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Indledning

Ikast-Brande Kommune har i flere år haft fokus på klima- og energiforbedringer, 
og iværksatte allerede i 2008 en plan for Ikast-Brande Kommunes indsats på 
klima- og energiområdet i 2008 og 2009. Bl.a. har kommunen ansat en klima- 
og energimedarbejder.

Ikast-Brande Kommune underskrev den 26. november 2009 en klimakommune-
aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har kommunen som 
virksomhed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2 pct. om året i 
forhold til år 2009.

For at kunne måle om Ikast-Brande Kommune årligt reducerer CO2-udledningen 
med 2 pct., skal der hvert år udarbejdes et CO2-regnskab for kommunen som 
virksomhed. Der skal ligeledes årligt udarbejdes en handlingsplan for, hvordan 
næste års CO2-reduktion skal finde sted.

Nærværende regnskab er det første CO2-regnskab, der er udarbejdet siden 
Ikast-Brande Kommune indgik klimakommuneaftalen med Danmarks Natur-
fredningsforening. Regnskabet skal således opfattes som et år nul-regnskab.

Regnskabet er udarbejdet på basis af oplysninger om energiforbruget i kommu-
nens bygninger, dvs. el og varmeforbrug, forbrug af brændstof til transport i den 
kommunale hjemmepleje mm.

Regnskabet kan i første omgang anvendes til at få et overblik over det energi-
forbrug og den tilhørende CO2-udledning, som fremkommer fra Ikast-Brande 
Kommune som virksomhed. Denne viden skal vi anvende fremadrettet til at 
målrette kommunens indsats for at spare på energien og dermed få reduceret 
CO2-udledningen. 

Vi får med regnskabet et overblik over hver enkelt institution, anlæg mm., som 
vi fremover skal udnytte til alles fordel. 
CO2-udledningen. 
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Samlet CO2-regnskab 2009

Indbyggertal: �0.176 pr. 1. januar 2009

Ikast-Brande Kommune Total CO2

udledning i ton/år
Område/delområde År 2009 
Kommunale bygninger i alt 6.103
Administrationsbygninger 461

Skoler 1.938

Daginstitutioner 676

Ældrepleje 1.610

Specialinstitutioner 919

Kulturinstitutioner 217

Andre kommunale bygninger 284

Transport i alt 1.150
Plejepersonalekørsel(hjemmehjælp mv.) 203
Teknisk forvaltnings kørsel og forbrug (Vej og Park 
mv.) 829

Anden kørsel (inkl. i private biler) 118

Idrætsanlæg i alt 641
Udendørs boldbaner -

Sportshaller -

Svømmehaller 641

Affald i alt   

Indsamling af husholdningsaffald -

Behandling af husholdningsaffald -

Tekniske anlæg i alt 23
Vandværk -

Rensningsanlæg -

Genbrugspladser 23

Beredskab -

I alt ton CO2/år (hele kommunen)  7.917


2:



�

Relativ CO2-udledning pr. borger







 

 

 

 

 



Energiforbrug og CO2-udledning i de kommunale bygningerEL VARME Total 

Bygning 
Forbrug 
[kWh] 

CO2

Emmision 
[ton] 

Forbrug 
[MWh] 

CO2

Emmision 
[ton] 

CO2

Emmision 
[ton] 

  

1. 
Administrationsbygninger 

757.284 369 1.063 92 461

2. Skoler 1.991.404 1.048 8.502 890 1.938

3. Daginstitutioner 679.508 347 2.369 328 676

4. Ældrepleje 2.054.049 1.078 4.711 532 1.610

5. Specialinstitutioner mv. 843.105 443 3.255 476 919

6. Kulturinstitutioner 301.489 158 619 59 217

7. Genbrugspladser 39.837 21 10 2 23

8. Andre bygninger 239.756 126 879 158 284

9. Svømmehaller 852.292 447 2.048 194 641

Total 7.771.451 4.044 23.389 2.724      6.768
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Kortlægning af CO2-udledningen og beregningsforudsæt-
ninger

CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger og Ikast Svømmecen-
ter.

Opgørelsen bygger på dataudtræk fra energiregistreringssystemet Omega EMS. 
Ca. �0 ud af 9� institutioner foretager i dag aflæsning af energimålere og taster 
disse værdier ind i systemet. For de institutioner som pt. ikke er tilknyttet ener-
giregistreringssystemet er data hentet fra forsyningsselskabernes årsopgørelser.

CO2-udledningen fra transport og teknisk områdes forbrug til entreprenør-
maskiner 
Opgørelsen bygger på kilometerregnskaber og brændstofforbrug fra de enkelte 
afdelinger. Opgørelsen omfatter tjenestekørsel i både private og kommunale 
køretøjer.

For så vidt angår kørsel opgjort i km, uden direkte kendskab til brændstofforbru-
get, er der anvendt en gennemsnitlig CO2-emission på 0,178 g/km fra FDM.

I forhold til forbruget til fx ukrudtsbekæmpelse så bygger opgørelsen på mæng-
den og typen af det forbrugte brændstof.  

Anvendte CO2-emissioner
I beregningerne er følgende CO2-emissioner anvendt, jf. den tekniske bag-
grundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening:

 
Benzin:  2,�0 kg CO2/liter *
Diesel:  2,6� kg CO2/liter*
LPG (flaskegas) �,00 kg CO2/kg*
Fjernvarme:   0,09��9 kg CO2/kWh** 
El   0,�2� kg CO2/kWh**
Naturgas  0,20� kg CO2/kWh**  
Olie   0,266 kg CO2/kWh**

  *) www.key2green.dk
**) Omega EMS 
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Oversigt over CO2-reducerende tiltag i 2009

- Konvertering af oliekedel til kondenserende naturgaskedler, solfangere og var-      
  mepumpe i Entreprenørafdelingen & Hjælpemiddeldepotet

- Nye kondenserende naturgaskedler på beskæftigelsesværkstedet Rosenbedet,  
  Plejecentret Engparken & Dalgasskolen

- Implementering af energiregistrering herunder opsætning af dataloggere til  
   fjernaflæsning af el, vand og varmemålere

- Indregulering af varmeanlæg i � kommunale bygninger.

Handlingsplan 2010 - 2011 for CO2-reducerende tiltag

Ikast-Brande Kommune har ved indgåelse af klimakommuneaftalen med Dan-
marks Naturfredningsforening tilkendegivet at ville arbejde målrettet for reduk-
tion af virksomheden Ikast-Brande Kommunes udledning af CO2 med 2 pct. om 
året.

I 2010 og 2011 vil Ikast-Brande Kommune arbejde for, at CO2-målet indfries og 
at det bl.a. sker via følgende handlinger:

Energistyringssystem
Et yderst vigtigt værktøj i bestræbelserne på at synliggøre energibesparelserne 
og skabe overblik over forbruget af el, vand og varme i kommunens bygninger 
anvender Ikast-Brande Kommune energistyringssystemet Omega EMS. Ca. �0 
af 9� institutioner er bruger af systemet. I 2010 arbejdes der på, at få de sidste 
institutioner koblet på systemet.

4:



9

Energimærkning af kommunale bygninger
For ejendomme mellem 60-1.�00 m² er der i forbindelse med energimærkning, 
der er udført i 2010 oplistet �� energibesparelsesforslag med en anslået investe-
ring på i alt 1.2 mill. kr. og med forventede tilbagebetalingstider på 1-� år. 

Forslagene vedrører hovedsageligt udskiftning af cirkulationspumper og isole-
ring af varmerør.

For ejendomme med bruttoetageareal over 1.�00 m² foreligger listen over mu-
lige besparelsesforslag endnu ikke. Energimærkning for alle ejendomme forven-
tes at være endelig afsluttet november 2010.

Indregulering af varmeanlæg
I 2009 er der indført EnergyTrim aftale med Danfoss i ind til videre i � større 
ejendomme samt en børnehave, hvor varmeanlæggene indreguleres og trim-
mes. Dette samarbejde fortsætter fremadrettet, hvor der forventes en årlig 
varmebesparelse på mellem �-1� pct.

Energioptimering i forbindelse med renovering/nybygning
I forbindelse med renovering/nybygning af Østre Skole Ikast, Bording, Enges-
vang og Nr. Snede skoler udføres der følgende tiltag:
- øget isolering af vægge og lofter.
- bedre isoleringsevne på vinduer(�-lags glas).
- behovsstyret ventilation
- belysningsautomatik
- nedlæggelse af cirkulationsledninger på varmt brugsvand

Kursus i ”Energirigtig drift” af tekniske anlæg
Der gennemføres løbende kurser i ”Energirigtig drift af tekniske anlæg”, hvor 
de tekniske service-medarbejdere deltager. Formålet med kurserne er erfarings-
udveksling og at den enkelte servicemedarbejder får værktøjer til at realisere 
energibesparelser i det daglige arbejde specielt på varme- og ventilationsanlæg.

Drift- og vedligeholdelse af energiregistreringssystemet Omega EMS
Energiregistreringssystemet Omega EMS driftes- og vedligeholdes. Systemet 
udbygges til fjernaflæsning af el, vand og varmemålere.

Diverse projekter
Implementering af projekter, der er angivet i energimærket og som har en tilba-
gebetalingstid på under � år.

Implementering af projekter, der er angivet i energirapporter, der er udarbejdet i 
årene 2008-2009 af EnergiMidt og som har en tilbagebetalingstid på under � år.

Ikast Svømmecenter
Der skal gennemføres energibesparende foranstaltninger i Ikast Svømmecenter 
på i alt ��6.000 kr. De energibesparende foranstaltninger forventes at give en 
årlig besparelse på 1�0.000 kr. på el og varme og dermed en reduceret CO2-ud-
ledning. De energibesparende foranstaltninger er: 
1) Udskiftning af �00 m2 vinduer i svømmehallen til nye energiglasruder med 
varm kant og 
2) Installering af Power Perfector: Udstyr, der optimerer spændingsniveauet, 
hvilket reducerer elforbruget.




