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CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune 
som virksomhed 2011

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 – som 
blev indgået i 2009 - forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2 procent om året frem til 
2025 set i forhold til 2009-udledningen.

For kommunen er CO2-regnskabet et vigtigt og nødvendigt redskab i arbejdet med reduktion 
af udledningen af drivhusgasser for dermed at begrænse klimaændringerne og mindske afhæn-
gigheden af fossile brændstoffer. Med et årligt regnskab bliver forbruget synliggjort og gjort til 
genstand for drøftelse i Byråd, blandt medarbejdere og i medier mm.

CO2-regnskabet dækker kommunen som virksomhed og ikke kommunen som geografi, det vil sige 
at hverken borgernes eller virksomhedernes CO2-udledning er medtaget.

Det er nu tredje gang at der udarbejdes et CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune, og udviklin-
gen i kommunens CO2-udledning ser ud som følger:

Af ovenstående figur ses det, at Ikast-Brande Kommune ikke nåede den ønskede reduktion fra 2009 
til 2010. Til gengæld har reduktionen af CO2-udledningen mellem 2010 og 2011 været tilsvarende 
større, sådan at det samlede mål for udledningen er nået. Reduktionen mellem 2010 og 2011 har 
været på i alt 3,80 procent.

Det er forventningen at den positive udvikling med en reduceret CO2-udledning vil fortsætte i 
2012. Reduktionen vil ske med afsæt i de handlinger, som er beskrevet i afsnit 3. 
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Samlet CO2-regnskab for 2011
Indbyggertal: 40.571 indbyggere pr. 1. januar 2011
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Relativ CO2-udledning pr. borger

Energiforbrug og CO2-udledning i de kommunale bygninger
  

Som det fremgår af regnskabet for 2011 er den totale CO2-udledning faldet i forhold til 2010.

CO2-udledningen er faldet fra 7.644 ton i 2010 til 7.354 i 2011. Det svarer til et fald på 3,8 procent. 
Sammenholdes dette fald med det noget mindre fald på 0,2 procent mellem 2009 og 2010, har 
Ikast-Brande opnået målet med en gennemsnitlig årlig reduktion på 2 procent. 
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Kommentarer til CO2-regnskabet for 2011
Alle varmeforbrug er omregnet til et varmeforbrug svarende til et normalt varmeår. Den foretagne 
korrigering tager ikke højde for antal solskinstimer eller hvor kraftig vinden blæser. Sol og vind er 
således usikkerheder, der har indflydelse på resultatet.

Det kan nævnes, at kalenderåret 2011 har været cirka 7 procent varmere end et normalt år. 2010 var 
cirka 18 procent koldere. Et normalt år er gennemsnitstemperaturen i perioden 1961-1990.

Ikast-Brande kommune har en kommunal bygningsmasse, der fordeler sig 
på:
33 store bygninger (areal > 1.500 m2) med et samlet opvarmet areal  på 
166.000 m2
83 mindre bygninger (areal 60 - 1.500 m2) med et samlet opvarmet areal  
på 37.000 m2

Den samlede kommunale bygningsmasse i Ikast-Brande Kommune 
udgør cirka 220.000 m2.

Skoler
De 13 skoler i Ikast-Brande har et samlet opvarmet areal på cirka 95.000 m2. 
Elforbrug er faldet markant i 2011 fra et forbrug i 2010 på 2.134.904 kWh til 1.900.610 kWh i 2010. 
Et fald i elfor-bruget på 234.000 kWh svarende til 11 procent.

Mulige årsager
•  Byggeprojekter på flere skoler i 2010 har givet et øget elforbrug i 2010
•  Alle skoler registrerer i dag månedligt el, vand og varmeforbrug via energistyringssystemet
•  Et årligt kursus omkring energi afholdes for de tekniske serviceledere

Plejepersonalekørsel (hjemmehjælp mv.)
I 2011 er denne personkørsel opgjort i kilometer og i 2009 og 2010 er det opgjort i liter brændstof. 

2011 tallene er således ikke direkte sammenlignelige med de to foregående år. 
Ifølge vejledningen til opgørelse af CO2-udledninger burde tallene for 2009 & 
2010 korrigeres, men det vil kræve et meget stort arbejde at indhente disse 

data, så denne korrektion er fravalgt i 2011 regnskabet.

Svømmehaller
Varmeforbruget i Ikast Svømmecenter er i 2011 faldet markant i forhold til 

2010. Årsagen til dette er blandt andet at en membran i ét af bassinerne 
har været utæt. Bassinet er renoveret i december 2010. I forbindelse 
med renovering af bassinet er vandet blandt andet tømt og fyldt på i 
flere omgange. Dette har forårsaget et ekstraordinært energiforbrug i 

2010 i forhold til 2011. En vandpåfyldning af bassinet kræver 2000 m3 koldt vand, 
       der skal opvarmes.

1 Opvarmet areal ifølge Energimærket 
2 do
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Kortlægning af CO2-udledningen og beregningsforudsætninger

CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger og Ikast Svømmecenter
Opgørelsen bygger på dataudtræk fra energiregistreringssystemet Omega EMS, der indeholder 
oversigter over energiforbruget fra 90 bygninger, der er fordelt på nedenstående institutionstyper:

4  Administrationsbygninger
13  Skoler
28 Daginstitutioner
12 SFO
8 Ældrepleje
12 Specialinstitutioner mv.
4 Kulturinstitutioner
4 Genbrugspladser
4 Diverse bygninger
1 Svømmecenter

CO2-udledningen fra transport og teknisk områdes forbrug  
til entreprenørmaskiner

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 brændstofforbruget, er der anvendt 
en gennemsnitlig CO2-emission på 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 Dan-
marks 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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1. Status over CO2-reducerende tiltag i 2011

Indregulering af varmeanlæg:
I årene 2009-2011 er der løbende foretaget indregulering/renovering af varmeanlæg i fem kom-
munale bygninger. Den gennemsnitlige årlige varmebesparelse (klimakorrigeret) i årene 2009-2011 
udgør 14 procent i forhold til 2008, svarende til en samlet varmebesparelse på 164 MWh. Bes-
parelsen reducerer udledningen af CO2 med 15,5 Ton CO2.
I 2011 er yderligere igangsat indregulering af varmeanlæg i syv kommunale bygninger. 

Udskiftning af cirkulationspumper
Alle energiprojekter, der er angivet i energimærket med en tilbagebetalingstid under 5 år, er 
gennemført og afsluttet februar 2012. 

Hovedparten af projekterne omhandlede udskiftning af cirkulationspumper til energibesparende 
pumper. Cirka 340 stk. cirkulationspumper er blevet udskiftet. En samlet investering på 956.000 
kr. ekskl. moms. Der er anslået en årlig elbesparelse på 122.000 kWh svarende til 177.000 kr. om 
året. Projektet har en samlet tilbagebetalingstid på cirka 5,4 år. 

Kursus i energistyring for tekniske servicemedarbejdere
I december 2011 gennemførte Kommunale Ejendomme et kursus  
i energistyring for 25 tekniske serviceledere omhandlende:

•  Energistyring, sådan gøres det mest optimalt 
•  Energistyringssystemet i teori og praksis 
•  Graddagekorrektion af varmeforbrug 
•  Energi-nøgletal og energibudgetter 
•  Energianalyse 
•  Afsløre spild og overforbrug ved hjælp af energirapporter 
•  Hvordan reduceres standby forbruget 
•  Adfærdspåvirkning 
•  Hvordan motiveres og inddrages brugerne til at have et medansvar for en bygnings  energifor- 
   brug 
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Konvertering til direkte fjernvarme
Mange varmeanlæg, både nye og ældre anlæg, overholder ikke kravet til afkøling af fjernvarme-
vandet. Ultimo 2011 er to varmeanlæg konverteret om til direkte fjernvarmeanlæg for at opnå 
bedre energiudnyttelse af fjernvarmevandet.  En gennemsnitlig årsafkøling på tidligere 27 °C for-
ventes at blive hævet med 7-8 °C til cirka 35 °C. Ved en energimængde på 700 MWh betyder det, 
at fjernvarme forsyningsselskabet kan reducere mængden af fjernvarmevand til bygningen med 
5.000 m3 pr år.

ESCO Forundersøgelse:
Den 11-04-2011 har Byrådet i Ikast-Brande Kommune besluttet at gennemføre en ESCO-under-
søgelse omhandlende primært de kommunale skoler.

I efteråret 2011 gennemførte Rambøll en ESCO-forundersøgelse, hvor følgende bygninger (svarende 
til 12-15 procent af de samlede kommunale etagekvadratmeter) indgik: 
•  Engesvang og Nørre Snede Skoler
•  SFO Nordre (Hagelskærvej)
•  Børneinstitutionerne Skovhuset og Børnehuset Villavej 16

Konklusion
Bygningsmassen, der eventuel skulle indgå i en ESCO-model dækkede over 140.000 m2, hvor 
investeringen ville udgøre ca. 18,1 mio. kr. med en anslået tilbagebetalingstid på ca. 13,2 år. In-
vesteringen omfattede hovedsageligt efterisolering og belysningsanlæg. Hvis vinduer, facader og 
tage skulle indgå i et ESCO-projekt ville dette blive en betydelig større investering og en meget 
længere tilbagebetalingstid 

På baggrund af forundersøgelsen har byrådet i Ikast-Brande Kommune besluttet, at ESCO ikke 
skal gennemføres i de kommunale bygninger. Der skal dog undersøges nærmere, om ESCO mod-
ellen vil være relevant at benytte i Ikast-Brande Kommune selvejende institutioner. Dette arbejde 
pågår i 2012.
 

CO2 Regnskab Ikast-Brande 2011



9

Handlingsplan 2012 og 2013 for CO2-reducerende tiltag

Opførelse af ny Børneinstitution
I Ejstrupholm påbegyndes der i 2012 opførelse en ny børneinstitution på ca. 700 m2. Forventes 
færdig i februar 2013. Som konsekvens heraf lukkes Gludsted Børnehave efterfølgende. Gludsted 
Børnehave er på cirka 270 m2 og opvarmningskilden i Gludsted er olie og el. Den nye børnehave i 
Ejstrupholm bliver opvarmet med fjernvarme fra Ejstrupholm Varmeværk.

Masterplan Ejstrupholm Skole
Gennemførelse af ny Masterplan på Ejstrupholm Skole. Et bygningsafsnit på 1.600 m2 nedrives, 
og der opføres en tilsvarende ny bygning. Forventes indviet i august 2013.

Energiscreening
Hyldgårdsskolen Energiscreenes for, hvor vidt det er muligt at energirenovere bygningen. I scre-
eningen indgår vinduesfacader, solceller, belysning samt varme- og ventilationsanlæg.

Indregulering af varmeanlæg
Der er inddraget yderligere syv bygninger, hvor der foretages indregulering af varmeanlæg. Der 
forventes en årlig varmebesparelse på omkring 10 procent i forhold til år 2010. I 2012 er i alt 12 
bygninger omfattet denne ordning.

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

Kursus for tekniske servicemedarbejdere
I lighed med de to foregående års kursus omkring energi i bygninger, forventes det, at der gennem-
føres endnu et kursus for kommunens tekniske servicemedarbejdere.
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