
VIRKSOMHEDEN HOLSTEBRO KOMMUNE

BYGNINGER Udledning Enhed
Kultur & Fritid 924 tons CO2
musik, kunst, museum, bibliotek 329
sport 558
sognegårde 37

Arbejdsmarked 7 tons CO2
alle aktiviteter 7

Social og Sundhed 1.649 tons CO2
boliger 1.373
behandling, aktivitet 159
administration og køkken 118

Børn og Unge 3.514 tons CO2
skoler 2.533
institutioner 870
andet 110

Teknik og Miljø 525 tons CO2
drift 495
udlejning, andet 29

Borgmesterkontor 815 tons CO2
rådhuse 815

Diverse 185
SUM 7.619 tons CO2

TRANSPORT I ALT Udledning Enhed
Tjenestekørsel i privatbiler 484 tons CO2
Kørsel i tjenestebiler 342 tons CO2
Offentlig transport, køreplantimer 233 tons CO2
Flyrejser 4 tons CO2
Togrejser 11 tons CO2
SUM 1.075 tons CO2

Samlet udledning 8.693 tons CO2

CO2-regnskab 2011

Holstebro Kommune
Teknik Miljø
v. Per Kristensen 6. juli 2012



CO2-regnskab 2011
VIRKSOMHEDEN HOLSTEBRO KOMMUNE

Relativ CO2-udledning pr. 
borger fra kommunens 
aktiviteter

Udledning Enhed

Kommunens bygninger 0,133 tons CO2/ 
borger

Transport 0,019 tons CO2/ 
borger

SUM 0,152 tons CO2/ 
borger

Til sammenligning så udleder vi i Danmark 10 tons CO2/ borger.
En gennemsnitsborger i Holstebro Kommune udleder 6 tons CO2.

Energiforbrug og 
CO2-udledning pr. m2

Areal (m2) Elforbrug  
(kWh/m2)

Varme 
(kWh/m2)

Udledning (tons 
CO2/m2)

KOMMUNENS BYGNINGER
Kurtur & Fritid 45.399 26 99 0,020
Arbejdsmarked 1.355 9 8 0,005
Social & Sundhed 48.601 44 116 0,034
Børn & Unge 147.033 28 106 0,024
Teknik & Miljø 12.419 68 132 0,042
Borgmesterkontor 19.181 73 78 0,042
Elforbruget ved afd. "Borgmesterkontor" omfatter forbrug til drift af 
EDB for alle kommunens arbejdspladser. 

CO2-udledning fra bygninger Udledning Enhed
Varmeforbrug 2.735 tons CO2
Elforbrug 4.883 tons CO2

Reduktion 2008 2009 2010 2011
CO2-udledning, tons 8.230 8.374 8.162 8.693
Antal m2 bygning 266.897 263.674 271.584 280.971
CO2-udledning, kg pr. m2 30,84 31,76 30,05 30,94
Reduktion, tons CO2 83 98 100
Reduktion, % 1,0 0,0% 1,20% 1,23%
i.o. = ikke opgjort
Reduktion af CO2 i 2008 er projekter gennemført i 2 008 og 2009.
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Samlet CO2 udledning i 2011  

virksomheden Holstebro Kommune
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CO2-regnskab 2011
for virksomheden Holstebro Kommune

Holstebro Kommune har i februar 2009 underskrevet en klimakommuneaftale med 
Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen forpligter kommunen sig til at reducere 
udledningen af CO2 med 2 % om året frem til 2025. Desuden skal kommunen udarbejde 
en klimaplan, som beskriver hvordan vi vil nå målet, samt hvilke områder vi vil fokusere på. 
Hvert år skal vi offentliggøre et CO2-regnskab, som viser resultaterne og en handlingsplan 
for åres besparelses aktiviteter.

Teknik og Miljø har lavet en kortlægning af udledningen af CO2 i virksomheden Holstebro 
Kommune. Kortlægningen bygger på data fra 2011 og danner basis for det fremtidige 
arbejde med reduktion af CO2-udledningen.
CO2-regnskabet indeholder de væsentligste udledninger af CO2, som stammer fra 
energiforbrug i bygninger og fra transport.

Som udgangspunkt omfatter kortlægningen alle kommunes aktiviteter; dvs. drift af 
bygninger, forbrug ved administration, institutioner, skoler, kultur og fritid.

Kortlægningen omfatter ikke spildevandsrensning, affaldsindsamling og -behandling, 
gadelys, vintertjeneste og andre indgåede kontrakter.  Disse aktiviteter varetages af 
eksterne samarbejdsparter. CO2-udledningen fra disse aktiviteter vil fremgå af 
samarbejdsparternes CO2-regnskab, når disse udarbejdes.

CO2-regnskabet for 2011 viser en samlet udledning på 8.693 tons CO2. Det betyder 
omregnet, at kommunens aktiviteter bidrager med en udledning på 0,152 tons CO2 / 
borger i Holstebro Kommune.
En sammen ligning med andre kommuner er vanskelig, idet der er stor forskel på hvilke 
aktiviteter, den enkelte kommune tager med i CO2-regnskabet. 
Sammen med regnskabet foreligger en oversigt over gennemførte energibesparelses-
projekter for perioden 1. jan. 2011 til 31. dec. 2011. Oversigten viser, at der er gennemført 
projekter, som reducerer CO2-udledningen med 101 tons. Det svarer til 1,20 % af den 
samlede udledning.

Tak til alle, der har bidraget med oplysninger til CO2-regnskabet.

Regnskabet er udarbejdet af energirådgiver Per Kristensen.

God læselyst!

Holstebro den  6. juli 2012
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Forudsætninger for beregning for CO2-udledning fra kommunens bygninger

Opgørelses år
Holstebro kommunes CO2 beregning er foretaget med grundlag i varmeåret 2011

Energidata grundlag
Holstebro Kommune ejer ca. 265 bygninger/ejendomme. Der er indhentet oplysninger om 
energiforbrug fra disse - enten er data fra kommunens elektroniske energistyringssystem 
Omega og eller data er oplysninger fra de enkelte forsyningsselskaber.

Et begrænset antal ejendomme er der ikke modtaget data fra. I stedet er forbruget 
beregnet ud fra middel nøgletal for de pågældende ejendomstyper via ELO database over 
varme og el-forbrug.
19 af kommunens ejendomme er ikke medtaget i opgørelsen. Det drejer sig om 
parcelhuse og stuehuse på mindre landbrugsejendomme. Forbruget i disse bygninger / 
boliger er påvirket af de aktuelle forbrugere, som kommunen ikke har direkte løbende 
kontakt med og derfor ikke mulighed for løbende at påvirke til et lavere forbrug.

Bygnings arealer
De enkelte bygnings etageareal er indhentet via BBR oplysninger. Dette areal danner 
grundlag for beregning af forbrug pr. m2, eller beregning af aktuel forbrug via nøgletal, 
hvor forbruget ikke er kendt.

Varmeforbrug klimakorrigeret
Det oplyste beregnede varmeforbrug er klimakorrigeret til et "normal" år.
Klima korrektionen er foretaget ud fra graddage tallet for 2011 og korrigeret til normal året 
(middel året i perioden 1941 til 1980). CO2 belastningen fra varmeforbruget kan således 
sammenlignes med andre år uden hensyn til om vinteren var mere varm eller var mere 
kold end "normalt".
Af det totale varmeforbrug er 15 % ikke klimakorrigeret, idet dette forbrug anvendes til 
varmt vand, eller andet forbrug, som ikke påvirkes af ude-temperaturen (Graddage 
uafhængigt forbrug = GUF).

CO2-emissioner
Emissioner værdier som er fastsat 2008 er anvendt også for 2011, så variationer i 
emissioner ikke påvirker beregninger. Herved er CO2 udledning sammenlignlig med basis 
året 2008. Den kraftige ændring pr. 2012 i emission på el fra 473 til 378 g/kWh er IKKE 
medregnet i opgørelsen - selvom dette vil give et betydelig positivt billede.
Emissioner værdier på el er indhentet fra www.green2key.dk gældende for Vestdanmark. 
Tilsvarende er der fundet emissions værdier for naturgas og olie via greeen2key.dk.

Emissioner værdier på de enkelte fjernvarme værker er vurderet ud fra, hvilket brændsel, 
som anvendes lokalt, så som naturgas, flis eller bioolie.
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I Holstebro By er fjernvarmen produceret på henholdsvis Måberg Affaldsforbrænding og 
på decentrale naturgas forsynet spidslast værker. Måbjerg Affaldsforbrænding anvender 
affald, flis, naturgas og olie i værket. CO2 emissionen for Holstebro By er afhængig af % 
fordelingen mellem disse varmekilder. Emissions værdien for fjernvarme for Holstebro By 
er oplyst af Vesforsyning - hvor emissionsværdien for 2008 er anvendt i dette CO2 
regnskab.

Holstebro Kommune
Teknik Miljø
v. Per Kristensen 6. juli 2012



Sum valgte 87 273

B
yg

ni
ng

F
or

va
ltn

in
g

K
or

t b
es

kr
iv

el
se

 a
f f

or
sl

ag

F
je

rn
va

rm
e 

M
W

h

ol
ie

 M
W

h

ga
s 

M
W

h

E
l M

W
h

Sum udført 2011 544 0 0 171

Ellebækskolen Børn&Unge Behovsstyret belysning PIR føler -         11,8

PIR sensorer i birum til faglokaler - ekstra -         0,1

Ændret tavlelys i faglokale - ekstra -         0,1

Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg til ventilationsanlægget-         0,1

Fugtføler i omklædningsrum - styring af ventilation 0,5 0,2

Fugt og CO2 styring af gymnastikslag - styring af ventilation1,5 1,6

Ændringer af CTS automatik -         0,0

Lysstyring i gang fløj D -         0,4

Montage fugtføle og CO2 føler i gymnastiksal -         0,5

Sct. Jørgen Skole Børn&Unge Isolering af 3 store ventiler på varmefordelingsrør i gymnastiksal0,9         

Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 1,8         

Montering af nye cirkulationspumper på varmeanlæg mm.8,4         

Ændring af styring på ventilationsanlæg til gymnastiksale - AUT-         2,7

Ændring af styring på ventilationsanlæg til gymnastiksale EL-         

Halgård Skole Børn&Unge Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum  i 1958-bygning med 150 mm.6,4

Kedel konverteres til fjernvarme 113,5     

Tandlæg barak, konvertering fra el varme til varmepumpe-         20,0

Mejrup Skole Børn&Unge Montering af bevægelsesmeldere  - udsat 0,0

Efterisolering af varmefordelingsrør i ingeniørgange og kælder3,4         

Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 0,4         

Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg og BC-         0,5

Tandlæg barak, konvertering fra el varme til varmepumpe-         20,0

Idrætcenter Vest Kultur og Fritid Isolering af ventiler og dæksel 2,1

Montering af nye cirkulationspumper i ventilationsblandesløjfer-         5,0

Montering af ny ladekredspumpe ved varmtvandsbeholder-         0,4

Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg -         0,4

Levering af nye lamper til træningshal -         12,6

Montering af nye lamper til træningshal -         0,0

Birkelundskolen Børn&Unge Isolering af DN65 + DN80 ventiler 3,4         

& centraltandklinik Glødepærer  i toiletter  udskiftes med sparepærer -         

Montering af bevægelsesmeldere med PIR følere i pedelbolig (specialklasse)-         2,4

Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 0,5         

Isolering af varmefordelingsrør 0,6         

Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg til gulvvarme-         0,3

Udskiftning af ældre belysningsarmaturer -         1,2

Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,3         

Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder og varmtvandsveksler1,1         

Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg til kontorerne-         0,3

Oversigt over gennemførte 
energibesparelses projekter i 2011
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Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg + ventilationsanlæg-         0,5

Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsveksler 0,1         

Schneider - Tandplejen, Opkobling til webserver - ny CTS.1,4         0,5

Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning -         

Tvis Skole Børn&Unge Montering af nye cirkulationspumper på varmeanlæg og varmt brugsvand.0,0 2,0

Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 5,3         

Vestjysk
fritidscenter Kultur og Fritid Montage af bevægelses sensor i svømmehal - projektet ej udført a.ht badesikkerhed-         

Isolering af uisolerede ventiler og varmerør i teknikrum i bygning F0,5         

Isolering af varmefordelingsrør -         

Termostatventiler justeres på alle radiatorer -         

Montering af nye cirkulationspumper -         1,2    

Grøftekanten Børn&Unge Belysning i køkken 0,0 0,2

Pumper -         2,8

Ventilation, rød, gul og blå stue 1,5 2,0

Ulfborg Skole Børn&Unge Isolering af loft i bygning fra 1909 + 1910 14,7

Hulmursisolering af bygning fra 1959 + 1910 39,6

Isolering af loft i uopvarmet kælderrum 44,5

Plexiplade under 7 minde ovenlys -         

Permanent lukning af varmerør i ovenlys 18,3

Behovstyret ventilation ved bygning - udskoling -         0,0

Urstyring på ventilation i gymnastiksalen -         1,9

Urstyring på ventilation i ungdomsklubben (sikringsrum)-         0,6
Varmestyring og indregulering generelt + 
4 stk ECL rumføler incl. El-arbejder 125,9

Isolering af varmerør og fittings 12,7

Sensor på belysning i bygning sidst 1970 - udskoling -         1,9

Udskift af pumper -         1,1

Radiator ved loft i mellemgange - nye termostater. 0,2

Lamper i kælder lokale, nye inkl. kabling efter isol af dæk-         0,3

Rolf Krakes Skole Børn&Unge Lyskilder i bygning D udskiftes til lavenergipærer - E.midt-         3,8

Montering af nye cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg-  E Midt-         1,9

Udskiftning af pumper E Midt -         5,9

Isolering af blandesløjfe i bygning F - E - Midt 2,5

Varmepumpe i Tandlæge klinik -         20,0

Energioptimering af automatik for ventilationsanlæg - betjener Sal2,5 5,0

Lys lærergrupperum fløj A ny -         0,3

Lys i fællesrum fløj A ny -         0,4

Lys i sal - Gymnastiksalen, inkl. ændring af tænding 1,7

Tandlæge barak. -         0,0

Ventilationanlæg til salen - gennemføres ikke, optimeret -         0,0

Udsugning klasselokaler fløj C gl. 5,4

Ventilationsanlæg til SFO anlæg 2 7,9 1,0

Ventilationsanlæg til fløj C 35,2 3,5

Bjørnegrotten Børn&Unge -         

8162

Birkehøj ældrecenterSocial & Sundhed CTS automatik på ventilationsanlæg - bedre tidsstyring, udnyttelse af ½ luftmængde-         25,0
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Skovvang Social & Sundhed Isolering af hulmur i hovedbygning - ej udført, facadesten kan ikke tåle frost.-         

Isolering af lofter med 200 mm 39,2

Belysning i værksted - sensorer. -         2,4
Varmestyring i resen af Skovvang - 1 grad 
4 ekstra. Rumføler til ECL styring (ekstra VVS + 
EL 22,0

Termostatventiler -         

Pumper -         2,8

Ventilation byg k-g -         0,0

Brugsvand - tidsstyring (EL) 15,9 0,0

Behovsstyring af ventilation i beboelse/køkken 3,5 2,0

Montage af 4 stk. rumføler for ECL automatik - el arb -         

Holstebro Kommune
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