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Status for CO2-udledningen i Gladsaxe kommune 2010 
 

1. Ændring af CO2 udledning for 2007 

Udgangspunktet for Gladsaxe Kommunes målsætning om et 25 % reduktion af CO2-

udledningen i perioden 2010 til 2020 er en baseline for CO2-udledningen i 2007. Denne 

udledning eller baseline blev beregnet med KL’s dengang helt nye CO2-beregner. 

Siden beregningen af baseline er der sket en række ændringer i metoder og dataopgørelser 

fra forskellige kilder. Ændringerne er sket for at forbedre datakvaliteten og give bedre 

muligheder for at kunne registrere indsatser. Ændringerne har imidlertid indflydelse på den 

beregnede baseline for Gladsaxe Kommune. 

Hver gang sådanne ændringer er foretaget, skal der gennemføres en ny beregning af 

baseline. I praksis betyder det, at det er de nye opdaterede tal for indsatsen præsenteret i 

denne status, der er gældende, og at de oprindelige tal fra CO2-handlingsplanen nu er 

forældede. 

Det er et vilkår for fremtidige beregninger, som Gladsaxe Kommune ikke kan ændre så 

meget ved. Med tiden får nye dataopgørelser mindre og mindre betydning, og giver samtidig 

et mere reelt billede af situationen, fordi datakvaliteten forbedres. 

 Gladsaxe Kommune som 
virksomhed 

Gladsaxe Kommune som 
geografisk område 

Gammel 2007 baseline 23.500 430.000 

Ny 2007 baseline 22.800 495.000 

Tabel 1 - Betydning for baseline i Gladsaxe Kommune 

Den ændrede baseline har ikke betydning for den procentvise opfyldelse af målsætningerne i 

CO2-Handlingsplanen, men har selvfølgelig betydning for beregningen af resultaterne. 

 

2. Gladsaxe Kommune som geografisk område 

Udledningen af CO2 i Gladsaxe Kommune er opgjort til godt 460.000 tons i 2010. CO2-

udledningen i Gladsaxe Kommune er faldet med 8 % i forhold til 2007. I samme periode faldt 

CO2-udledningen i hele landet med 9 %. Forskellen skyldes primært en stigning i trafikken i 

Gladsaxe kommune. 

Faldet i Gladsaxe skyldes flere faktorer: 

- Der er kommet mere vedvarende energi i både el- og fjernvarmeforsyningen på 

bekostning af kul, olie og naturgas 

- Husholdninger, handel & service og især industrien har nedbragt elforbruget 

Den samlede udledning fordelt på sektorer ses i figurerne 1 og 2. 
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Figur 1: Udviklingen i CO2-udledningen i Gladsaxe Kommune som geografisk område. 

 

Figur 2: Udviklingen i CO2-udledning i Gladsaxe Kommune som geografisk område fordelt 

på sektorer. 

Som det ses af figur 1 og 2 faldt CO2-udledningen mest fra 2007 til 2009 mens udledningen 

steg fra 2009 til 2010. Stigningen skyldes primært, at 2010 var et meget koldt år og 

varmeforbruget derfor var større. 

Varmeforbruget i 2010 er imidlertid ikke steget så meget, som man ville forvente. Det skyldes 

energibesparelser fordi boligerne i kommunen er blevet forbedret og formentlig også, at 

nogle forbrugere skruer ned for varmen pga. stigende priser på naturgas og olie. Disse 

energibesparelser svarer til omkring 60.000 tons CO2, som altså ikke er blevet udledt i 

Gladsaxe. 

CO2-udledningen fra anden offentlig sektor (dvs. ud over kommunen) steg med 3 % i 

perioden. Det tilsvarende fald for Gladsaxe Kommune som virksomhed er et fald på 10 %. 
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CO2-udledningen fra erhverv faldt med hele 17 % i perioden. Faldet skyldes primært den 

økonomiske recession i perioden. Mere VE i el-produktionen har dog også betydning. 

Trafikken i Gladsaxe Kommune er steget, hvor den på landsplan faldt. Det skyldes, at det på 

landplan især er last- og varebilstrafik, der er faldet i årene 2007-2010, hvorimod 

personbilstrafikken er steget. Størstedelen af trafikken i kommunen (85 %) sker i personbil, 

og denne del er i Gladsaxe steget mere end last- og varebilstrafikken er faldet. 

Udledningen af methan og lattergas fra affalds- og spildevandshåndtering steg med 36% i 

perioden. Stigningen skyldes især stigende mængder affald til deponering. 

 

Figur 3: CO2-indholdet per produceret kWh el og fjernvarme i perioden 2007-2010. 

I figur 3 ses udviklingen i CO2-indhold i henholdsvis el og fjernvarme. Stigende mængder 

vedvarende energi får CO2-indholdet per produceret kWh til at falde. 

I tabel 2 ses en sammenligning af udviklingen i Gladsaxe Kommune og landsgennemsnittet. 

Bemærk, at sammenligningen er baseret på 2009-tal. Det skyldes, at Energistyrelsen endnu 

ikke er færdige med at behandle alle data for 2010. 

Anvendelse Gladsaxe 
Kommune 2009 

Landsgennemsnit 
2009 

Husholdninger -9% -5% 

Handel & Service -3% -9% 

Industri -17% -18% 

Offentlig sektor +3% n.a. 

Trafik +1% -7% 

Affald & spildevand +34% n.a. 

Samlet udledning -8% -9% 

Tabel 2: Sammenligning af udviklingen i CO2-udledning i Gladsaxe kommune og 

landsgennemsnittet i 2009. 
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3. Gladsaxe Kommune som virksomhed 

Gladsaxe Kommune som virksomhed udledte i 2010 knap 20.500 tons CO2. CO2-

udledningen er faldet med 10 % i perioden 2007 til 2010. En del af faldet skyldes at der er 

kommet mere vedvarende energi ind i både el og fjernvarmeforsyningen.  

Udledningen steg imidlertid fra 2009 til 2010, fordi 2010 var et meget koldt år. Hvis 2010 

havde haft samme vejr som i 2007, ville faldet i CO2-udledningen have været faldet med 18 

%. 

Det er først og fremmest et mindre energiforbrug i de kommunale bygninger, der er årsag til 

det fine resultat. Bygningerne forårsager et fald i CO2-udledningen på de 6 % ud af de 9 % 

(dvs. to tredjedele af faldet). Faldet skyldes den øgede indsats for energibesparelser og et 

større indhold af VE i el- og fjernvarmeforsyningen. 

Den samlede udvikling kan ses i figur 4. 

 

Figur 4: CO2-udledningen fra Gladsaxe Kommune som virksomhed fordelt på anvendelser 

Ud over et stigende naturgasforbrug til opvarmning pga. det kolde vejr er der sket et generelt 

fald i alle anvendelser og kilder. Selvom man ikke kan udelukke, at den økonomiske 

recession har haft betydning for kommunens CO2-udledning, så kan man med god 

rimelighed konkludere, at det er en aktiv indsats fra kommunens side, der har givet det fine 

resultat. 

4. Opsamling 

Denne første kortlægning af udviklingen af CO2-udledningen 2007-2010 viser at: 

 Faktorer som ligger uden for Gladsaxe Kommunes indflydelse, som for eksempel 

økonomisk recession og kolde vintre spiller væsentlig ind på kortlægningsresultatet 

 Udfasningen af olie til opvarmning giver markante CO2-reduktioner 

 Trafikken udgør en afgørende faktor for den samlede udledning af CO2 fra kommunen. 

 Gladsaxe kommune, både som geografisk område og som virksomhed har været gode til 

at spare energi i bygningerne.  
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 Gladsaxe Kommunes fokus på energibesparelser, gennem indsatsen for at ændre 

borgere og ansattes adfærd, systematiske bygningsforbedringer i kommunens egne 

bygninger, samt tilskud til energirenoveringer gennem Gladsaxe Fjernvarme vurderes at 

have afgørende betydning for dette flotte resultat. 

 Der vurderes fortsat at være et stort potentiale for energirenovering af bygninger 


