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Indledning

Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med 
at reducere CO2-udledningen fra de kommunale 
bygninger/institutioner/anlæg. 

Kommunen har gennem en klimakommuneaftale 
med Danmarks Naturfredningsforening forpligtet
sig til at reducere CO2-udslippet med 2 pct. om året
 frem til 2025 i forhold til år 2009.

CO2-regnskabet er et vigtigt og nødvendigt værktøj
i arbejdet med reduktion af udledningen af 
drivhusgasser og dermed begrænsningen af 
klimaændringerne og mindske afhængigheden af 
fossile brændstoffer.

CO2-regnskabet dækker kommunen som 
virksomhed og ikke kommunen som geografi, dvs. 
med borgernes og erhvervslivets CO2-udledning inkluderet.

I 2010 udarbejdede Ikast-Brande Kommune sit første CO2-regnskab – et regnskab som dæk-
kede 2009. 

I det først indsendte regnskab for 2009 var den totale CO2-udledning på 7.917 ton. Det har dog 
været nødvendigt at udarbejde et revideret regnskab for 2009. Regnskabet for 2009 blev ud-
arbejdet i 3. kvartal af 2010, hvilket betød at flere forbrugsopgørelser var tilgængelige end på 
nuværende tidspunkt. Det har ikke været muligt at indhente tal for enkelte af kommunens in-
stitutioner på nuværende tidspunkt for 2010. Derfor er disse institutioner også taget ud af 2009 
regnskabet for at kunne sammenligne år 2009 med 2010. Derudover har der været en regne-
fejl i forhold til medarbejdernes kørsel i private biler. Dette tal er derfor også blevet korrigeret i 
forhold til 2009 regnskabet. 

Det korrigerede CO2-regnskab for 2009 udviser en total CO2-udledning på 7.658 ton.

CO2-udledningen i 2010 er på i alt 8.260 ton. Hvis varmeforbruget korrigeres med graddage er 
forbruget på niveau med 2009.

Ikast-Brande Kommune vurderer, at der reelt er tale om en reduktion, idet kommunen i 2010 
har øget antallet af m2 under kommunale ejendomme i form af bl.a. ny børnehave og udvidel-
ser på forskellige skoler.

Det er forventningen at med de beskrevne handlinger for 2011 og 2012, at der vil ske en re-
duktion i CO2-udledningen på de aftalte 2 pct.
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1. Samlet CO2-regnskab for 2010

Indbyggertal: 40.312 indbyggere pr. 1. januar 2010.

Ikast-Brande Kommune

(1)
Total 

CO2 ud-
ledning i 
ton/år

(2)
Total 

CO2 ud-
ledning i 
ton/år  

(3)
Total 

CO2 ud-
ledning i 
ton/år  

(4)
CO2-udled-
ning i ton 
2010, hvor 
graddage er 
indregnet i 
varmeforbru-
get

Område/delområde År 2010 År 2009  

År 2009 
- korri-
geret   

Kommunale bygninger i alt 6.251 6.103  5.615  5.635
Administrationsbygninger 513 461  461   
Skoler 2.243 1.938  1.938   
Daginstitutioner 832 676  676   
Ældrepleje 1.175 1.610  1.120   
Specialinstitutioner 996 919  919   
Kulturinstitutioner 227 217  217   
Andre kommunale bygninger 265 284  284   
Transport i alt 1.285 1.150  1.431  1.285
Plejepersonalekørsel(hjemmeh
jælp mv.) 217 203  203   
Teknisk forvaltnings kørsel og 
forbrug (Vej og Park mv.) 688 829  829   
Anden kørsel (inkl. i private 
biler) 380 118  399   
Idrætsanlæg i alt 689 641  589  689
Udendørs boldbaner - -     
Sportshaller - -     
Svømmehaller 689 641  589   
Affald i alt       
Indsamling af husholdningsaf-
fald - -     
Behandling af husholdningsaf-
fald - -     
Tekniske anlæg i alt 35 23  23  35
Vandværk - -     
Rensningsanlæg - -     
Genbrugspladser 35 23  23   
Beredskab - -     
I alt ton CO2/år (hele kom-
munen) 8.260 7.917  7.658  7.644

Relativ CO2-udledning pr. borger

OmRÅde UdlednIng (TOnS 
CO2/ BORgeR/ÅR) 
2009 (KORRIgeReT)

UdlednIng (TOnS 
CO2/ BORgeR/ÅR) 

2010
Kommunale bygninger 0,1398 0,1551
Idrætsanlæg 0,0147 0,0171
Kommunal transport 0,0356 0,0319
Tekniske anlæg 0,0006 0,0009

I alt 0,1907 0,2050
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energiforbrug og CO2-udledning i de kommunale bygninger

Årsrapport

Ikast Brande, Kommunale Bygninger - 2010

 
           

 el
      

 Varme Total
     

Bygning
Forbrug 
[kWh]

CO2 em-
mision 
[ton]

For-
brug 

[mWh]

CO2 em-
mision 
[ton]

CO2 em-
mision 
[ton]

      
1.Administrationsbygninger 760.703 399 1.197 113 513
2.Skoler 2.134.904 1.123 10.692 1.120 2.243
3.daginstitutioner 774.404 396 3.253 436 832
4.Ældrepleje 1.409.833 740 3.990 435 1.175
5.Specialinstitutioner mv 858.314 451 3.801 545 996
6.Kulturinstitutioner 307.594 161 698 66 227
7.genbrugspladser 63.307 33 9 2 35
8.Andre bygninger 231.446 122 839 144 265
9.Svømmehaller 817.560 429 2.741 259 689
Total 7.358.066 3.854 27.221 3.121 6.975

Som det fremgår af regnskabet for 2010 er den totale CO2-udledning steget i forhold til 2009 – 
også i forhold til det korrigerede 2009-regnskab. 

CO2-udledningen er steget fra 7.658 i 2009 til 8.260 ton i 2010. Dette svarer til en stigning på 
7,9 pct.

Korrigeres der for graddage, viser regnskabet imidlertid, at CO2udledningen i 2010 er på sam-
me niveau som 2009.

Nedenfor findes forskellige forklaringer på, hvorfor det har været nødvendigt at korrigere 
2009-regnskabet, og hvorfor CO2udledningen er steget i 2010.

Det er forventningen, at de tiltag, som gennemføres i de kommende år vil bevirke, at CO2ud-
ledningen reduceres med de 2 pct. årligt.

Forklaringer på korrektioner af 2009-regnskabet er:

•	 Kørsel i private biler: udregningsfejl
•	 Svømmehaller: friluftsbadene i Bording og Engesvang er overgået fra at være offentlige 

institutioner til at være private foreninger. Derfor er de nu udtaget af 2009-regnskabet, 
for at tallene er sammenlignelige.

•	 Ældrecentre: forbruget er faldet idet seks ældrecentre er trukket ud i forhold til 
2009-regnskabet. Årsagen er, at data herfra er svært tilgængelige.

•	 Daginstitutioner: Forbruget fra to SFO’er er flyttet fra ”skoler” til ”daginstitutioner”.
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Forklaringer på mer-udledning af CO2 er følgende:

•	 Administrationsbygninger: Et varmeanlæg på én af etagerne på Rådhuset i Ikast har væ-
ret defekt i 2009. Er sat i drift i 2010, hvilket har resulteret i et større forbrug af varme. 

•	 Skoler: Fire skoler er blevet ombygget i løbet af 2009 og har bl.a. fået tillagt nogle flere 
m2.

•	 Kulturinstitutioner: I forbindelse med et skybrud fik Brande Bibliotek en vandskade. Det-
te har betydet et større el-forbrug i forbindelse med udtørring af lokaler.

•	 Svømmehaller: En membran i ét af bassinerne har været utæt. Bassinet er blevet reno-
veret i december 2010. Dette har forårsaget et ekstraordinært energiforbrug. Bassinerne 
er blandt andet tømt og fyldt i flere omgange. Èn vandpåfyldning af bassinet kræver 
2000 m3 koldt vand, der skal opvarmes.

•	 Genbrugspladser: I september 2009 er der etableret en ny genbrugsplads i Nørre Snede.
•	 Børnehaven Tumlehøj i Brande er nyopført og taget i brug primo 2010. Børnehaven er på 

587 m2 og har plads til 84 børn i alderen 2,9 år til skolealderen.
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2.Kortlægning af CO2-udledningen og beregningsforudsætninger

        CO2-udledning fra energiforbrug i   
        kommunale bygninger og    
        Ikast Svømmecenter
        Opgørelsen bygger på dataudtræk fra   
        energiregistreringssystemet Omega EMS.  
        70 ud af 90 institutioner foretager i dag af 
        læsning af energimålere og taster disse  
        værdier ind i systemet. I 2010 var det ca.  
        50 institutioner. For de institutioner som pt.  
        ikke er tilknyttet 
        energiregistreringssystemet er data hentet  
        fra forsyningsselskabernes årsopgørelser.

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

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

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

Anvendte CO2-emissioner
I beregningerne er følgende CO2-emissioner anvendt, jf. den tekniske baggrundsrapport fra 
Danmarks Naturfredningsforening:
 
- benzin:  2,30 kg CO2/liter *
- Diesel:  2,65 kg CO2/liter*
- LPG (flaskegas) 3,00 kg CO2/kg*
- Fjernvarme:  0,09459 kg CO2/kWh** 
- El   0,525 kg CO2/kWh**
- Naturgas  0,205 kg CO2/kWh**  
- Olie   0,266 kg CO2/kWh**

  *) www.key2green.dk
**) Omega EMS 
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3. Status over CO2-reducerende tiltag i 2010

Energimærkning af kommunale bygninger:
For ejendomme mellem 60-1.500 m² er der i forbindelse med energimærkning, der er udført 
i 2010 oplistet 53 energibesparelsesforslag med en anslået investering på i alt 1.2 mill. kr. og 
med forventede tilbagebetalingstider på 1-5 år. 

Forslagene vedrører hovedsageligt udskiftning af cirkulationspumper og isolering af varmerør.

For ejendomme med bruttoetageareal over 1.500 m² foreligger listen over mulige besparelses-
forslag endnu ikke. Energimærkning for alle ejendomme forventes at være endelig afsluttet no-
vember 2010.

Status: Projektet er afsluttet i 2010.

Energioptimering i forbindelse med renovering/nybygning:
I forbindelse med renovering/nybygning af Østre Skole Ikast, Bording, Engesvang og Nr. Snede 
skoler udføres der følgende tiltag:
- øget isolering af vægge og lofter.
- bedre isoleringsevne på vinduer(3-lags glas).
- behovsstyret ventilation
- belysningsautomatik
- nedlæggelse af cirkulationsledninger på varmt brugsvand

Status: Projekter er afsluttet medio 2010.

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

Status: Et kursus afholdt i 2010. 

Ikast Svømmecenter:
Der skal gennemføres energibesparende foranstaltninger i Ikast Svømmecenter på i alt 556.000 
kr. De energibesparende foranstaltninger forventes at give en årlig besparelse på 130.000 kr. 
på el og varme og dermed en reduceret CO2-udledning. De energibesparende foranstaltninger 
er: 1) Udskiftning af 300 m2 vinduer i svømmehallen til nye energiglasruder med varm kant og 
2) Installering af Power Perfector: Udstyr, der optimerer spændingsniveauet, hvilket reducerer 
elforbruget.

Status: Udskiftning af 300 m2 vinduer i svømmehallen til nye energiglasruder med varm kant 
– gennemført i slutningen af 2010. 

Installering af Power Perfector bliver ikke gennemført, da effekten alligevel ikke vurderes at stå 
mål med investeringen.
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Handlingsplan 2011 og 2012 for CO2-reducerende tiltag

Energistyring og etablering af fjernaflæsning af el, vand og varme
Et yderst vigtigt værktøj i bestræbelserne på at synliggøre energibesparelserne og skabe over-
blik over forbruget af el, vand og varme i kommunens bygninger anvender Ikast-Brande Kom-
mune energistyringssystemet Omega EMS. Ca. 70 af 90 institutioner er bruger af systemet. 

De sidste institutioner forventes koblet på systemet i 2011.

Ved månedligt at registrere el, vand og varme er der i en Børnehave i Brande kommet overblik 
over forbruget. Ved at ændre driftstider og adfærd suppleret med fjernaflæsning af el og vand 
er der opnået meget gode besparelser på el og vand. Løbende toiletter, tørreskabe (el opvar-
met) samt elvarmeflader til forvarmning af luften på 4 ventilationsanlæg har været nogle af 
kilderne til det store forbrug

Indregulering af varmeanlæg:
I 2009 er der indført EnergyTrim aftale med Danfoss i indtil videre i 3 større ejendomme samt 
en børnehave, hvor varmeanlæggene indreguleres og trimmes. Dette samarbejde fortsætter 
fremadrettet.

energyTrim i 4 bygninger i 
Brande

Forbrug 
i 2009 i 
MWh

Besparel-
se i 2010 

i MWh
Bespa-

relse i %
Besparelse 
i Ton CO2

Adm bygning   350 -50 -14,3 -4,7
Udlejningsejendom   230 -17 -7,4 -1,6
Brande Bibliotek   187 13 7,0 1,2
Åhavens Børnehave   36 2 5,6 0,2
Totalt    803 -52  -4,9

 

       
        
        
        
        
        

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

Optimering af varmeanlæg:
Brande Fjernvarme har besluttet, at returtemperaturen på fjernvarmevandet ikke må overstige 
en gennemsnitstemperatur på 37° C set over et helt år. Nye målere, som Brande Fjernvarme 
har installeret primo 2011, er med indbygget returbegrænser. Det gør, at når returtempera-
turen kommer op over 40° C begrænses mængden af fjernvarme. Mange af de kommunale 
bygninger kan herved ikke varmes tilstrækkeligt op under sådanne forhold. Derfor udarbejder 
Ikast-Brande Kommune i 2011 en handlingsplan for at optimere varmeanlæggene, således at 
kravet til afkølingen kan opfyldes. En optimering af varmeanlæggene vil resultere i lavere tem-
peraturer i forsyningsnettet hos Brande Fjernvarme. Dette giver en energibesparelse hos Bran-
de Fjernvarme. Bedre afkøling resulterer ofte også i en energibesparelse hos forbrugeren. 

   energyTrim
  I 4 ovenstående bygninger i Brande, er der foretaget indregulering/
  renovering af varmeanlæg siden 2009. I 2010 er der sparet 52 Mwh
  varme ud af 803 Mwh (oplyste forbrug er graddagekorrigeret) i forhold 
  til 2009. Besparelsen reducerer udledningen af CO2 svarende til 
  4,9 Ton CO2.  
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ESCO
Der igangsættes en forundersøgelse til et ESCO-projekt for de kommunale skoler og Ikast 
Svømmecenter samt eventuelt enkelte udvalgte bygninger. Et sådant projekt vil i sammenhæng 
med en egen indsats via energilånepuljen samlet set medføre, at kommunen inden for en rela-
tiv kort tidsperiode vil kunne optimere både de energimæssige installationer, bygningsfacader 
(vinduer, isolation med videre) og det fysiske arbejdsmiljø.

Forundersøgelse og analyse forventes at tage ca. 1 år. Projekterings- og implementeringsarbej-
det forventes at tage mellem 12-24 måneder.

Installering af varmepumpe i Ikast Svømmecenter 
Ikast Svømmecenter installerer varmepumpe til genvinding af varme.

Udskiftning af cirkulationspumper og isolering af rør 
Medio 2011 igangsættes udskiftning af cirkulationspumper og isolering af uisolerede rør i kom-
munale bygninger.

Klima- og energipolitik
Ikast-Brande Kommune er i færd med at udarbejde en klima- og energipolitik. Politikken vil 
bl.a. komme til at indeholde et afsnit med CO2-reducerende tiltag.

Nedlæggelse af diverse institutioner:
Det er politisk vedtaget, at Blåhøj Friluftsbad nedlægges. 
SFO Færøgade er lukket i december 2010 og er flyttet til SFO Østre, Gl. Skolevej i Ikast.


