
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redegørelse  
for CO2-reduktion  
i Gentofte Kommune 
2011 
 

 

 

 

 



2 

CO2-udledning i Gentofte Kommune 
Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive 
Klimakommune. Herved forpligtede kommunen sig til at opnå en CO2-reduktion på 2 % om året 
frem til og med år 2025 inden for kommunens egen drift. 

Sideløbende hermed har Gentofte Kommune udarbejdet en klimaplan, som også omfatter kommu-
nen som geografisk område, dvs. inklusive borgere og erhvervsliv. Klimaplanen skal sikre, at Gen-
tofte Kommune gør sit til at leve op til de internationale aftaler om at reducere CO2-udledningen 
med 20 % inden 2020, samt det supplerende nationale mål om en øget andel af vedvarende ener-
gi til 30 % inden 2020.  

Derfor forpligter Gentofte Kommune sig i klimaplanen til at: 

1. reducere CO2-udledningen fra Gentofte Kommune som geografisk enhed med 12 % i år 
2020 i forhold til år 2007 som følge af Gentofte Kommunes klimaindsats 

2. nedsætte CO2-udledningen fra Gentofte Kommunes egen drift med 2 % om året fra 2009 til 
2025 

3. øge anvendelsen af vedvarende energi i kommunen 

4. fremme tilpasning til klimaforandringer via en strategi for klimatilpasning 

5. øge bevidstheden om klima og klimaforandringer hos borgere, erhverv og ansatte i Gentof-
te Kommune 

6. fremme bæredygtig transport både internt i kommunens drift og hos borgere og erhvervsliv 
i kommunen 

 

Denne Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 indeholder to opgørelser. Først 
en sammenlignelig opgørelse mellem år 2010 og 2011, hvor varmeforbrugene er graddagekorrige-
rede, og hvor emissionsfaktoren for el og varme er fastholdt til faktoren for 2008. Den anden opgø-
relse er en nøgletalsopgørelse, hvor indvirkningen fra arealer og borgere inddrages. 
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Forudsætninger for redegørelsen 
Der er taget udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings vejledning til opgørelse og doku-
mentation af kommunens CO2-udledning og reduktion. 

Energiforbrugene for kommunens bygninger brugt til kortlægningen er hovedsageligt oplysninger 
fra registreringer i kommunens energistyringssystem, men også leverandøroplysninger er brugt. 
Elforbruget til vejbelysning er leveret fra DONG som et samlet forbrug. 

Der er anvendt samme emissionsfaktorer for begge år, nemlig tallene fra basisåret 2008. Denne 
forudsætning fastholdes i alle fremtidige opgørelser for at kunne opnå sammenlignelighed, da 
emissionsfaktorerne kan være forskellige fra år til år, alt efter sammensætningen af energi i forsy-
ningskilden.  

Opgørelsen for 2010/2011 er ikke sammenlignelig med opgørelsen for 2009/2010, da der er kom-
met flere ejendomme med. 

  2008 

CO2-emission el* [kg/kWh] 0,451 

CO2-emission gas** [kg/Nm³] 2,25 

CO2-emission fjernvarme*** [kg/GJ] 28,25 

CO2-emission benzin [kg/l] 2,40 

CO2-emission diesel* [kg/l] 2,65 
* www.energinet.dk, generel deklaration, ** www.energinet.dk, miljørapport, *** CTR 
 

  2010 2011 

Graddagetal 3.492 2.733 

Indbyggertal**** [årets primo] 71.052 71.714 
**** Danmarks Statistik 
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Opgørelse af CO2-udledningen  

Som det fremgår af CO2-opgørelsen nedenfor, har kommunen reduceret CO2-udledningen med 3,8 
% fra 2010 til 2011, hvilket svarer til at kommunen udledte ca. 559 ton mindre CO2.  

Over 80 % af kommunens CO2-udledningen stammer fra kommunens bygninger, og derfor har 
kommunen udarbejdet Energihandlingsplan 2011-2016, der fastlægger, hvordan der arbejdes med 
reduktion af energiforbruget i bygningerne, og hvordan energiforsyningerne omlægges til mindre 
CO2-udledende energikilder som fx fjernvarme eller vedvarende energiforsyning. Energihandlings-
planens mål er en årlig CO2-reduktion på 2 % i kommunens ejendomme. 

CO2-udledningen fra de kommunale bygninger er reduceret med 5,5 % fra 2010 til 2011. Næsten 
indenfor alle områder er udledningen reduceret og især i skoler og administrationsbygninger har 
der været reduktioner. På skoleområdet er der et generelt fald i CO2-udledningen, hvor kun et par 
bygninger er uændret i CO2-udledningen og resten har reduceret. På administrationsområdet er 
det hovedsageligt Gentofte Rådhus der har reduceret både el- og varmeforbrug og her er der i 
2011 bl.a. udskiftet pumper, optimeret ventilationsanlæg og installeret spændingsregulator der 
reducerer elforbruget samt efterisoleret og monteret forsatsruder der reducerer varmeforbruget. 

Inden for transport, vejbelysning og tekniske anlæg er udledningen reduceret, mens der indenfor 
idrætsanlæg er en stigning, der hovedsagligt skyldes flere besøgende i Kildeskovshallen og derfor 
også et større forbrug og derudover er der også bygget en ny tennishal samt en ny ishal. 

Gentofte Kommunes vognpark er ved at overgå til at være leaset. Det har derfor ikke været muligt i 
denne opgørelse at sammenligne data fra 2011 med 2010. Det er derfor antaget at udledningen er 
uændret fra 2010 til 2011 og fra næste år, vil sammenligningen af CO2-udledningen så indgå igen. 
Ansattes transport i egen bil til arbejdsbrug, er medregnet under ”Anden kørsel”. Her har der været 
en markant reduktion, til trods for, at det ikke har været et indsatsområde. Det vides dog ikke om 
grunden er mere kørsel i kommunens biler frem for private biler, mindre behov for kørsel eller an-
det transportmiddel som fx cykel. 

Område/delområde 

2010  

[ton CO2] 

2011  

[ton CO2] 

Dif-10/11 Dif-10/11 

[%] 

Energiforbrug i Kommunale Bygninger 9.272 8.759 -513 -5,5% 

Administrationsbygninger 1.306 1.216 -90 -6,9% 

Skoler 2.869 2.626 -244 -8,5% 

Daginstitutioner 1.069 1.049 -20 -1,9% 

Fritids- og ungdomsklubber 236 237 1 0,5% 

Ældrepleje 1.249 1.197 -52 -4,2% 

Specialinstitutioner 1.716 1.640 -76 -4,4% 

Kulturinstitutioner 817 783 -33 -4,1% 

Andre kommunale bygninger 10 11 1 13,0% 

Transport 554 509 -45 -8,1% 

Plejepersonalekørsel 143 143 0 0,0% 

Teknisk forvaltnings kørsel og forbrug 275 275 0 0,0% 

Anden kørsel 136 91 -45 -33,0% 

Vejbelysning 1621 1.501 -120 -7,4% 

Idrætsanlæg 2.456 2.621 165 6,7% 

Tekniske anlæg 856 810 -46 -5,4% 

I alt (hele kommunen) 14.759 14.200 -559   

Ændring i procent (%) 100% 96,2%   -3,8% 

Sammenligning af CO2 -udledning med graddagekorrigeret varmeforbrug samt fastholdt CO2-emissionsfaktorer for 2008.  
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Nøgletalsopgørelse for CO2-udledning 

For at få et mere nuanceret billede af CO2-opgørelsen er det relevant også at se på nøgletalsopgø-
relsen for CO2-udledningen, hvor udledningen er opgjort i forhold til befolkningstal og bygnings-
masse.  

CO2-udledning set i forhold til befolkningstal 

Indbyggertallet i Gentofte Kommune er steget med ca. 0,9 % fra 2010 til 2011. Energiforbruget 
stiger ikke parallelt med befolkningstilvæksten, hvilket vil sige, at de flere borgere ikke tilsvarende 
betyder større CO2-udledning.  

Det er ikke alle områder, befolkningstallet har indflydelse på. Fx er forbruget til vejbelysning uænd-
ret, uanset om der kommer flere eller færre borgere til kommunen. Men de fleste andre områder er 
berørte af, om befolkningstallet er stigende eller faldende. Flere borgere betyder oftest, at der er 
flere, der skal serviceres i skoler, daginstitutioner, fritids- og idrætsklubber, kulturinstitutioner osv. 
Det betyder oftest også, at der samlet set bruges mere vand, og at fx genbrugsstationen bruges 
mere.  

Tages befolkningstilvæksten i betragtning er reduktionen i CO2-udledningen på 4,4 %. 

CO2 udledning pr. borger i Gentofte Kommune Total CO2-udledning [kg CO2 /borger] 

  2010 2011 Dif-10/11 Dif-10/11 (%) 

Kommunale bygninger 133,0 124,6 -8,4 -6,3% 

Transport 7,8 7,7 -0,1 -0,9% 

Vejbelysning 22,8 20,9 -1,9 -8,3% 

Idrætsanlæg 34,6 36,5 2,0 5,7% 

Tekniske anlæg 12,1 11,3 -0,8 -6,3% 

I alt pr. borger 207,7 198,6 -9,1 -4,4% 

 

CO2-udledning set i forhold til bygningsmasse 

CO2-udledningen fra bygningsmassen udgøres af forbruget til el og varme. Der er både lavet en 
samlet nøgletalsopgørelse samt opdelte opgørelser, for at anskueliggøre, at det særligt er redukti-
onen af elforbruget der sikrer den samlede reduktion. 

CO2 udledning pr. m² 2010 [kg CO2] 2011 [kg CO2] Dif-10/11 Dif-10/11 (%) 

Administrationsbygninger 41,5 38,2 -3,2 -7,8% 

Skoler 24,4 22,2 -2,2 -8,8% 

Daginstitutioner 36,0 35,3 -0,7 -1,9% 

Fritids- og ungdomsklubber 22,9 25,0 2,1 9,1% 

Ældrepleje 50,6 47,4 -3,2 -6,4% 

Specialinstitutioner 67,2 64,2 -3,0 -4,4% 

Kulturinstitutioner 52,7 50,9 -1,8 -3,4% 

Andre kommunale bygninger * * * * 

Idrætsanlæg 48,9 49,6 0,6 1,3% 

Tekniske anlæg 32,2 32,0 -0,3 -0,8% 

Kommunale bygninger i alt 38,2 36,7 -1,5 -4,0% 

*) Datagrundlaget er for smalt til at danne dette nøgletal. 
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I 2011 er det især reduktionen af elforbruget, der er medvirkende til, at der opnås en samlet CO2-
reduktion på 3,8 %. Skole- og ældreområdet er de områder hvor reduktionen har været størst. Fx 
er Charlotteklubbens opvarmningsform konverteret fra el til fjernvarme og Tranehaven har fået 
skiftet størstedelen af belysningen til mere energieffektiv belysning. 8 af kommunens skoler har 
reduceret elforbruget med mere end 5 %. Der er både lavet tekniske tiltag som udskiftning af pum-
per og optimering på ventilation, men der har også været fokus på adfærd igennem et klimaam-
bassadørprojekt.  

 
Elforbrug pr. m² 2010 [kWh] 2011 [kWh] Dif-10/11 Dif-10/11 (%) 

Administrationsbygninger 60,1 55,9 -4,2 -7,0% 

Skoler 27,6 24,5 -3,1 -11,1% 

Daginstitutioner 35,7 35,5 -0,1 -0,4% 

Fritids- og ungdomsklubber 21,2 23,2 2,0 9,5% 

Ældrepleje 67,7 60,0 -7,6 -11,3% 

Specialinstitutioner 61,1 59,2 -1,9 -3,2% 

Kulturinstitutioner 70,8 71,3 0,4 0,6% 

Andre kommunale bygninger * * * * 

Idrætsanlæg 69,2 70,5 1,2 1,8% 

Tekniske anlæg 45,1 44,3 -0,7 -1,6% 

Kommunale bygninger i alt 46,5 44,7 -1,8 -4,0% 

*) Datagrundlaget er for smalt til at danne dette nøgletal. 

 
Selvom der har været stor fokus på reduktion af elforbruget er der også gennemført tiltag i kom-
munens bygninger, der reducerer varmeforbruget. Der er lavet tiltag omkring bygningernes klima-
skærm der mindsker varmetabet og der er flere steder konverteret til mere energieffektiv opvarm-
ning. Fx har Hovedbiblioteket og Søgårdsskolen fået konverteret fra gasopvarmning til fjernvarme 
og i forbindelse med renovering af tag og vinduer på Bakkegårdsskolen er der valgt energirigtige 
løsninger så varmetabet reduceret. 
 
Varmeforbrug** pr. m² 2010 [kWh] 2011 [kWh] Dif-10/11 Dif-10/11 (%) 

Administrationsbygninger 121 108 -13,3 -10,9% 

Skoler 103 100 -3,4 -3,3% 

Daginstitutioner 132 132 0,2 0,2% 

Fritids- og ungdomsklubber 95 103 8,8 9,3% 

Ældrepleje 195 199 4,8 2,5% 

Specialinstitutioner 348 329 -19,3 -5,5% 

Kulturinstitutioner 108 104 -4,4 -4,1% 

Andre kommunale bygninger * * * * 

Idrætsanlæg 153 156 3,8 2,5% 

Tekniske anlæg 113 116 2,6 2,3% 

Kommunale bygninger i alt 143 140 -2,9 -2,0% 

*) Datagrundlaget er for smalt til at danne dette nøgletal. 

**)Varmeforbruget er graddagekorrigeret 
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Planlagte projekter i 2012 

Der arbejdes systematisk med udførelse af energibesparende tiltag i kommunens bygninger jf. 
Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016. 

Nogle af de projekter, der skal medvirke til, at Gentofte Kommune opnår en CO2-reduktion på 2 % i 
2012, er bl.a. følgende: 

• Fjernvarmekonverteringer. 8 af kommunens ejendomme konverteres fra gasvarme til fjern-
varme. 

• Vedvarende energi. På 3-4 af kommunens ejendomme etableres der vedvarende energi i 
form af solceller. 

• Belysning, ventilation og pumper - der er stort fokus på elbesparelser 
 


