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Introduktion til Grønt Regnskab 2014 
 
Hermed Hvidovre Kommunes grønne regnskab for 2014. Regnskabet indeholder opgørelser over 
forbruget af el, varme og vand i kommunens egne bygninger og tal for den totale udledning af CO2 

som følge af energiforbruget.  
 
Regnskabet skal dels tjene som redskab for kommunens energistyring og dels dokumentere 
kommunens arbejde med at nedbringe energiforbruget i forhold til sin aftaler med Danmarks 
Naturfredningsforening. 
 

Forpligtigelser 
 
Hvidovre Kommune indgik i marts 2008 aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Som 
Klimakommune forpligter Hvidovre Kommune sig til at reducere sin 
CO2-udledning med 2 % om året. Hvidovre Kommune har forpligtet 
sig indtil 2025.  
 
Reduceringen skal ske i det absolutte forbrug. Det vil sige, at det 
samlede forbrug skal reduceres uagtet af om indbyggertallet stiger i kommunen, og/eller nye 
ejendomme og faciliteter tages i brug. 
 

Klimahandlingsplan 
 
Kommunalbestyrelsens vedtog den 24. marts 2009 kommunens Klimahandlingsplan, som 
fokuserer på energiforbruget i kommunens bygninger og rummer to primære indsatsområder. Dels 
investeringer i bygninger og tekniske anlæg og dels driftsoptimering og adfærdsændringer.  
 
Kommunens ejendomme og deres installationer har en meget blandet alder, kvalitet og stand. Der 
er i langt de fleste bygninger potentiale for energimæssige forbedringer. De sidste års massive 
investeringer har reduceret antallet af ”lavthængende frugter”, og det forventes at inden for en 
overskuelig årrække vil alle disse være ”plukket”.  
 
Energitiltag med rentable længere tilbagebetalingstider blev besluttet udført som et ESCO-projekt, 
hvor Hvidovre Kommune har udset sig en række større ejendomme til at indgå i projektet. Projektet 
er igangværende og vil løbe ind i 2015, hvor et katalog over mulige energitiltag vil blive 
præsenteret. 
 
Miljø- og energipuljen bruges til at gennemføre tekniske tiltag i kommunens bygninger, som kan 
reducere energiforbrugene. Når kommunen investerer i teknik eller andre bygningsmæssige tiltag, 
bliver de pågældende arbejdspladsers energibudgetter modregnet med den beregnede 
energibesparelse. Det betyder, at besparelserne kan bruges til nye energiinvesteringer. 
 
Driften af kommunens bygninger har stor betydning for energiforbruget. På de store ejendomme er 
der ansat tekniske serviceledere til at drive de tekniske anlæg, mens det andre steder er 
medarbejdere med helt andre kompetencer, der må tage sig af den tekniske drift. På trods af de 
forskellige vilkår er det helt centralt, at der på alle arbejdspladser er en ildsjæl, som føler et ekstra 
ansvar for energiforbruget. 
 
Med vedtagelsen af klimahandlingsplanen blev det besluttet at udnævne klimaambassadører på 
kommunens arbejdspladser. Klimaambassadørerne har til opgave at holde øje med 
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energiforbruget og finde måder at nedbringe det på. Det blev besluttet at gøre det frivilligt for 
arbejdspladserne, men der viste sig stor opbakning, idet der i løbet af de første måneder af 2009 
blev udnævnt 100 klimaambassadører. Projektet blev lanceret under logoet ”Dit og mit klima”.  
 
I 2013 blev klimaambassadør ordningen taget op igen med 
fornyet kraft med kampagner målrettet daginstitutioner og skoler. I 
2014 er der bl.a. oprettet netværksmøder for klima-
ambassadørerne og en webbaseret klimaportal, hvor der er 
sparring og support til deres klimaarbejde. Der er således meget 
fokus på adfærdsændring i Hvidovre Kommune. 
 

Sammenfatning 
 
Hvidovre Kommune har i 2014 investeret 7 mio. kr. direkte i energibesparende tiltag. Hovedparten 
er investeret i tekniske tiltag så som omlægning fra olie/gas til fjernvarme, ombygning af 
varmtvandsinstallationer, central drift- og energistyring, hulmursisolering, samt en styrket 
klimaambassadørordning.  
 
Energispareindsatsen står på to ben. Både en teknisk samt en adfærdsmæssig. Den 
adfærdsmæssige indsats kommer til udtryk ved genlanceringen af kommunens 
klimaambassadørordning med dertil afholdte adfærdskampagner i daginstitutionerne og skolerne. I 
den forbindelse er der blevet afholdt flere interessante arrangementer, der kan læses mere om i 
afsnittet ’Klimaambassadørordningen’ 
 
Resultaterne i 2014 har levet op til forventningerne og der er opnået en samlet CO2 besparelse på 
3,73 % mellem 2013 og 2014. Dermed lever Hvidovre Kommune op til sine forpligtigelser overfor 
Danmars Naturfredningsforening, der har som mål at reducerer CO2 udslippet fra kommunens 
aktiviteter med minimum 2 % om året. 
 
Det store fald i CO2 udledningen skyldes udelukkende et faldende el-forbrug på 3,88 % fra 2013 til 
2014. Det klimakorrigere varmeforbrug er derimod steget 0,46 %. Grunden til at den samlede CO2-
reducering er så høj, til trods for at varmeforbruget er steget, er at besparelsen af 1 kWh el giver 
3,7 gange større CO2 besparelse end 1 kWh sparet fjernvarme i faste omregningsfaktorer angivet 
af Dansk Naturfredningsforening. Omregningsfaktorerne kan ses i Tabel 4 i Appendiks. 
 
Årsagen til det samlede øgede varmeforbrug skyldes primært et stigende varmeforbrug på 
folkeskolerne og fritidshjemmene med en stigning på henholdsvis 1,5 % og 23,8 %. Folkeskolerne 
udgør en stor del af Hvidovre Kommunes samlede areal og har derfor relativ stor indflydelse på det 
samlede forbrug. Gungehusskolen og Langhøjskolen står for den største stigning i forbruget på 
hhv. 23,8 % og 18,3 %. Gungehusskolen har haft problemer med styringen af CTS-anlæggene i 
2014, men disse er nu blevet løst. Langhøjskolen kan have haft tilsvarende problemer. 
Begge skolers forbrug er i første kvartal 2015 tilbage på et normalt forbrug. 
 
Trods det stigende varmeforbrug har Hvidovre Kommunes indsats overfor folkeskolerne båret 
frugt. Her har tendensen været et generelt jævnt faldende forbrug for alle kommunens skoler i 
perioden 2009-2013. Hvidovre Kommune har ligeledes gennemført mange energitiltag på de 
administrative ejendomme såsom Rådhuset og Multihuset, hvilket kan ses på det kontinuerte 
faldende forbrug. 
 
Vandforbruget i kommunen er reduceret med 1,0 % i 2014 forhold til 2013. Dette skyldes primært 
et reduceret forbrug hos de største vandforbrugere i kommunen; idræts- og svømmehallerne samt 
folkeskolerne. Reduceringen er hhv. 2,9 % i idræts- og svømmehallerne og 8,3 % i folkeskolerne.  
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Hvad er ESCO? 
ESCO står for Energy Service 
Company, og i et ESCO-samarbejde 
indgår bygningsejeren (den 
offentlige myndighed) et samarbejde 
med et privat energitjenesteselskab, 
som planlægger og gennemfører en 
række energioptimerende 
renoveringer i bygningerne. 

Investeringen finansieres gennem 
de opnåede energibesparelser, 
som på den måde ”betaler” for 
energirenoveringen. 

 

 

Dette fald i vandforbruget afløser en mangeårig periode med et konstant stigende forbrug. 

Stigningen i vandforbruget gennem de senere år skyldes, at Hvidovre Kommune ikke har prioriteret 

at investere i vandbesparende tiltag, da fokus har været på reducering af kommunens CO2 

udledning. Til trods for det mindre fald i vandforbruget fra 2013-2014, er forbruget i kommunens 

bygninger stadig højt i forhold til andre kommuner. Der kan læses mere om dette i næste kapitel.  

 

Der er dog opstået et fornyet fokus på vandforbruget, og flere vandbesparende tiltag er igangsat i 

2014. Læs mere herunder. 
 

Fokusområder fremover 
 
El – og varmeforbruget har på de mindre ejendomme udviklet sig i en uhensigtsmæssig retning 
gennem årene, med en let stigende tendens, grundet et manglende fokus på netop disse 
ejendomme. 
I 2014 blev de alle energimærket, og der er i indeværende år blevet arbejdet på at lave en 
prioriteret liste over rentable energitiltag til projekter, der udføres i 2015 og 2016. 
 
Derudover er ESCO analysen igangværende på en lang række store 
ejendomme i kommunen, og rådgiveren vil i indeværende år komme 
med et katalog over mulige energitiltag. Det forventes at ESCO 
projekterne vil bidrage til betydelige reduceringer af 
energiforbruget på de implicerede ejendomme i kommunen. 
 
 
Der er kommet et nyt fokus på vandområdet, grundet det jævnt 
stigende forbrug over årene. Først og fremmest er der oprettet 
separate artskonti hos institutionerne til betaling af 
vandforbruget, således at udgifterne til vand bliver mere 
synliggjort. 
 
Vandforbruget har ikke direkte effekt på CO2-udledningen, men er 
stadig en ressource der skal tages hensyn til. En reducering af 
vandforbruget har også visse afledte effekter, da generelle 
vandbesparelser reducerer varmtvandsforbruget, og derved mindskes det samlede varmeforbrug 
til bygningerne, der påvirker CO2 balancen i positiv retning. 
 
Ejendomsafdelingen vil i forbindelse med Budget 2016-2019 søge om at få defineret Miljø- og 
Energipuljen således, at den også kan anvendes til vandspareprojekter. 
 
Der er igangsat flere vandbesparende tiltag i år 2014. Børnehuset Cirklen fik udskiftet flere 
armaturer til vandbesparende udgaver, mens der ligeledes er igangsat tilsvarende udskiftninger på 
Dansborgskolen og Gungehusskolen af samtlige blandingsbatterier til vandbesparende udgaver.  
 
Fremadrettet fortsættes fokus på elforbruget, og en række lysprojekter i idrætsanlæggene vil 
bidrage til dette. 
 
Der blev fra 2012-2013 opsat en række solcelleanlæg på kommunens Ejendomme. 
Opsætning af solceller har siden været sat i bero på grund af nye vilkår og lovgivning på området, 
der på nuværende tidspunkt gør, at det ikke er rentabelt for en kommune at etablere solceller. 
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Ejendomsafdelingens energitiltag i 2014 
 
Det igangværende arbejde med energioptimering af kommunens ejendomme fortsætter med 
uformindsket styrke af hensyn til både klima og økonomi.  
 
Konvertering til fjernvarme 
 
Blandt energitiltagene i 2014 er en række ejendomme konverteret fra naturgas til fjernvarme. 
 
Det drejer sig i 2014 om følgende institutioner 
 
- Hvidovre Stadion 
- Børneinstitutionen Willer 
- Kirsebærhuset 
- Bofællesskabet Gammel Køgelandevej 276 
 
Lysprojekter 
 
Derudover er der blevet udført en række lysprojekter rundt omkring i Kommunen. 
 
Blandt andet i medborgerhuset, hvor alt lys i medborgersalen er udskiftet til energibesparende 
LED-armatur. 
 
Etablering af ny udendørsbelysning ved HBC hallen. Her er de gamle armaturer og glødepærer 
udskiftet til LED-belysning. 
 
Ventilation 
 
Der er sat CO2 følere på ventilationsanlæggende i Krogen, Stenen, Manegen og Humlebien, for at 
opnå en mere præcis drift af anlæggende samt et forbedret indeklima. 
 
Gungehusskolen er i forbindelse med udvidelsen blevet koblet på den fælles CTS-platform hvorfra 
CTS-systemet kan styres med stor præcision.  
 
Herudover er der – også i 2014 – gennemført større og mindre projekter vedrørende isolering af 
tekniske installationer og bygninger, udskiftning af belysning, udskiftning af pumper i tekniske 
anlæg samt udskiftning og optimering af CTS-anlæg. 
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Opgradering af energiregistreringssystemet 
 
Under Miljø- og energipuljen er der afsat penge til Central Drift- og energistyring. Central drift- og 
energistyring vil ved hjælp at overvågning og styring af de enkelte ejendommes forbrug være et 
vigtigt redskab til hurtigt, at opdage eventuelle uregelmæssigheder og stigende forbrug. 
 
Tidligere har al registrering af energi- og vandforbrug fundet sted i Agenda2100 udviklet af 
KeepFocus. Agenda2100 er dog i løbet af 2014 blevet afløst af Energyguard (også udviklet af 
Keep Focus). 
Dette program har medført en større brugervenlighed og giver et bedre overblik over forbruget på 
både detaljeniveau på den enkelte bygning og samlet for en bestemt gruppe. Samtidig får hver 
institution hver måned en påmindelse på email om at aflæse forbrugsmålerne.  
 
 
I forbindelsen med overgangen til det nye system er der foretaget en generel oprydning og 
validering af målerne. Eventuelle fejl og mangler er blevet rettet. Det har i den forbindelse været 
glædeligt at mange institutioner har kontaktet Ejendomsafdelingen ved problemer med indtastning 
af måler-data, da aflæsningsfejl, udskiftning af målere etc. derved kunne rettes med det samme. 
Dette er ligeledes vigtigt fremover, da det derved sikres at måleraflæsningerne til hver en tid er 
korrekte.  
 
Det nye registreringssystem tilbyder mulighed for automatisk dataregistrering af målere, hvorved 
energi- og vandforbruget kan følges helt ned på timebasis. Dermed opnår Hvidovre kommune en 
markant bedre overvågning af sit forbrug og kan således bedre styre udviklingen i energi- og 
vandforbruget. Dette vil medvirke til at reducere forbruget ved mere optimal styring af CTS-
systemerne, samt ved at fastholde tidligere opnåede besparelser. Desuden er det muligt at 
reagere tidligt ved eventuelle store afvigelser i forbruget. 
 
 
 

 
Figur 1: Energiovervågning gennem EnergyGuard 
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Etablering af fjernaflæsning af målere 
 
 
I forbindelse med skiftet fra Agenda2100 til Energyguard er 
fjernaflæsning af forbrugsmålere blevet en mulighed. 
Udrulningen af fjernaflæsning er derfor igangsat på flere 
store institutioner, således at forbruget kan følges løbende 
ned på timebasis. Data fra fjernaflæsningen bliver 
automatisk lagt ind i Energyguard. Dette tiltag gør samtidig at 
manuelle aflæsninger ikke længere er nødvendigt på disse 
målere. 
 
 
Udrulningen af fjernaflæsning fortsætter løbende og på sigt 
er det hensigten at størstedelen af Kommunens 
forbrugsmålere skal tilkobles fjernaflæsning. Indtil da skal 
alle institutioner stadig indtaste deres forbrug månedligt. 
 
 
 
 
 
Pr. 1. juni 2015 er følgende målere tilkoblet fjernaflæsning 
 

Elmålere Varmemålere Vandmålere 
Frihedens Idrætscenter 
Avedøre Idrætscenter  
Sønderkærskolen 
Rådhuset 
Dansborghallen 
Hvidovre Friluftsbad 
Avedøre Skole 
Dansborgskolen 
Frydenhøjskolen 
Gungehusskolen 
Holmegårdsskolen 
Langhøjskolen 
Præstemoseskolen 
Præstemosehallen 
Risbjergskolen 
Engstrandskolen 
Medborgerhuset 
Multihuset 
Quarkcentret 
Børnehuset Solstien Hus 1 
Børnehuset Solstien Hus 2 
Bataljonen 

Multihuset 
Familiecenter Poppelgården 
Quarkcenter 
Præstemosehallen 
 
 

Quarkcentret 
Multihuset 
Familiecenter Poppelgården 
Holmegårdsskolen 
Holmegårdshallen 

 
Det er Ejendomsafdelingens forventning at størstedelen af fjernvarmemålerne er tilkoblet 
fjernaflæsning inden udgangen af 2015. 
 

Figur 2: Eksempel på fjernaflæst elmåler. 
Her er det muligt at følge forbruget på 
timebasis. 
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Opdatering og validering af ejendomsdata 
 
I løbet af 2014 har der været en gennemgribende opdatering af datagrundlaget i Grønt Regnskab. 
Bygningsdata og tegninger for alle Hvidovre Kommunes ejendomme er gennem år 2014 blevet 
digitaliseret og samlet i webprogrammet Dalux. I denne proces er bygnings- og arealdata for de 
enkelte institutioner og ejendomme ligeledes blevet opdateret, hvilket har betydet et mere 
retvisende datagrundlag. Derfor kan beregningsgrundlaget for de enkelte institutioners nøgletal 
have ændret sig.  
Fremadrettet er det hensigten, at alle løbende ændringer (udvidelser, ændret funktion etc.) på 
kommunens bygninger, figurerer i Dalux og derved automatisk bliver indarbejdet i Grønt 
Regnskab. Derved sikres altid det mest retvisende og opdaterede billede af institutionernes 
nøgletal. 
 
I forbindelse med opdateringen og valideringen af arealerne er der også beregnet nye 
fordelingsnøgler for institutioner, der deler målere. Fordelingsnøglerne er beregnet på baggrund af 
areal. I arbejdet med at gøre dette års Grønne Regnskab mere retvisende, blev der fundet mange 
misvisende arealer især blandt SFO’erne, da der gennem årene er foretaget en del 
sammenlægninger og udvidelser etc. 
 
Da arealerne er blevet opdateret og nu er langt mere retvisende, kan nøgletallene ikke umiddelbart 
sammenlignes med de foregående år. Derfor er der i år lavet dobbelt regnskabsføring, således at 
nøgletallene er udregnet med både de gamle, og de nye mere retvisende arealer. Herved kan 
nøgletallene sammenlignes med de foregående år, samtidig med at et nyt korrekt datagrundlag 
(baseline) er etableret til de kommende år. 
 
I denne udgave af Grønt Regnskab vil nøgletal primært være vist med de gamle arealer, således 
at det er muligt, at sammenligne med nøgletallene fra de tidligere år. For at se nøgletal for 2014 
med de nye arealer henvises til Bilag til Grønt Regnskab 2014. 
 

Klimaambassadørordningen 
 

Denne adfærdsmæssige indsats for at reducere CO2-forbruget har i 2014 taget udgangspunkt i en 
styrket klimaambassadørordning.  

Ved to fælles inspirationsdage er der gennem work-shops og vidensdeling kommet adskillige 
forslag til adfærdsændrende tiltag på klimaambassadørernes arbejdspladser. Samtidigt har 
inspirationsdagene haft motiverende foredrag af henholdsvis Stine Rahbek Pedersen, der som 
projektkoordinator i Furesø Kommune har stor erfaring med adfærdsændrende projekter, og 
fremtidsforskeren Carsten Beck, der har givet klimaambassadørerne et indsigtsfuldt og nuanceret 
blik på fremtidens klimaudfordringer. Ligeledes har der været afholdt netværksmøder opdelt efter 
faggrupper, hvor erfaringer og ideer er blevet udvekslet. 

Gennem ansøgning til den såkaldte klimainitiativpulje på 100.000 kroner har fem 
klimaambassadører modtaget økonomisk støtte til at udføre konkrete CO2-reducerende tiltag. 

 

De fem projekter er listet nedenfor 

Lyssensorer på Krogstenshave  
Berøringsfrie armaturer i Børneinstitutionen Vedbyholm 
Berøringsfrie armaturer i Børneinstitutionen Frydenhøj 
Drivhus i Børneinstitutionen Krogstenshave 
Plantekasser i Børneinstitutionen Tinsoldaten 
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Klimaambassadørerne har desuden modtaget plakater og klistermærker til ophængning på 
arbejdspladsen, der oplyser om og opfordrer til CO2-reducerende adfærd i hverdagen. Derudover 
fik klimaambassadørerne deres helt egen klimaportal: www.klima.hvidovre.dk med målrettet 
inspiration og gode råd til at ændre adfærden i en mere CO2-venlig retning, og der er løbende 
blevet tilsendt nyhedsbreve omhandlende årstidens temaer på energiområdet og informationer om 
igangværende projekter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.klima.hvidovre.dk/
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Forudsætninger 

Nøgletal 
 
Det grønne regnskab er opgjort i nøgletal for el, vand og varme pr. m2, som gør at forbruget kan 
sammenlignes for hver ejendom i kommunen. Dette giver et hurtigt overblik over hvilke ejendomme 
der forbruger mest energi. Energiforbruget opgjort på denne måde afspejler ejendommens 
bygningsmæssige tilstand og brugernes adfærd. Dog er der ikke taget højde for hvor mange 
brugere, der benytter ejendommen, ej heller ejendommens brugstid.  
 
Det grønne regnskab giver ligeledes en mulighed for at kunne sammenligne nøgletallene i 
Hvidovre Kommune med landsgennemsnittet. Dette gælder særligt el- og vandforbrug. Se Tabel 1 
og Tabel 2 i Appendiks.  

Graddagekorrektion 
 
 
For at kunne sammenligne energiforbruget til opvarmning fra 
år til år er det nødvendigt at se på, om det pågældende år har 
været koldere eller varmere end normalt. Det er nødvendigt, 
da et år kan have været meget koldt, mens et andet kan have 
været meget mildt. 
 
For at foretage en sammenligning må man derfor korrigere 
varmeforbruget. Denne beregning kaldes en 
graddagekorrektion, hvor forbruget af olie, gas, fjernvarme 
eller el til opvarmning omregnes til forbruget i et 
gennemsnitsår (normalår). Antallet af graddage bestemmes 
hvert år af Teknologisk Institut, hvorved varmeforbruget på de 
enkelte bygninger automatisk korrigeres efter dette. 
 
De fleste institutioner har dog kun en varmemåler, der dækker både forbruget til opvarmning og 
varmt brugsvand. Forbruget af varmt brugsvand er uafhængigt af udendørsklimaet, og dette 
forbrug skal således ikke klimakorrigeres. Der er benyttet standardværdier fra ”Håndbog for 
Energikonsulenter” til at udregne den procentvise størrelse af det graddagskorrigerede forbrug, 
baseret på bygningens funktion såsom, idrætshaller, skoler, daginstitutioner etc. 
 
Energiregistreringsprogrammet Energyguard udregner selv det klimakorrigerede varmeforbrug. 
Dog skal man tage højde for, at det korrigerede forbrug afhænger meget af måleraflæsningerne i 
løbet af året. Hvis der kun aflæses 1-2 gange om året, vil programmet fordele det samlede forbrug 
jævnt ud over hele kalenderåret. Det betyder, at der vil være det samme forbrug af varme i januar 
som i juli måned. Det samlede korrigerede varmeforbrug vil derfor være misvisende højere end det 
reelle, da programmet beregner graddagekorrektionen ud fra hver måned. 
 
Det er en af grundene til, at Energiteamet i Ejendomsafdelingen anbefaler aflæsning af målere 
minimum hver måned. Udrulningen af fjernaflæsning af forbrugsmålerne, vil på sigt gøre det 
klimakorrigerede forbrug mere præcist. 
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Forbehold 
 
Da registreringen af forbrugsdata i de fleste institutioner stadig er manuel, er Hvidovre Kommune 
meget afhængig af, at disse aflæsninger er korrekte og aflæst regelmæssigt. Der har over de 
sidste par år været store udsving i både aflæsninger og tilgængeligheden til forbrugsdata. Dette 
bevirker, at det grønne regnskab, som det ser ud nu, ikke er et fuldstændigt billede af kommunens 
samlede energi- og vandforbrug. Derfor er det vigtigt at kigge på udviklingen af det samlede 
arealfordelte forbrug i stedet for det samlede forbrug. Det arealfordelte forbrug tager samtidig 
højde for når f.eks. institutioner nedlægges eller nye åbner. 
 
Både i 2014 og de første par måneder af 2015 har Energiteamet i Ejendomsafdelingen i højere 
grad assisteret institutionerne eller selv aflæst målerne på de steder, som ikke har fået aflæst 
målere ved starten af kalenderåret. Sammen med den løbende udrulning af fjernaflæsning af 
målerne minimeres udsvingene, og Grønt Regnskab bliver løbende mere retvisende.  
 
En del institutioner i kommunens bygninger deler forbrugsmålere. Især er dette udbred blandt 
fritidshjemmene beliggende på skolerne. Her er forbruget til et givent fritidshjem beregnet på 
baggrund af en arealfordeling, den såkaldte fordelingsnøgle. Det har ikke været muligt at benytte 
de gamle fordelingsnøgler fra det tidligere energiregistreringssystem, og derfor er disse 
fordelingsnøgler beregnet på ny, på baggrund af de nye retvisende arealer. Disse kan være 
anderledes end de tidligere benyttede, og derfor skal forbrugsudviklingen fra 2013-2014 på disse 
institutioner tages med forbehold. 

Solceller 
 
En del af Hvidovre Kommunes ejendomme har fået opsat solceller. Dette betyder at elforbruget 

målt fra elmåleren på de pågældende bygninger reduceres da en del af forbruget dækkes af 

solcellestrøm. Da størstedelen af solcelleanlæggene i Hvidovre Kommune er af begrænset 

kapacitet, bliver hele produktionen fra solcellerne benyttet i den pågældende bygning. Eneste 

undtagelse er Frihedens Idrætscenter, der også eksportere til el-nettet. Her er der udført en 

beregning på baggrund af den solgte og købte mængde strøm, samt den samlede produktion fra 

solcelleanlægget. 

I det Grønne Regnskab er den årlige produktion af solcelleanlæggene adderet til det målte 

elforbrug på de pågældende bygninger, således 

at bygningen reelle energiforbrug fremstår. 

Herved gøres bygningens elforbrug uafhængigt 

af antallet af solskinstimer det pågældende år. 

Dette sker i henhold til ’vejledning til opgørelse 

af CO2-udledninger’ fra Danmarks 

Naturfredningsforening. 

Der er kommet fjernaflæsning på alle solcelle-

anlæggene på Hvidovre kommunes egne 

bygninger og forbruget kan følges på 

nedenstående link. 

http://evishine.dk/sites/hvidovre.dk/?idx=0 

Solcelleanlæggene på kommunens ejendomme 

dækkede i 2014 ca. 2,2 % af det samlede elforbrug i kommunes bygninger.  

 

Figur 3: Solcelleanlæg på Frihedens Idrætscenter 

http://evishine.dk/sites/hvidovre.dk/?idx=0
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Samlet energiforbrug i de kommunale ejendomme 

Elektricitet 
 
I Hvidovre Kommunes ejendomme er der i 2014 blevet brugt ca. 10,9 mio kWh elektricitet, hvilket 
er et fald på 3,88 % i forhold til 2013. Dette forsætter den positive trend med et generelt faldende 
elforbrug over årene. Eneste undtagelse er år 2012, hvor elforbruget steg markant.  
 

 
Figur 4: Samlet elforbrug i Hvidovre Kommune i perioden 2010-2014 

 
Det samlede elforbrug afhænger i nogen grad af antallet af kvadratmeter. Lukning af institutioner 
og åbning af nye påvirker i høj grad det samlede forbrug. 
 
Derfor er det værd at vurdere elforbruget på baggrund af det arealfordelte forbrug, hvor det 
samlede forbrug holdes op imod antallet af kvadratmeter i kommunen. 
 
Her ses et tydeligt fald i elforbruget pr. kvadratmeter over årene, og et markant fald på 6,1 % fra 
2013-2014. Se Figur 5. 

 

 
Figur 5: Samlet elforbrug (nøgletal) for Hvidovre Kommune for perioden 2010-2014 
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Varme 
 
Samlet set er forbruget af varme, herunder fjernvarme, gas og olie mm., opgjort til 34,4 GWh i 
2014 for de kommunale ejendomme i Hvidovre Kommune.  
 
Det samlede klimakorrigerede varmeforbrug har oplevet en lille stigning. Dette skyldes primært et 
samlet øget forbrug på 1,5 % på folkeskolerne, hvilket skyldes Gungehusskolens CTS-problemer. 
Antageligt har Langhøjskolen haft samme type udfordringer. 

 
Figur 6: Samlet klimakorrigeret varmeforbrug i Hvidovre Kommune i årene 2010-2014 

 
Ved at kigge på nøgletallene ses en tilsvarende stigning i 2014 i forhold til år 2013. De oprindelige 
nøgletal er benyttet for at kunne sammenligne med de tidligere år. Her ses det, at forbruget pr m2 

er øget fra 119 kWh/m2 i 2013 til 122 kWh/m2 i 2014. Se Figur 7. 
 

 
Figur 7: Samlet klimakorrigeret varmeforbrug (nøgletal) i Hvidovre Kommune i årene 2010-2014 
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Vand 
 
I 2014 blev der i alt brugt 125.000 m3 vand i de kommunale ejendomme i Hvidovre Kommune, 

hvilket svarer til et fald på 1,0 % i forhold til forbruget i 2013. Det ses tydeligt, at der har været en 

jævn stigning i forbruget gennem årene med en markant stigning i årene 2011- 2013. Denne kurve 

er nu knækket og afløst af et mindre fald i vandforbruget. Håbet er at denne udvikling kan fortsætte 

på baggrund af det større fokus på vandbesparelser, samt de igangsatte initiativer. 

 

Figur 8: Samlet vandforbrug i Hvidovre Kommune i årene 2010-2014. 

Figur 9 viser det arealfordelte vandforbrug, der i 2014 ligger på 0,42 m3/m2. Dette er et fald på 4,5 

% i forhold til 2013. Grunden til at det arealfordelte forbrug er reduceret mere end det samlede 

vandforbrug, er et voksende areal blandt kommunens bygninger, samt tilføjelsen og aflæsning af 

vandmålere, der ikke tidligere figurerede i Grønt Regnskab, hvor de tilsvarende arealer nu er 

inkluderet. 

 
Figur 9: Samlet vandforbrug (nøgletal) Hvidovre Kommune i årene 2010-2014 
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Reduceringen i det samlede vandforbrug i 2014, afløser en årrække med et konstant voksende 

forbrug. Denne stigning kan give udtryk for adfærd og manglende fokus herpå. Der har tidligere 

ikke været investeret i vandbesparelser, da disse ikke bidrager til en reduktion af Hvidovre 

Kommunes CO2 udledning og dermed ikke indgår i Miljø og Energipuljen.  

Til trods for et mindre fald i vandforbruget fra 2013-2014, har Hvidovre Kommune stadig et relativt 

højt forbrug sammenlignet med andre kommuner. Forbruget i administration, daginstitutioner og 

Skoler/SFO’er, er blevet sammenlignet med 7 andre kommuner i en nylig – men endnu ikke 

offentliggjort analyse fra KORA, hvor Hvidovre Kommune i alle 3 kategorier placerer sig over 

gennemsnittet i de undersøgte kommuner. Rapporten er baseret på forbrug fra 2013.. 

Især vandforbruget i administrationen ligger markant over gennemsnittet med et forbrug på 0,29 

m3/m2, mens gennemsnittet for de undersøgte kommuner er 0,17 m3/m2. Daginstitutionerne i 

Hvidovre bruger 0,56 m3/m2, hvor gennemsnittet er 0,49 m3/m2.  

Skolerne/SFO’erne i Hvidovre har et vandforbrug næsten på linje med gennemsnittet blandt de 

andre kommuner med et forbrug på 0,16 m3/m2, hvor gennemsnittet er 0,15 m3/m2.  

For at øge fokus på vandforbruget, søger ejendomsafdelingen, i forbindelse med Budget 2016-

2019, om at få redefineret Miljø- og Energipuljen således, at den også kan anvendes til 

vandspareprojekter. 
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Udvalgte nøgletal for el, varme og vand 
I dette afsnit opgøres energi- og vandforbruget for hver ejendomskategori i stedet for hver 
forvaltning. Da Hvidovre Kommune har gennemført flere strukturændringer i forvaltningerne de 
seneste år, ville energiforbruget for hver forvaltning ikke kunne sammenlignes med de forgangne 
år.  
 
Ejendomskategorierne er inddelt i 4 områder: 

 Børn & Pædagogik 

 Velfærd & Arbejdsmarked 

 Kultur & Fritid  

 Administration 
 
Se Appendiks bagest i rapporten for den fulde oversigt over de kommunale ejendomme tilknyttet 
disse fire ejendomskategorier.  
 
I dette afsnit er medtaget to nøgletal for 2014. Et hvor de gamle arealer er benyttet, således at der 
kan sammenlignes med de foregående år, og et med de nye opdaterede arealer. Dette nøgletal er 
mere retvisende og kan benyttes til at sammenligne med tilsvarende type bygninger andre steder, 
men kan altså ikke bruges til sammenligning med de tidligere år.  
 
Se næste afsnit for energiforbrug fordelt indenfor hver ejendomskategori.  

Elektricitet 
 
På Figur 10 ses, hvordan elforbruget fordeler sig i Hvidovre Kommune inden for de forskellige 
ejendomskategorier. 
 

 
Figur 10: Samlet el-forbrug fordelt på ejendomskategori i perioden 2010-2014 

 
Det samlede elforbrug i Hvidovre har været faldende siden 2009, hvilket er en rigtig god tendens. 
Denne tendens er fortsat i 2014 hvor alle Ejendomskategorier har formået et reducere deres 
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samlede elforbrug. Det største fald er sket indenfor Børn & Pædagogik på 6,6 %, hvor 
folkeskolerne alene står for et fald på 12,4 %.  
 
Angivet som nøgletal ses en tilsvarende fald i el-forbruget for alle kategorier i forhold til 2013. 
Kultur og Fritid fortsætter en flot trend med store reduktioner i el-forbruget, mens Administration 
har oplevet en stagnering. Velfærd & Arbejdsmarked og Børn & Pædagogik har ligeledes opnået et 
fald i forbruget mellem 2013-2014, efter et år med stigende el-forbrug.  
Nøgletallene er også regnet ud med de nye opdaterede arealer og fremgår som ’2014 (nye 
arealer)’. Disse skal dog ikke sammenlignes med de tidligere år, men fungerer udelukkende som 
en reference til næste års Grønne Regnskab. 
 
Alt i alt en flot udvikling indenfor elforbruget, hvor alle ejendomskategorier har bidraget til det flotte 
resultat.  
 

 
Figur 11: Samlet el-forbrug (nøgletal) fordelt på ejendomskategori i perioden 2010-2014. 
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Varme 
 
Det samlede varmeforbrug for Hvidovre Kommune steg i 2014, hvilket skyldes stigningen i 
forbruget for ejendomskategorien ”Børn & Pædagogik” og Velfærd og Arbejdsmarked. Her har 
folkeskolerne bidraget med en stigning på 1,5 % der på grund af deres store andel af det samlede 
areal og energiforbrug, påvirker det samlede varmeforbrug relativt meget. Nedenstående figur 
viser varmeforbruget fordelt på de forskellige ejendomskategorier.  
 
 

 
Figur 12: Samlet varmeforbrug i Hvidovre Kommune fordelt på ejendomskategori i 2010-2014 

 
 
På Figur 13 ses, hvordan varmeforbruget fordeler sig pr. m2 i Hvidovre Kommune inden for de 
forskellige ejendomskategorier. 
 
Nøgletallene viser den samme tendens som det samlede forbrug. Undtaget er Administration hvor 
Hjemmepleje Distrikt Syd er nedlagt, der derved har reduceret arealet, mens varme-forbruget ikke 
er reduceret i samme grad. Derved er nøgletallet for Administration steget en smule. 
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Figur 13: Samlet varmeforbrug (nøgletal) for Hvidovre Kommune fordelt på ejendomskategori i 2010-2014 

 

Vand 
 
På Figur 14 ses, hvordan vandforbruget fordeler sig i Hvidovre Kommune inden for de forskellige 
ejendomskategorier. 
 
 

 

Figur 14: Samlet vandforbrug for Hvidovre Kommune fordelt på ejendomskategori i 2010-2014 
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Det samlede vandforbrug er reduceret indenfor ejendomskategorierne ’Kultur & Fritid’ samt 
’Velfærd & Arbejdsmarked’, med reduceringer på hhv. 1,4 % og 3,6 %. ’Kultur & Fritid’ indeholder 
bl.a. idræts- og svømmehallerne, feriekolonierne og foreningsejendomme, som alle har varierende 
brugstid og brugere og dermed et varierende vandforbrug fra år til år.  

 
Det ses, at Administration har formået at holde nogenlunde stabilt niveau gennem de sidste 5 år, 

mens ’Børn & Pædagogik’ er vokset markant fra 2010-2012, men nu har stabiliseret sig omkring et 

forbrug på 45.500 m3/år. 

 

Figur 15: Samlet vandforbrug (nøgletal) for Hvidovre Kommune fordelt på ejendomskategori i 2010-2014 

 
Nøgletallene viser samme tendens i forbruget som i Figur 14. Velfærd & Arbejdsmarked har det 
største forbrug pr kvadratmeter, mens Børn og Pædagogik samt Administration har det laveste 
vandforbrug pr. kvadratmeter. 
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Forbrug fordelt på ejendomskategori 

Børn & Pædagogik 
 
Ejendomskategorien ”Børn & Pædagogik” dækker over alle ejendomme indenfor daginstitutioner, 
dagpleje, skoler, fritidshjem og klubber mm. Se Appendiks for den fulde oversigt. 
 
I dette kapitel er alle nøgletal udregnet på baggrund af de samme arealer og er dermed 
sammenlignelige fra år til år. Nøgletal beregnet med de nye arealer er udeladt her for at undgå 
forvirring og gøre graferne lettere forståelige. Forbrug fordelt på Ejendomskategori med de nye 
arealer kan ses i Bilag til Grønt Regnskab 2014 sammen med flere detaljer angående energi- og 
vandforbruget for de forskellige ejendomme i denne kategori.  

El 
 
Kategorien ’Børn & Pædagogik’ havde samlet formået at reducere elforbruget i forhold 2013, som 
vist tidligere i Figur 10 og Figur 11. I Figur 16 nedenfor ses elforbruget for kategoriens ejendomme. 
 
 

 
Figur 16: Samlet elforbrug (nøgletal) for kategorien ’Børn & Pædagogik i perioden 2010-2014 
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Generelt er elforbruget faldet for mange af ejendommene. Eneste ejendomme hvor forbruget er 
steget er i børnehaverne samt de integrerede daginstitutioner. 
 
Den største forbruger pr. areal er ’Klubber og andre institutioner’. Der ses en stor stigning i 
elforbruget i 2009-2013, hvor elforbruget i 2012 røg op på 55 kWh/m2 i stedet for de seneste års 22 
kWh/m2. Dette skyldes, at kun én klub fik registeret sit elforbrug i 2009-2011, hvorefter det lykkes 
at få de resterende klubbers forbrug med. Særligt i 2013 er alle klubbers elforbrug blevet registeret 
og kan dermed indgå i det grønne regnskab. Det vil sige, at forbruget for klubberne er først fuldt ud 
repræsentativt fra 2013. I 2014 er forbruget her faldet en smule i forhold til 2013, hvilket er 
tilfredsstillende. 
 
Næsborgvej 90, hvor Ungdomsskolen tidligere lå, har et markant reduceret elforbrug i 2014, hvilket 
skyldes en omfattende ombygning af ejendommen i løbet af 2014, hvor den ikke har været i brug.  
Ejendommen skal fremover benyttes af socialpsykiatrien, mens Ungdomsskolen er flyttet til 
Enghøjhuset. Ungdomsskolen er ikke oprettet separat i denne udgave af Grønt Regnskab, da dens 
forbrug indgår i Enghøjhusets forbrug og der ikke er installeret bimålere. 
 
Alle referencer til Ungdomsskolen i denne udgave af Grønt Regnskab refererer til ejendommen på 
Næsborgvej 90. 

Varme 
 
Det samlede klimakorrigerede varmeforbrug for ”Børn & Pædagogik” steg med 2,5 % i 2014 i 
forhold til 2013. På Figur 17 ses udviklingen for 2010-2014 for denne ejendomskategori. 
 
Det ses, at varmeforbruget for både vuggestuerne og børnehaverne er steget markant frem til 
2013 på grund af væsentlige ændringer i disse ejendomsgrupper pga. nedlægninger, 
sammenlægninger, registrering af målere osv. Derfor skal tallene frem til 2013 tages med 
forbehold.  
 
Fra 2013-2014 er der generelt sket et fald i forbruget pr. kvadratmeter på tværs af ejendomme. 
Eneste undtagelser er Ungdomsskolen - der har oplevet en stor stigning - Folkeskoler og 
Fritidshjem.  
 
Ungdomsskolens varmemåler har ikke været aflæst gennem hele året samtidig med, at der har 
været en udskiftning af varmemåleren. Dette kan have indflydelse på om forbruget er retvisende 
og derfor skal dette forbrug da tages med forbehold. 
 
Mange fritidshjem ligger på skolerne og kører på samme varmesystem, hvorved en stigning i 
skolernes varmeforbrug ligeledes viser sig under fritidshjemmene.  
 
Til trods for en flot reducering af varmeforbruget på mange ejendomme opvejes denne reducering 
af en mindre stigning i folkeskolernes varmeforbrug. På grund af skolernes store andel af det 
samlede areal i denne kategori medvirker det til at ’Børn & Pædagogik’ samlede varmeforbrug er 
øget. 
 



27 Grønt Regnskab 2014 

 

 
Figur 17: Samlet korrigeret varmeforbrug (nøgletal) for kategorien ’Børn & Pædagogik’ i perioden 2010-2014 
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Vand 
 
 
Det samlede vandforbrug for ejendomskategorien ”Børn & Pædagogik” har udviklet sig i forskellige 
retninger de seneste år.  
 
 
 

 
 
 
 

 
På Figur 18 ses det, at daginstitutioner som forventet har de højeste vandforbrug pr. kvadratmeter. 
Børnehaverne og de integrerede daginstitutioner har et højere forbrug end vuggestuerne, hvilket 
skyldes, at de større børn selv kan tappe vand, vaske hænder og gå på toilettet. 
 
Landsgennemsnittet for denne type ejendom ligger på 0,79 m3/m2 pr. år i vandforbrug, hvor både 
vuggestuerne og de integrerede daginstitutioner ligger under dette niveau. 
 
Børnehaverne ligger over landsgennemsnittet med et forbrug på 0,94 m3/m2. 
 
Nogle institutioner har opnået et reduceret vandforbrug, mens andre har oplevet store stigninger. 
Klubber & andre institutioner har øget forbruget pr. kvadratmeter markant. Her har især 
Fritidsklubben Tusindfryd haft et stort forbrug over sommeren 2014 af uvisse årsager. Forbruget i 
første kvartal af 2015 ser dog ud til at udvikle sig normalt. 
 
Folkeskolernes forbrug ligger stabilt gennem årene, endda med et mindre fald fra 2013-2014. 
Dette er en flot udvikling og forbruget er markant lavere end landsgennemsnittet på 0,26 m3/m2 pr. 
år. 
Det forventes dog at forbruget vil falde yderligere i forbindelse med de tidligere beskrevne 
vandsparetiltag på Dansborgskolen og Gungehusskolen. 
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Figur 18: samlet vandforbrug (nøgletal) for kategorien ’Børn & Pædagogik’ i perioden 2010-2014 
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Velfærd & Arbejdsmarked 
 
Ejendomskategorien ”Velfærd & Arbejdsmarked” dækker over alle ejendomme indenfor ældre- og 
handikappleje, tandpleje, sundhedscenter og beskæftigelsesordninger. Se Appendiks for den fulde 
oversigt. 
 
 
 

 
 
 
 
Se Bilag til Grønt Regnskab 2014 for flere detaljer angående energi- og vandforbruget for de 
forskellige ejendomme i denne kategori. Her vil nøgletal beregnet med de nye arealer ligeledes 
være at finde. 

El 
 
Det samlede elforbrug for ”Velfærd & Arbejdsmarked” har været relativt stabilt over hele perioden 
2012-2014, hvilket også ses for de forskellige områder i denne ejendomskategori. Det er dog 
formået at reducere elforbruget i denne kategori med 2,7 % i 2014 i forhold til 2013.  
 
Figur 19 viser de forskellige ejendommes forbrugsudvikling de senest år. 
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Figur 19: Samlet elforbrug (nøgletal) for kategorien ’Velfærd & Arbejdsmarked’ i perioden 2010-2014 

 

 
De højeste elforbrug pr. kvadratmeter ligger hos ”Pleje & omsorg 
for ældre og handikappede, samt ’Botilbud for midlertidigt 
ophold’. Elforbruget er generelt reduceret på de enkelte typer 
ejendomme fra 2013-2014. Eneste undtagelser er 
’Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt 
ældreboliger, der har oplevet en mindre stigning pr. 
kvadratmeter. 
 
For ”Botilbud for længerevarende ophold” har det ikke været 
muligt at få adgang til forbrugsdata siden 2011.  

 
 

Figur 20: Svendebjerghave 
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Varme 
 
Det samlede varmeforbrug for ”Velfærd & Arbejdsmarked” er det højeste pr. kvadratmeter i 
Hvidovre Kommune i 2014. Det samlede forbrug i denne kategori er steget 5,7 % fra 2013-2014. 
Dette skyldes hovedsageligt kommunens plejecentre, som har et varmeforbrug på omkring 200 
kWh/m2. Især ’Botilbud for midlertidigt ophold’ er vokset markant med en stigning på 36 %. 
 
Et almindeligt parcelhus fra efter 1977 har et varmeforbrug på ca. 90-110 kWh/m2. Årsagen til det 
højere varmeforbrug kan være, at de ældre ønsker en højere rumtemperatur end de 210C, som er 
anbefalet af Energistyrelsen.  
 
Landsgennemsnittet for denne type ejendomme er 161,5 kWh/m2 pr. år, hvilket en del ejendomme 
ligger over. 
 
Figur 21 viser nøgletallene for alle ejendommene i denne kategori.  
 

 
Figur 21: Samlet varmeforbrug (nøgletal) for kategorien ’Velfærd & Arbejdsmarked’ i perioden 2010-2014 

Den kommunale tandpleje har før været placeret på skolerne, men er nu koncentreret i 
Tandklinikken Enghøj sammen med Tandreguleringen og Tandplejecenter Præstemoseskolen. 
Sundhedscenteret ved Rådhuset er også flyttet ind under denne kategori. Dette har dog ikke 
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påvirket nøgletallene nævneværdigt da tandplejen og sundhedscenter hver især har et ensartet 
forbrug af varme pr. kvadratmeter. 
Det har ikke været muligt at få varmeforbrug for ’Botilbud for midlertidigt ophold’ siden 2010. 
 
Overordnet set peget udviklingen i hver sin vej. Enkelte ejendomme har formået at reducere 
forbruget, mens andre oplevet en betydelig stigning, blandt andet ’Botilbud for midlertidigt ophold’. 

Vand 
 
I Hvidovre Kommune udgør ’Velfærd & Arbejdsmarked’ forholdsmæssigt (forbrug pr. kvadratmeter) 
det største vandforbrug i hele perioden 2010-2014.  
 
Nøgletallene kan ses med de nye arealer i Bilag til Grønt Regnskab 2014. 

 
Figur 22: Samlet vandforbrug (nøgletal) for kategorien ’Velfærd & Arbejdsmarked’ i perioden 2010-2014.  

Der er særligt ejendomsområderne ”Botilbud for midlertidigt ophold” (Retræten styret af 
Svendebjerghave) og ”Beskæftigelsesordninger”, som står for det høje vandforbrug. Sidstnævnte 
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indbefatter ejendommene Poppelgården og Belægningen i Avedørelejren. Her er forbruget begge 
steder steget yderligere med henholdsvis 15,6 % for ’Beskæftigelsesforordninger’ og 18,5 % for 
Retræten.   
Se flere detaljer i Bilag til Grønt Regnskab 2014, samt nøgletallene med nye opdaterede arealer. 

 

Kultur & Fritid 
 
Ejendomskategorien ”Kultur & Fritid” dækker over Hvidovre Kommunes idrætsfaciliteter samt 
fritidsfaciliteter såsom biblioteker, feriekolonier og foreningsejendomme. 
 
Se Bilag til Grønt Regnskab 2014 for forbrugsudviklinger på specifikke ejendomme/institutioner i 
denne kategori. Her vil nøgletal beregnet med de nye arealer ligeledes fremgå. 

El 
 
Det samlede elforbrug for ”Kultur & Fritid” har været stabilt faldende i hele perioden 2010-2014 og 
er reduceret med 16 % siden 2010. På Figur 23 ses denne udvikling mere detaljeret for 
ejendomskategorien. 
 

 
Figur 23: Samlet elforbrug (nøgletal) for kategorien ’Kultur & Fritid” i perioden 2010-2014. 
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Det ses den samme faldende tendens i elforbruget for ’Idræts- og svømmehaller’ og 
’Folkebiblioteker’. I denne periode er både Frihedens Bibliotek og Holmegård Bibliotek lukket, og 
Avedøre bibliotek flyttet til Enghøjhuset. For idrætscentrene er der udført flere energitiltag såsom 
udskiftning til LED belysning i svømmehallen på Frihedens idrætscenter gennem Miljø- og 
Energipuljen. 
 
Derudover er Frihedens Idrætscenter’s elforbrug øget i Grønt Regnskab primært på grund af at 
solcelleproduktionen er indregnet i forbruget trukket fra el-nettet. Derved fremstår bygningens 
reelle el-forbrug i Grønt Regnskab, så det fremstår mere retvisende. Det har ikke været muligt 
tidligere, at beregne dette og derfor har der været set bort fra dette de foregående år.  
 
 
 

 
 
 
Til gengæld ses det, at elforbruget pr. m2 er steget for Hvidovre Kommunes feriekolonier. Dette 
skyldes hovedsageligt, at Marianelund er solgt i 2013 og udgår således af Grønt Regnskab samt at 
Skødshoved feriekoloni overgik til fra oliefyr til jordvarme, der derved øger el-forbruget.  
 
Feriekolonien Skødshoved fik i efteråret 2012 installeret både 
jordvarme og et solcelleanlæg, som er vedvarende og fossilfri 
energikilder. Dog kræver et sådant anlæg strøm til en 
varmepumpe, som cirkulerer frostfri væske rundt i lange rør 
under jorden. Derefter afgives den optaget varme fra jorden i 
en varmtvandsbeholder, som sender varmen ind i bygningen.  
 
Solcelleanlægget skal kunne producere størstedelen af 
strømmen til jordvarmeanlægget, men det vil stadig benyttes 
almindelig strøm som supplement til den solcelleproducerede 
el. Det har således medført en stigning i elforbruget på 115 % 
fra 2012 til 2013. Derimod er den gamle oliekeddel blevet 
nedlagt, og forbruget af olie reduceret til 0, hvilket har betydet en 
reduceret samlet energi-udgift. 
 
Se flere detaljer for idrætsfaciliteterne, bibliotekerne og foreningsejendomme i Bilag til Grønt 
Regnskab 2014, hvor også nøgletal beregnet med de nye arealer fremgår. 
  

Figur 25: Jordvarmeanlæg 

Figur 24: LED belysning i bassinet, Frihedens Idrætscenter 
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Varme 
 
Det samlede varmeforbrug for ”Kultur & Fritid” er reduceret 4,7 % i forhold til 2013. Dette fald 
skyldes en pæn reducering på alle ejendommene i denne kategori. Eneste undtagelse er 
Folkebiblioteker, der har oplevet en mindre stigning. 
 
 

 
Figur 26. Samlet varmeforbrug (nøgletal) for kategorien ’Kultur & Fritid’ i perioden 2010-2014 

 
Feriekolonierne har reduceret deres forbrug markant siden 2011, hvilket primært skyldes at 
Skødshoved overgik til jordvarme i 2012. Varmeforbruget for Skødshoved vil fra 2013 ikke fremstå 
i det grønne regnskab, da jordvarme er CO2 neutralt. Dette vil desuden fremover reducere det 
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samlede nøgletal for varmeforbruget i kategorien ”Feriekolonier”, hvilket kan allerede ses på Figur 
26. 
Se flere detaljer for idrætsfaciliteterne, bibliotekerne og foreningsejendomme i Bilag til Grønt 
Regnskab 2014. 
 

Vand 
 
Ejendomskategorien ”Kultur & Fritid” har oplevet en reducering i vandforbruget fra 2013-2014 på 
1,4 %. På Figur 27 ses udviklingen i vandforbruget for kategoriens ejendomme.  
 
Idræts- og svømmehallerne har ydet et flot bidrag til reduceringen af det samlede vandforbrug, og 
da de samtidig er den største forbruger af vand i Hvidovre Kommune har deres forbrug stor 
indflydelse på den samlede forbrugsudvikling i denne kategori. Feriekolonierne har oplevet en stor 
stigning i det arealfordelte forbrug på hele 27,7 % fra 2013-2014. Dette skyldes primært frasalget 
af Marianelund feriekoloni i 2013, der med et stort areal og et lavt vandforbrug påvirkede 
nøgletallet positivt. En del af forklaringen kan også være varierende brugstid blandt feriekolonierne 
fra år til år. 
 
 Se flere detaljer i Bilag til Grønt Regnskab 2014. 
 

 
Figur 27: Samlet vandforbrug (nøgletal) for kategorien ’Kultur & Fritid’ i perioden 2010-2014 
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Administration 
 
Ejendomskategorien Administration dækker over alle ejendomme indenfor den administrative del 
af Hvidovre Kommune, heraf Rådhuset og Multihuset (tidligere By & Teknikforvaltningen). 

El 
 
Det samlede elforbrug for ”Administration” er faldet støt gennem årene og er fortsat i 2014 hvor 
forbruget er reduceret med 1,7 % i forhold til 2013. 
 
 

 
Figur 28. Samlet elforbrug (nøgletal) for kategorien ’Administration’ perioden 2010-2014 

 
 
Multihuset fortsætter med et faldende elforbrug for andet år i træk, efter det toppede i 2012. 
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Rådhusets elforbrug har stabiliseret sig efter flere års markant 
reducering. Rådhuset er dog stadig største forbruger af 
elektricitet i denne ejendomskategori grundet dets mange 
kontorfaciliteter med dertil computere, printere mm. 
 
Udlejningsejendomme har oplevet et mindre fald i elforbruget 
og er nu på niveau med forbruget i 2012. Den store stigning i 
forbruget op til 2012 skyldes tidligere manglende 
målerregistrering.  

 

Varme 
 
Figur 30 viser det korrigerede varmeforbrug for alle ejendomme i denne kategori. 

 
Figur 30: Samlet elforbrug (nøgletal) for kategorien ’Administration’ i perioden 2010-2014 

 
 

Figur 29: Hvidovre Kommunes Rådhus 
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Multihuset fortsætter en flot trend med et faldende varmeforbrug. Det store fald fra 2013 – 2014, 
skyldes bl.a. en ny mere korrekt fordelingsnøgle mellem ’Multihuset’ og ’Teater Vestvolden’, men 
også et generelt faldende forbrug. Det store fald gennem årene, skyldes etableringen af en gas-
drevet varmepumpe, der står for den primære opvarming, mens en supplerende gaskeddel 
bidrager til spidsbelastninger. Der blev ligeledes hulmursisoleret i samme periode. Disse tiltag blev 
udført gennem Miljø- & Energipuljen. 
 
Rådhuset har haft et stigende varmeforbrug på 3,5 % i 2014, efter en periode med stabilt 
varmeforbrug. 
Både ’Udlejningsejendomme’ og ’Driftsbygninger og pladser’ har formået at reducere 
varmeforbruget fra 2013-2014. 

Vand 
 
Det samlede vandforbrug for ”Administration” oplevede en stigning på 3,8 % fra 2013-2014. På 
Figur 31 ses udviklingen i forbruget pr. kvadratmeter for denne ejendomskategori fra 2010-2014. 
 

 
Figur 31: Samlet vandforbrug (nøgletal) for kategorien ’Administration’ i perioden 2010-2014 

 



41 Grønt Regnskab 2014 

 

Overordnet set er vandforbruget i de fleste ejendomme inden for denne kategori steget. Især 

’Administrationsbygninger’, der dækker over ’Hjemmepleje Distrikt Nord’. Hjemmepleje Syd, der 

havde et meget lavt nøgletalsforbrug, er blevet nedlagt og derved er nøgletallet for vandforbruget 

steget så markant i denne kategori. 

Multihuset fortsætter en flot trend med et fortsat faldende vandforbrug. Dette skyldes blandt andet 

udskiftningen af en stor del af toiletterne til vandsparende modeller. Rådhuset har øget sit forbrug 

en smule efter 2 år med et faldende forbrug. 

Ligeledes har udlejningsejendommene øget forbruget i 2014 efter et år med faldende forbrug. 
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At der er stor forskel i den 
faktuelle og korrigeret 
udledning skyldes, at 

forsyningsselskaberne for 
el og fjernvarme er 

begyndt at fyre mere 
klimavenligt og har 

dermed lavere 
emissionsværdier 

indenfor de seneste år. 

 

Hvidovre Kommunes CO2 udledning 
 
Forbrænding af fossile brændsler så som olie, kul og naturgas til at skabe energi medfører en 
luftforurening, der overføres til jord- og vandområder. Luftforureningen skyldes stoffer, der bidrager 
til drivhuseffekten. Disse stoffer er bl.a. kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og visse 
kølemidler (CFC). CO2 er den mest kendte drivhusgas. 
 
Ved afbrænding af de fossile brændsler øges koncentration af CO2 i atmosfæren, hvormed 
drivhuseffekten bliver større og jordens overfladetemperatur stiger. 
 
I det følgende er der regnet på Hvidovre Kommunes samlede udledning af CO2. Som følge af 
kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) skal Hvidovre Kommune 
nedbringe sin CO2 udledning med 2 % om året frem til 2025.  

Samlet CO2 udledning 
Den samlede CO2 udledning er opgjort i to tilfælde. Det første er den 
faktuelle udledning, som viser CO2 udledningen udregnet med 
emissionsværdier fra forsyningsselskaberne i det pågældende år. 
Derefter beregnes den korrigeret udledning, som viser CO2 
udledningen beregnet med faste emissionsværdier. Dette er gjort for 
at få indblik i Hvidovre Kommunes egen indsats for at reducere CO2 
udledningen og gør det muligt at sammenligne CO2-udslippene fra 
år til år. 
 
Det ses på Figur 32, at den faktuelle udledning har været faldende i hele 
perioden 2009-2014 med en samlet reduktion på 28 %. Dette store fald 
skyldes primært en markant større andel vedvarende energi i el og varmeproduktionen, men også 
Hvidovre Kommunes egen indsats gør sig gældende.  
 

 
Figur 32: Samlet faktuel CO2 udledning i Hvidovre Kommune  i årene 2009-2014 
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Det korrigerede CO2 udslip, viser udelukkede Hvidovre Kommunes egen indsats for at reducere 
udslippet, og er det kommunerne bliver målt på i henhold til Dansk Naturfredningsforening. Dette 
er nyttigt, da det er muligt at sammenligne indsatsen på tværs af årene. År 2011 skiller sig ud som 
det eneste år i perioden hvor det samlede udslip et øget, se Figur 33. 
 

 
Figur 33: Samlet korrigeret CO2 udledning i Hvidovre Kommune i årene 2009-2014 

 
Det korrigerede CO2 udslip er reduceret med 392 ton eller 3,73 % i år 2014 i forhold til år 2013. 
Som vist tidligere skyldes det store fald en markant reducering af el-forbruget, der mere end 
opvejede den mindre øgning af varmeforbruget. 
Dermed overholder Hvidovre Kommune forpligtelserne som klimakommune. 
 

CO2 udledning fordelt på ejendomskategori 
 
Nedenfor er det korrigerede CO2 udslip fordelt på ejendomskategori anført. Her ses det ligeledes 
at alle kategorier har formået at sænke CO2 udslippet. Kultur og Fritid har reduceret udslippet med 
4,4 %, mens Velfærd og Arbejdsmarked når en reducering på 4,3 %. Børn og Pædagogik samt 
Administration har opnået en reduktion på henholdsvis 2,8 % og 3,5 %. Det ses derved at 
indsatsen for at reducere CO2 udslippet har været bredt funderet på alle ejendomme og 
institutioner. 
 
Hvis man ser på den korrigerede CO2 udslip i de forskellige ejendomskategorier ses det, at alle 
kategorier har oplevet et fald i 2014 i forhold til 2013. Overordnet set har ’Administration haft et 
relativt stabilt, dog jævnt stigende udslip indtil 2012, hvor udslippet siden er sænket. ’Kultur & fritid’ 
samt ’Børn & Pædagogik’ har har haft jævne reduceringer hvert år siden 2010, mens ’Velfærd & 
Arbejdsmarked’ har afbrudt en mangeårig stigning i udslippet med et fald fra 2013-2014. 
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Figur 34: Samlet korrigeret CO2 udledning fordelt på ejendomskategori i perioden 2010-2014. 

 
 
 
Figur 35 viser den procentvise CO2 udledning for hver ejendomskategori. Det ses at ’Børn & 
Pædagogik’ og ’Kultur & Fritid’ samlet står for 2/3 af Hvidovre Kommunes CO2 udledning. Disse to 
kategorier udgør dog også en stor del af Kommunens samlede bygningsareal, samt mest energi-
krævende arealer (Folkeskoler og idrætsanlæg). Administration står for 11 % af udledningen mens 
velfærd og arbejdsmarked udgør en femtedel af den samlede udledning. 
 
Dette underbygger vigtigheden af en stadigt fokuseret energispareindsats på de store brugere af 
energi, da en reducering af forbruget i disse kategorier har stor indflydelse på det samlede resultat.  
 

 
Figur 35. Fordeling af den korrigerede CO2-udledning i Hvidovre kommune i år 2014. 
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Appendiks 

Oversigt over ejendomskategorier 
I det følgende er der opstillet en oversigt over ejendommene tilknyttet de forskellige ejendoms-
kategorier. 

Børn & Pædagogik 
 

Ejendom Adresse 
Vuggestuer 

Baunevangens Vuggestue Er sammenlagt til Børnehuset Baunevangen, 2012 

Kærgården Immerkær 38-40 

Manegen hus B Byvej 248 B 

Manegen hus A Byvej 248 A 

Kastanjehuset Idrætsvej 65 A 

Vuggestuen Rosenhøj Er sammenlagt til Børnehuset Rosenhøj, 2012 

Børnehaver 

Baunevangens Børnehave Er sammenlagt til Børnehuset Baunevangen, 2012 

Børnehaven Myretuen Er sammenlagt til Børnehuset Myretuen, 2012 

Børnehavehuset Hvidovregade 47 Hvidovregade 47 

Børnehavehuset Lodsvej 64 Lodsvej 64 

Rebæk Søpark Børnehave Rebæk Søpark 1 

Bredalsparkens Børnehave Sognegårds Allé 88 

Strandmarkens Børnehave Strandhavevej 20 A 

Børnehavehuset Brostykkevej 23 Brostykkevej 23 

Integreret daginstitutioner 

Børnehuset Myretuen/Friheden afd. Myretuen Nestors Allé 3 

Børnehuset Myretuen/Friheden afd. Friheden Hvidovrevej 510 

Børnehuset Solstien Bødkerporten 8 

Frydenhøj Egevolden 30 

Vedbyholm Vedbyholm 8-10 

Cassiopeia - Stjernen Hvidovre Enghavevej 2 

Cassiopeia - Solen Hvidovre Enghavevej 17 

Cassiopeia - Planeten Hvidovre Enghavevej 19 

Stenen Ejby Allé 34 

Nymarken Lukket i 2013 

Humlebien Byvej 248 C 

Kirsebærhuset Idrætsvej 75 

Krogen Ejby Allé 35 

Tryllestien Gørtlerporten 1 og Pottemagerporten 1 

Cirklen Høvedstensvej 48-50 

Kernehuset Hvidovregade 18 B 

Mælkebøtten Hvidovrevej 440 

Tinsoldaten Østre Messegade 6 

Strandhuset Strandhavevej 7-9 

Trekløveren Hvidovrevej 65 

Enghøj-Svalen Byvej 118 

Børnehuset Baunevangen M. Bechs Allé 8 

Egevoldens Børnehus Egevolden 126-128 

Børnehuset Ærtebjerg Ærtebjergvej 56 A 

Børnehuset Willer Svendebjergvej 2 

Børnehuset Rosenhøj Kettegårds Alle 12 og 16 

Dagpleje 

Legestuen Villa Valmuen Biblioteksvej 60C 

Legestuen Dansborg Idrætsvej 88 

Legestuen Kirkebrohuse Hvidovrevej 130 G 

Legestuen Papegøjen Trædrejerporten 1A 

Fritidshjem 
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Baunevangens Fritidshjem & Klub Nedlagt i 2012 

3 Høje (afd. Strandhøjen) Hvidovre Stranvej 70 A 

Engstrand Hvidovrevej 440 

Holmegården Plovheldvej 10 

Enghøj Bødkerporten 4 

Fællesinstitutionen Risbjerg Risbjergvej 10-20 

3 Høje (afd. Langhøj) Hvidovre Strandvej 70A 

Ræven Blytækkerporten 1 

Præstemosen M. Bechs Allé 122 

Toftemosen Frydenhøjstien 2 

Festn. (afd. Dansborg) Idrætsvej 84 B 

Fritidshjem Tusindfryd Egevolden 108 

Atlantic Høvedstensvej 35 

Festningen Idrætsvej 84 A 

3 Høje (afd. Simonshøj) Hvidovre Enghavevej 2 

Bredalparkens Fritidscenter Sognegårds Allé 70 A 

Femagervejens Fritidscenter Femagervej 35 

Køgevejens Børne og Ungdomshus Gl. Køge Landevej 276 

Gungehus SFO afd. Lejerbo Arnold Nielsens Boulevard 1A 

Holmegården SFO afd. Immerkær Immerkær 56 

Rosenhøj Kettegård Allé 8 

Avedøre SFO afd. Ærtebjerg Ærtebjergvej 56 B 

Klubber og andre socialpædagogiske funktioner 

Byggeren Hvidovregade Hvidovregade 20-22 

Frydenhøj SFO Klub Tusindfryd Egevolden 130 

Byggelegepladsen Regnbuen Avedøre Tværvej 5 

Danalund Ungdomshus Bavnevej 5 

Forebyggende foranstaltninger 

Sporet Byvej 98 

Familiecenter Poppelgården Byvej 90 

Døgninstitutioner for børn & unge 

Hvidborg Neergårds Alle 6 

Folkeskoler 

Avedøre Skole Frydenhøjstien 2-6 

Dansborgskolen Sollentuna Allé 6 

Enghøjskolen Bødkerporten 6A 

Frydenhøjskolen Egevolden 106 

Gungehusskolen Høvedstensvej 35 

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8 

Langhøjskolen Hvidovre Strandvej 70A 

Præstemoseskolen M. Bechs Allé 122 

Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 

Sønderkærskolen Kettegård Allé 2 

Engstrandskolen Hvidovrevej 440 

Ungdomsskole 

Ungdomsskolen Næsborgvej 90 

 
  



49 Grønt Regnskab 2014 

 

Velfærd & Arbejdsmarked 
 

Ejendom Adresse 
Ældreboliger 

Plejecentret Krogstenshave, boliger Krogstens Allé 47-49-51 

Strandmarkshave, boliger Tavlekærsvej 166 

Sønderkærhave ældreboliger afd. A-H Hvidovregade 41, A-H 

Sønderkærhave ældreboliger afd. K-L Hvidovregade 41 K-L 

Dybenskærshave, boliger Byvej 201 

Plejehjem og beskyttede boliger 

Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A 

Pleje & omsorg m.v. af ældre og handikappede 

Krogstenshave, servicearealer Krogstens Allé 47-49-51 

Strandmarkshave, servicearealer  Tavlekærsvej 164 

Dybenskærshave, servicearealer Byvej 201 

Forbyggende indsats for ældre og handikappede 

Dagcenter Hvidovre Enghavevej  Hvidovre Enghavevej 21 

Aktivitetscentret Hvidovregade 49 

Ældrerådet Hvidovrevej 253 B 

Nordlyset  Plovheldvej 2 

Kommunal tandpleje & Sundhedscenter 

Tandklinik Langhøjskolen Nedlagt 2011 

Tandplejecenter Præstemoseskolen M. Bechs Alle 122 

Tandklinikken Enghøj Bødkerporten 6B 1.sal 

Fælleskommunale tandreguleringsklinik, Enghøj Bødkerporten 6B stuen 

Sundhedscenter Hvidovrevej 278 

Botilbud for længerevarende ophold 

Bofællesskabet i Hvidovregade Hvidovregade 59 

Holmelundsvej 1-7 Holmelundsvej 1-7 

Botilbud for midlertidigt ophold 

BBR 25, Kvarterbygning 4, Retræten Vestre Kvartergade 20 

Beskæftigelsesordninger 

Frandsens Gartneri Byvej 98 

Kommunal Service Poppelgården Byvej 90 

BBR 24, Kvarterbygning 3 (Vandrerhjemmet) Vestre Kvartergade 22 

BBR 59, Kvarterbygning 5, Belægningen Fægtesalsvej 11 

Ungeindsatsen Hvidovrevej 510 Hvidovrevej 510 

AT Teamet (Afklaringsteamet) Lodsvej 6 

 

Kultur & Fritid 
 

Ejendom Adresse 
Idræts- & svømmehaller 

Hvidovre Stadion Sollentuna Allé 1-3 

Avedøre Stadion Byvej 72-76 

Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446 

Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1-3 

Dansborghallen Sollentuna Allé 4 

Frydenhøjhallen Egevolden 106 

Holmegårdshallen  Plovheldvej 8 

Præstemosehallen Præstemosen 209 

Hvidovre Friluftsbad Præstemosen 209 

HBC hallen Bibliotekvej 62 

Folkebiblioteker 

Medborgerhuset Hvidovrevej 280 

Avedøre Bibliotek Nedlagt i nov. 2013, flyttet til Enghøjhuset 

Frihedens Bibliotek Nedlagt i 2011 

Holmegård Bibliotek Nedlagt i 2011 
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Feriekolonier 

Skødshoved S. Jeppesensvej 1, Drejret 

Svejbæk Færgegård Svejbækvej 5, Virklund 

Vig Lyng Ericavej 2, Vig 

Marianelund Solgt i 2013 

Andre kulturelle faciliteter 

Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 

BBR 18, Gymnastikhuset Alarmpladsen 6 A & B 

BBR 4, Cirkusmuseet Hovedporten 6 

BBR 5, Officersmessen (historiens hus) Alarmpladsen 3 

BBR 7 A, Badeanstalten Østre Messegade 3 A & B 

BBR 28, Auditoriet Vestre Kvartergade 5 

Teater Vestvolden Høvedstensvej 45 

BuQuetten Trædrejerporten 3 A 

Quark center Avedøre Tværvej 56 

Foreningsejendomme 

Risbjerggård Hvidovrevej 241 

Avedøre Tværvej 15 Avedøre Tværvej 15 

Næsborgvej 92 Næsborgvej 92 

Byvej 58 Byvej 58 

M. Bechs Allé 8 (lokaler) Nedlagt i 2011 

Foreningslokaler Høvedstensvej 50 Høvedstensvej 50 

Avedøre Tværvej 1 Avedøre Tværvej 1 

Stevnsbogård Stevnsbovej 1 

Strandmarkens Fritidscenter Hvidovre Enghavevej 2 

Byvej 78 Byvej 78 

Byvej 56 Byvej 56 

Hvidovre/Avedøre Rideskole Stavnsbjergvej 24 

Foreningsejendom Bibliotekvej 60A Bibliotekvej 60A 

Lærerforeningen Idrætsvej 73 

 
 

Administration 
 

Ejendom Adresse 
Rådhusgrunden 

Rådhuset Hvidovrevej 278 

Multihuset, By- og Teknik Forvaltningen 

Multihuset Høvedstensvej 45 

Administrationsbygninger 

Hjemmepleje distrikt Nord M. Bechs Allé 122 

Driftsbygninger og -pladser 

Materielgården Høvedstensvej 19-21 

Vagt- og sikringskorpset Høvedstensvej 21-23 

Udlejningsejendomme 

Politistationen Bytoften 29 

BBR 6, Messen Alarmpladsen 2 

BBR 31, Station Next Fægtesalsvej 5 

BBR 8, Smedjen Østre Messegade 5 
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Nøgletal for energi- og vandforbrug - Landsgennemsnit 
 

Ejendomstype El forbrug 
[kW/m2] 

Fjernvarme 
[kW/m2] 

Naturgas 
[kW/m2] 

Biblioteker 37,6 101,1 151,1 

Børnehave 41,5 157,7 152,6 

Idrætshal 45,8 104,0 106,6 

Rådhus 52,0 101,7 103,6 

SFO 40,3 110,5 142,4 

Folkeskole 25,0 118,1 126,8 

Social inst. for voksne 54,4 161,5 170,1 

Vuggestue 41,5 157,7 152,6 
Tabel 1: Nøgletal for energiforbrug i offentlige bygninger, kilde: Energistyrelsen  

 

Ejendomstype Vandforbrug 

Daginstitutioner 0,79 m3/m2 

Folkeskoler 0,26 m3/m2 

SFO fritidsordninger 0,40 m3/m2 

Sportshal 0,48 m3/m2 

Svømmehal 2,54 m3/m2 
Tabel 2: Kilde: ELO - nøgletalsrapport, august 2005  

 

Omregning af emissionsfaktorer 
I Tabel 3 og Tabel 4 er der oplistet emissionsfaktorerne for omregning af energiforbrug til CO2 

udledning. De faktuelle emissionsfaktorer er opgivet af de tilknyttede forsyningsselskaber i 

Hvidovre Kommune for hvert år. 

  2009  
g/kwh  

2010   
g/kwh  

2011   
g/kwh  

2012 
g/kWh 

2013 
g/kWh 

2014 
g/kWh 

Elektricitet 475 502 426  353  377 341 

Fjernvarme 114 111 98  110  104 98 

Flaskegas 234 234 234 234 234 234 

Naturgas 205 205 205 205 205 205 

Olie 266 266 266 266 266 266 

Tabel 3: Faktuelle emissionsfaktorer til CO2 udledning: Kilde: Energinet 

Basisår (2008) g/kWh  

Elektricitet 500 

Fjernvarme 132 

Flaskegas 234 

Naturgas 205 

Olie 266 

Tabel 4: Faste emissionsfaktorer til CO2 udledning for basisåret 2008.  Kilde: Danmarks Naturfredningsforening. 

 


