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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 – 
som blev indgået i 2009 – forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 2% 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 
afhængigheden 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 fjerde gang at der udarbejdes et CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune,  
og udviklingen i kommunens CO2-udledning ser ud som følger:

År
Faktisk CO2-udledning i ton
Varme er klimakorrigeret

Klimamål – min. 2 pct. reduktion:  
CO2-udledning i ton  
(2009 er referenceår) 

2009 7.658 ton 7.658 ton

2010 7.644 ton 7.505 ton

2011 7.354 ton 7.355 ton

2012 7.237 ton 7.208 ton

2013 7.064 ton

CO2-regnskab for  
Ikast-Brande Kommune  
som virksomhed 2012
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Målet om at reducere udledningen af CO2 med 2% er ikke opfyldt i 2012. Ikast-Brande Kommune har 
som virksomhed i 2012 opnået en reduktion i CO2-udledningen med 1,6% i forhold til 2011; udledningen 
er faldet med i alt 117 tons CO2. Målet i 2012 var at nedbringe CO2-udledningen til 7.208 ton. 
Resultatet blev på 7.237 ton.

Udledningen af CO2 fra kommunale bygninger er i 2012 reduceret 
fra 5.677 til 5.574 med 159 ton svarende til et fald på 2,5% i 

forhold til 2011. 

Området ”Transport” er steget fra 1.030 tons i 2011 til 
1.072 tons en stigning på 6,7%.

Fremtidige CO2-reducerende tiltag vil ske med afsæt i de handlinger, som er beskrevet i afsnit 3.
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Ikast-Brande Kommune

Total CO2 udledning  
i ton/år
Graddage indregnet

Total CO2 udledning  
i ton/år
Graddage indregnet

Område/delområde År 2012 År 2011

Kommunale bygninger i alt 5.574 5.677

Administrationsbygninger 485 496

Skoler 1.871 1.947

Daginstitutioner 690 728

Ældrepleje 1.083 1.108

Specialinstitutioner 981 933

Kulturinstitutioner 221 226

Andre kommunale bygninger 243 239

Transport i alt 1.072 1.030

Plejepersonalekørsel  
(hjemmehjælp mv.) 116 120

Teknisk forvaltnings kørsel  
og forbrug (Vej og Park mv.) 604 566

Anden kørsel  
(inkl. i private biler) 352 344

Idrætsanlæg i alt 562 619

Udendørs boldbaner - -

Sportshaller - -

Svømmehaller 562 619

Affald i alt   

Indsamling af  
husholdningsaffald - -

Behandling af  
husholdningsaffald - -

Tekniske anlæg i alt 29 28

Vandværk - -

Rensningsanlæg - -

Genbrugspladser 29 28

Beredskab - -

I alt ton CO2/år  
(hele kommunen) 7.237 7.354

Indbyggertal: 40.658 indbyggere pr. 1. januar 2012

Samlet CO2-regnskab for 2012
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Område
Udledning (tons CO2/
borger/år) 2012

Udledning (tons CO2/ 
borger/år) 2011 

Kommunale bygninger 0,1371 0,1399

Idrætsanlæg 0,0138 0,0254

Kommunal transport 0,0264 0,0153

Tekniske anlæg 0,0007 0,0007

I alt 0,1780 0,1813

Den relative CO2-udledning pr. borger er faldet fra 0,1813 til 
0,1780 tons CO2 pr. borger pr år. Et fald i 2012 på 1,82% i 
forhold til 2011.P
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EL
Varme klima

korrigeret Total

Bygning
Forbrug 
[kWh]

CO2  
Emmision 
[ton]

Forbrug 
[MWh]

CO2  
Emmision 
[ton]

CO2  
Emmision 
[ton]

1. Administrationsbygninger 712.657 374 1.170 111 485

2. Skoler 1.827.954 960 8.673 911 1.871

3. Daginstitutioner 727.627 382 2.713 308 690

4. Ældrepleje 1.251.026 679 3.634 404 1.083

5. Specialinstitutioner mv. 839.126 441 3.771 540 981

6. Kulturinstitutioner 294.513 155 699 66 221

7. Genbrugspladser 55.507 29 2 0 29

8. Andre bygninger 217.540 114 733 129 243

9. Svømmehaller 798.273 419 1.512 143 562

Total 6.724.223 3.553 22.907 2.612 6.165

Relativ CO2-udledning pr. borger

Energiforbrug og CO2-udledning i 
de kommunale bygninger

Årsrapport – Ikast Brande, Kommunale Bygninger – 2012
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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.

Kalenderåret 2012 har været cirka 1 procent varmere end et normalt år. Et normalt år er 
gennemsnitstemperaturen i perioden 1961-1990. Ikast-Brande Kommune anvender graddage 
fra www.dmi.dk lokation ”Flyvestation Karup”.

Energimærkning af Ikast-Brande kommunes bygninger blev afsluttet i 2010, hvor følgende 
antal bygninger blev energimærket:

•	 		33 store bygninger (areal > 1.500 m2) med et samlet opvarmet areal  
på ca. 166.000 m2

•	  83 mindre bygninger (areal 60 - 1.500 m2) med et samlet opvarmet areal 
på ca. 37.000 m2

Den samlede kommunale bygningsmasse i Ikast-Brande Kommune 
udgør cirka 220.000 m2.
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Kommentarer til  
CO2-regnskabet  
for 2012
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Skoler
Ikast-Brande Kommune har 13 folkeskoler med et samlet opvarmet areal på cirka 95.000 
m2. Elforbruget faldt markant fra 2010 til 2011 med 234.000 kWh svarende til 11 procent. I 
2012 er elforbruget reduceret yderligere 73.000 kWh svarende til et mindre forbrug på 3,8% 
i forhold til 2011.

Mulige årsager

•	 Alle cirkulationspumper til vand og varme er skiftet

•	  Skolerne registrerer månedligt el, vand og varmeforbrug via energistyrings-systemet, som 
bevirker, at de tekniske serviceledere er meget opmærksomme på skolernes energiforbrug, 
hvilket kan mærkes på antallet af henvendelser på tekniske spørgsmål til Teknisk Område

•	 Et årligt kursus omkring energi afholdes for de tekniske serviceledere

•	  Der sker løbende energioptimering af skolerne ved anlægsprojekter, daglig drift eller ved 
generelt vedligehold af de tekniske anlæg og installationer

Svømmehaller
Ikast Svømmecenter har haft et fald i antal besøgene på 5-10% i forhold til 2011.  
I de seneste par år har Svømmecentret i Ikast gennemført følgende tiltag:

•	 Udskiftning til energirigtige lyskilder og belysning.

•	 Termoruder er udskiftet i ultimo 2010

•	 Genvinding af spildvarme via varmepumpe

•	 Udskiftning af ventiler og pumper

Transport
Området ”transport” er CO2-udledningen øget med 6,7%. Personalets tjenestekørsel samt 
aktiviteterne i Entreprenørafdelingen er meget bestemt af konjunkturerne, hvorfor dette 
område kan afvige meget fra år til år. Tjenestekørsel i private biler bidrog med 352 tons CO2, 
hvor der er kørt 1.975.360 km.
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CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger  
og Ikast Svømmecenter
Opgørelsen bygger på dataudtræk fra energiregistreringssystemet Omega EMS, der 
indeholder oversigter over energiforbruget fra 92 bygninger, der er fordelt på nedenstående 
institutionstyper:

•	 4		Administrationsbygninger

•	 13		Skoler

•	 28		Daginstitutioner

•	 12		SFO

•	 8		Ældrepleje

•	 13		Specialinstitutioner	mv.

•	 4		Kulturinstitutioner

•	 4		Genbrugspladser

•	 5		Andre	bygninger

•	 1		Svømmecenter

I 2012 er Norgesgade 15 & Bording Station tilføjet under henholdsvis ”Specialinstitutioner” og 
”Andre bygninger”

Kortlægning af CO2-udledningen 
og beregningsforudsætninger
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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 
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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Udskiftning af cirkulationspumper
Primo 2012 blev projektet med udskiftning af cirkulationspumper afsluttet. Det er vurderingen, 
at el-besparelsen udgør 120.000 kWh (63 tons CO2) svarende til en økonomisk besparelse på 
180.000 kr. Der er udskiftet i alt 333 stk. cirkulationspumper med en investering på 980.000 
kr., hvilket giver en samlet tilbagebetalingstid på 5,4 år.

Energioptimering af ventilationsanlæg
På to skoler er eksisterende ventilationsanlæg energioptimeret, hvilket gør, at luftmængderne 

nu bliver styret efter behov. Der er indbygget nye ventilatorer, 
energibesparende EC-motorer samt nye styringer. I stedet for 
100% luftskifte kan anlæggene nu automatisk køre ned i 30% 
drift, hvis behovet for ventilation ikke er der.

Forventet besparelse på el udgør 14.500 kWh (7,6 tons CO2) 
og varme udgør 73.000 kWh (6,9 tons CO2). En samlet 
besparelse på 52.000 kr. pr år. Der er investeret 458.000 kr., 
hvilket giver en samlet tilbagebetalingstid på 8,8 år.

Kursus i energistyring for tekniske servicemedarbejdere
I december 2012 gennemførtes et brugerseminar for fem skoler, der anvender et 
varmestyringssystem fra Honeywell. 

Kurset havde følgende temaer:

•	 	Når	et	system	er	afleveret	og	sat	i	drift,	forventes	det	at	køre,	som	det	skal.	Gør	det	det?

•	  Et CTS-system er med til at skabe overblik, men er ikke nogen garanti for at anlæggene 
kører som de skal.

•	 Systemer	er	gode,	men	kontrol	er	bedre	(nødvendigt)!!

•	 Oversigtsbilleder	over	varme-	og	ventilationsanlæg

•	 Anlæggenes	fysiske	forhold

•	 Oversigter	med	alarmer

•	 Tidsprogrammer	

Efteruddanelse af tekniske servicemedarbejdere
I 2011/2012 har seks af kommunens tekniske servicemedarbejdere gennemgået 40 dages 
efteruddannelse. Her opnås der færdigheder indenfor drift og vedligeholdelse af en bygnings 
tekniske anlæg og installationer, herunder energioptimering. Kurset er afholdt i samarbejde 
med Herning Kommune, Herningsholms Erhvervsskole og AMU Hoverdal. 

Et par kursister har som følge af kurset allerede nu fået idéer vedrørende mulige 
energioptimeringsprojekter. Energimedarbejderen i kommunen og de enkelte 
servicemedarbejdere arbejder videre med disse ideer. 

IT
IT-afdelingen har i 2011/2012 udskiftet ca. 1.300 computere på de kommunale 
arbejdspladser.
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Opførelse af ny Børneinstitution
Opførelse af ny børneinstitution på 700 m2 i Ejstrupholm, som forventes at blive taget i 
brug i foråret 2013. Ved ibrugtagning af den nye institution lukkes børnehaven i Gludsted. 
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 Masterplan på Ejstrupholm Skole. Et nyt bygningsafsnit på 1.600 m2 er 
under opførelse, og erstatter en bygning fra 1974, der er blevet revet ned. Den nye bygning 
forventes indviet i august 2013. I forbindelse med byggeriet monteres der 96 stk. solceller  
med en forventet produktion på 22.000 kWh strøm pr. år.

Energiscreening
I 2012 blev der udarbejdet en energiscreening af Hyldgårdsskolen i Ikast, der viser, at 
et energiprojekt er rentabelt at gennemføre i henhold til energikravet, der er angivet i 
Bygningsreglementet. Energiprojektet omhandler udskiftning af dør- og vinduesfacader, 
ovenlyskupler	samt	belysningsanlæg.	Ligeledes	installeres	der	1.200	m2 solceller med en 
forventet produktion på 168.000 kWh strøm. (88,2 tons CO2). Den samlede årlige el- og 
varmebesparelse forventes at blive på 400.000 kr. ekskl. moms ved en investering på ca. 
8 mio. kroner. Ventilationsanlægget er et kombineret varme/ventilationsanlæg og disse 
installationer bliver ikke udskiftet, da dette ikke er rentabelt.

Konvertering til vedvarende energi
Mindre end fem bygninger tilhørende Ikast-Brande Kommune opvarmes i dag med oliefyr. 
Kommuen vil vurdere muligheden for at konvertere disse fyringsanlæg til vedvarende 
energianlæg.

Drift- og vedligeholdelse af energiregistreringssystemet Omega EMS
Energiregistreringssystemet Omega EMS driftes og vedligeholdes løbende. Systemet 
udbygges til fjernaflæsning af el, vand og varmemålere i forbindelse med nye 
anlægsprojekter.

Kursus for tekniske servicemedarbejdere
I lighed med de to foregående år forventes det at gennemføre temadage for kommunens 
tekniske servicemedarbejdere omkring energieffektiv bygningsdrift.

Handlingsplan 2013 og 2014  
for CO2-reducerende tiltag


