlige energitiltag, som samtidig 

vil give nogle store besparelser. Tiltagene 

i 2012 beskrives ikke her, da dette er en 

indberetning gældende for 2013. Alligevel 

er det væsentligt at understrege, at resul-

taterne er opnået på baggrund af tiltage-

ne fra både 2012 og 2013.

I 2013 blev følgende tiltag igangsat og 

afsluttet: 

• Rørføring ombygges, samt konverte-

ring af kølemiddel, forventet bespa-

relse på ca. 100.000 kr./år

• Kølekompressor skal reguleres efter 

behov, forventet besparelse på ca. 

60.000 kr./år

• Belysning skal udskiftes til LED i den 

ene hal, forventet besparelse på ca. 

50.000 kr./år

Disse tiltag har sammen med energitil-

tagene i 2012 sikret et fald i det samlede 

elforbrug i Iscenter Nord til under 1 mio. 

kWh ved udgangen af 2013.
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EN NY SOLSIKKE BLOMSTRER

I sommeren 2013 stod en helt ny institu-

tion klar til at huse to sammenlagte fri-

tidsklubber med plads til 30 børn/unge i 

alderen 11-18 år med særlige behov.

Solsikken er opført med udgangspunkt i 

at imødekomme brugernes særlige behov. 

Bygningen indeholder bl.a. faciliteter til 

bevægelse, et værksted, stilleområder og 

toiletter, som gør det muligt for brugerne 

Energirigtigt byggeri

Bygningen er opført efter energiklas-

se 2015 og opvarmes med gulvvarme. 

Belysningen er udført delvist i LED, og 

på taget er der etableret 75 m2 solcel-

ler, som forventes at kunne producere 

75-80 % af Solsikkens årlige elforbrug. 

Belysningen i institutionen er delvist 

udført i LED, og budgettet for opførelse 

af denne bygning er: 8,5 mio. kr.

Solsikken er det første af kommunens byggerier, som har været overdækket i langt størstedelen af byggeperioden. Det betyder, at 

materialerne ikke har været udsat for fugt, at arbejdsmiljøet forbedres og at byggetiden forkortes, da man er uafhængig af vejr.

at være selvhjulpne. Til kørestolsbrugerne 

er der opsat loftslifte i de vigtigste rum, 

og i køkkenet kan børn/unge og persona-

let lave mad sammen. Udenfor er områ-

det opdelt i stille zone, motorisk zone og 

action zone, hvor der er anbragt en lift til 

kørestolsbrugere. 

De flisebelagte områder er forsynet med 

ledelinjer og opmærksomhedsfelter, hvil-

ket betyder, at svagtseende kan finde 

rundt.
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Transport

Som tidligere nævnt, er der sket visse 

ændringer i forbindelse med varetagelse 

af transportområdet, som har indflydelse 

på brændstofforbrugets størrelse. Opga-

ven med indkøb af brændstof er overgået 

til Frederikshavn Kommunes Økonomi-

center, hvor den tidligere var placeret hos 

Park og Vej. Dengang opgaven var placeret 

hos Park og Vej modtog Ejendomscenteret 

en opgørelse over brændstofforbruget, 

som var direkte aflæst fra kommunens 

eget tankanlæg. I de nuværende opgø-

relser inkluderes også forbruget i forbin-

delse med brændstof købt på benzinkort, 

hvilket det ikke blev tidligere.

I opgørelsestabellen bagerst i rapporten 

fremgår det, at kommunens brændstof-

forbrug har været let stigende i 2013, hvil-

ket til dels skyldes forklaringen ovenfor. 

Desuden kan det let stigende forbrug 

skyldes, at kommunen gennem længe-

re tid har arbejdet intenst på at få flere 

medarbejdere til at anvende kommu-

nens køretøjer - i stedet for at anvende 

egne køretøjer mod betaling af kørsels-

godtgørelse. At flere benytter kommunale 

køretøjer er som bekendt lig med et øget 

forbrug. Kørselsgodtgørelsen indgår ikke 

som en del af kortlægningen, da det blot 

vil være muligt at opgøre antal udbetalte 

km. og ikke selve brændstofforbruget. 

Energitiltag i 2014

I 2014 vægter Frederikshavn Kommune følgende fire fokusområder for at komme sikkert i mål med vores forpligtelser som Kli-

makommune. Disse fire områder er nøje indtænkt i de budgetrammer, som Frederikshavn byråd vedtog i 2011 til realisering af 

energispareaktiviteter og etablering af vedvarende energianlæg.

ENERGISTYRING (1)

Der er store besparelser at hente ved at 

behovsstyre energiforbruget i hver enkelt 

bygning, således at forbruget er tilpasset 

bygningens brugere. Det er et af de fo-

kusområder, som fortsat får stor priorite-

ring i 2014.

INVESTERINGER MED KORT TILBAGE-
BETALINGSTID (2)

På nuværende tidspunkt har Ejen-

domscenteret foretaget pumpekonverte-

ringer på ca. 60 – 70 % af den kommu-

nale bygningsmasse. I 2014 planlægges et 

udbud på pumpekonvertering, som skal 

sikre, at den resterende bygningsmasse 

ligeledes opgraderes. Et andet væsentligt 

fokusområde i 2014 er teknisk isolering 

med en tilbagebetalingstid, som oftest 

er på under 5 år. Det er et område, som 

kommunen i længere tid har arbejdet 

med, og hvor opgaverne prioriteres ud fra 

korteste tilbagebetalingstid. Dette afgøres 

af en leverandørscreening, som udføres 

på de forskellige bygninger.



10

Klimakommune indberetning 2013

kan igangsættes i 2014. Det forventes dog 

fortsat, at Ejendomscenteret i løbet af 

året, vil kunne realisere et lignende tiltag.

 

SOLCELLER (4)

På Solcelleområdet har Frederikshavn 

Kommune strategisk prioriteret at igang-

sætte en række tiltag, som nu påvirkes af 

lovgivning omkring dispensation for sel-

skabsudskillelse.

Frederikshavn Kommune har ansøgt om 

en samlet pulje på knap 500 kWp, hvor 

260 kWp omfatter anlæg der blev etab-

leret før ansøgningsfristens udløb. Efter 

lodtrækning ved Energinet, har ansøg-

ningen resulteret i et tilsagn på knap 300 

kWp. Det betyder konkret, at der primo 

januar 2014 er blevet etableret to solcelle-

anlæg (80 kWp) på henholdsvis Hånbæk-

skolen i Frederikshavn og Stensnæsskolen 

i Voerså. Hertil er der givet tilsagn om et 

anlæg på 83 kWp til Abildgårdskolen i 

Frederikshavn.

Oprindeligt var målsætningen, at Frede-

rikshavn Kommune ved udgangen af 2014 

skulle have en samlet installeret effekt 

på 1 MWp solceller. Det anses dog ikke 

længere for at være et realistisk mål med 

regeringens indgriben på området, hvor 

kommuner som bekendt ikke har samme 

muligheder som regioner og stat.

 

Formidling
Frederikshavn Kommune har udarbejdet 

en hjemmeside bestående af cases for de 

kommunale bygninger, hvor der er etab-

leret solcelleanlæg. Foruden at beskrive 

projekterne, er hjemmesiden tilkoblet 

data fra hvert anlæg, hvilket betyder, at 

det på hjemmesiden er muligt at se, hvor 

meget de enkelte anlæg producerer. Tan-

ken er, at solcellehjemmesiden skal indgå 

som materiale og inspiration i undervis-

ningssammenhænge: www.solcellerfre-

derikshavn.dk  

2013 var det første år med brug af Ejen-

domscenterets Incitamentsmodel. Incita-

mentsmodellen betyder kort og godt, at 

brugerne i kommunens bygninger bliver 

medansvarlige for energiforbruget i på-

gældende bygning, fordi de får et øko-

nomisk incitament til at spare på ener-

gien. Er forbruget lavere end fastsat, får 

brugerne udbetalt 50 % af de opnåede 

besparelser. Overskrides det fastsatte for-

brug, opkræves brugerne derimod for  75 

% af et evt. merforbrug. I formidlingen 

af vores incitamentsmodel, er følgende 

video udarbejdet: Se link http://www.

youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U

INVESTERINGER MED LANG TILBA-
GEBETALINGSTID (3)

I 2013 har Frederikshavn Kommunes Ejen-

domscenter foretaget en gennemgribende 

energirenovering af Børnehuset Bangsbo. 

Det har været en interessant proces at 

arbejde med bygninger, som huser dag-

institutionsområdet, da disse bygninger 

ofte er sammenlignelige med tiltag, som 

på grund af bygningernes mere beskedne 

størrelse, også kan udføres i et helt al-

mindeligt parcelhus.

På nuværende tidspunkt er daginstituti-

onsområdet indblandet i en kommunal 

strukturdebat, hvilket i skrivende stund 

gør det vanskeligt at udpege præcis, hvor 

en evt. energirenovering af samme type 
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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

2014 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 4 mio. kr. 1 mio. kr. 6 mio. kr.

2015 0,5 mio. kr. 3 mio. kr. 0,5 mio. kr. 4 mio. kr.

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

Budget til energitiltag

Frederikshavn Kommunes byråd vedtog i efteråret 2011 en ambitiøs investeringsplan for energitiltag. Budgetrammen fremgår af denne tabel:

Konkrete projekter i 2014

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. Solceller, Hånbækskolen 40 MWh 2014 600.000 (4)

2. Solceller, Stensnæsskolen 20 MWh 2014 330.000 (4)

3. Solceller, Abildgårdskolen 83 MWh 2014 1.000.000 (4)

4. Varmegenvinding fra solceller til 
varmepumpe anlæg, Knivholt

40 MWh 2014 500.000 (3)

5. Konvertering fra naturgas til 
luft til vand varmepumpe
Ålbæk Bibliotek

30 MWh 2014 120.000 (3)

6. Efterisolering, Ålbæk Bibliotek 10 MWh 2014 50.000 (2)

7. Efterisolering, idrætshallen 
Frydenstrandskolen

50 MWh 2014 200.000* (2)

8. Pumpekonvertering generelt 25 MWh 2014 200.000 (2)

9. Efterisolering 50 MWh 2013 400.000 (2)

10. Teknisk isolering 50 MWh 2014 300.000 (2)

11. Udskiftning af belysning 35 MWh 2014 400.000 (3)

*Laves i forbindelse med etablering af solcelleanlæg, og vedligehold af tagløsning.
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Frederikshavn Kommune har med årets 

indsats i 2013 reduceret kommunens CO2 
emission med 6 %. Det vil med andre 

ord sige, at Frederikshavn Kommune har 

fordoblet sit spareresultat i forhold til de 

oprindelige 3 %, som er beskrevet i Kli-

makommuneaftalen. 

Det positive resultat kan ikke tilskrives et 

tiltag alene, men er baseret på en række 

fokusområder, som vi er lykkedes særligt 

godt med i år 2013. Et af de væsentligste 

punkter er, at Frederikshavn Kommune de 

seneste år, har arbejdet målrettet med at 

tilpasse bygningsmassen til rette størrel-

se og rette udformning. Helt konkret har 

det i 2013 betydet færre skolebygninger i 

anvendelse, da Nordstjerneskolen har er-

stattet tre tidligere skoler i Frederikshavn 

by. Med blot en skole i stedet for tre, er 

Konklusion

der markante besparelser på el- og var-

meforbruget. Samtidig er der på skoleom-

rådet generelt gjort en særligt målrettet 

indsats for at nedbringe energiforbruget 

bl.a. med udskiftning af pumper, øget 

isolering og etablering af solcelleanlæg. 

Et andet væsentligt parameter for opnå-

else af dette års positive resultat er, at 

flere forsyningsselskaber laver tiltag for at 

nedbringe CO2 emissionen pr. produceret 

enhed, f.eks. Frederikshavn Forsyning A/S 

og Strandby Varmeværk. Dog er der sket 

en stigning i forhold til CO2 emission på 

strøm, selvom vindmølleproduktionen er 

steget. Årsagen er, at emissionstallet fra 

2012 var forholdsvis lavt, da der var en 

stor import af strøm fra Norge og Sverige, 

som er produceret på vandkraft. 

På transportområdet er der sket en let 

stigning af brændstofforbruget. Årsagen 

hertil skyldes bl.a., at  kommunen gen-

nem længere tid har arbejdet intenst på, 

at få medarbejderne til at anvende kom-

munens køretøjer, i stedet for egne køre-

tøjer mod betaling af kørselsgodtgørelse. 

Kørselsgodtgørelsen indgår ikke som en 

del af kortlægningen, da det blot vil være 

muligt at opgøre antal udbetalte km. og 

ikke selve brændstofforbruget. 

Vi vil fremadrettet vurdere, om kørte km. 

ligeledes skal indgå i vores opgørelse, når 

kommunens nye kørselskontor er færdig-

etableret, da man formentligt alligevel vil 

foretage en lignende registrering.
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Klimakommune indberetning 2013

CO2 emission

Produktionsanlæg Varmeproduktion, ex affald 

MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Frederikshavn Forsyning 2013 224.127 30.410  

Emissionsfaktor kg/kWh 0,136   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,170   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Strandby Fjernvarme 2013 26.528 3.329 1.552.671

Emissionsfaktor kg/kWh 0,125   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,157   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Skagen Fjernvarme 2013 48.075 9.517 4.438.478

Emissionsfaktor kg/kWh 0,198  

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,247  

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Sæby Varmeværk 2013 82.629 16.463 7.678.306

Emissionsfaktor kg/kWh 0,199

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,249

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 2013

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 2013

Opgørelse af CO2 emission

VARME 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013

 MWh MWh Tons 
CO2

MWh 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

Andre kommunale 748 761 156 814 828 160 1.085 214

Idrætsanlæg 2.462 2.507 521 2.707 2.781 527 2.722 473

Institutioner 1534 1515 344 1.747 1.785 374 2.032 367

SFO 734 724 163 759 782 165 797 159

Skoler 13.545 13.797 3.093 13.041 13.450 2.790 12.006 2.345

Kulturinstitutioner 1.228 1.242 249 1.472 1.498 284 1.424 239

Ældrepleje 1.931 1.961 400 1.902 1.960 368 1.913 393

Specialinstitutioner 376 379 72 457 465 69 610 61

I alt  24.774  5.499 25.041 5.192 24.429 4.644

EL 2011 2011 2012 2012  2013 2013

 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 

Administration 1.249 564  1.295 533 875 409

Andre kommunale 159 66  185 74 189 90

Idrætsanlæg 2.207 1.115 2.022 1.003 1764 883

Institutioner 598 234  698 234 693 276

SFO 269 113 260 97 221 83

Skoler 2.925 1.476  2.708 1.313 2330 1.149

Kulturinstitutioner 1.155 554 1.029 503 942 477

Ældrepleje 787 316  775 262 699 278

Specialinstitutioner 165 76  157 68 135 64

 I alt 9.514 4.514  9.129 4.087 7.848 3.709

BRÆNDSTOF 2011 2011 2012 2012  2013 2013

 1000 l  Tons CO2 1000 l Tons CO2  1000 l Tons CO2
Diesel 484,144 1.283 761,753 2.018 845,159 2.239

Benzin 47,217 113  60,485 145 69,661 167

Brændstof i alt  1.396  2.163 2.406

I alt varme og el  10.281  9.279 8.353

Total Tons CO2  11.409  11.442 10.759

Reduktion  4,3 %  -0,3 % 6 %
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