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Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder



CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 
Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfrednings-

forening. Formålet med aftalen er at sætte konkrete mål for kommunens klimaindsats. I aftalen forpligter 

Jammerbugt Kommune sig som virksomhed til at nedbringe CO2-udslippet med 2% om året frem til 2025.

Jammerbugt Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening baserer sig på et basisår, som kom-

munen har fastsat til 2008 – det sidste hele år før borgmester-erklæringen blev underskrevet.



CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune
Det er nu henholdsvis 4. og 5. år, at Jammerbugt Kommune har udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som 
virksomhed. Regnskabet har skiftet periode, så det nu både for el-, vand- og varmeforbrugets vedkommende føl-
ger kalenderåret. Den ændrede regnskabsperiode er godkendt af Danmarks Naturfredningsforening. Årsagen til, at 
kommunen har kunnet skifte periode er, at de fl este af de bygninger, der er med i regnskabet benytter kommunens 
energistyringsprogram ”MinEnergi”. Det vil sige, at der manuelt indtastes målerafl æsninger hver måned. Det muliggør 
afl æsninger uafhængig af el- og varmeselskabernes årsafl æsninger. Tidligere var der ikke koblet så mange bygninger 
til systemet, at det kunne lade sig gøre, hvilket var årsagen til den skæve periode.

CO2-regnskabet viser, at der fra 2010 til 2011 er sket et fald på 4,7 %. Fra 2011 til 2012 er der sket et fald på 7,8 %. 
Derfor er der samlet set siden 2010 sket et fald på 12 %.

Jammerbugt Kommune har siden 2008 (basisåret) mindsket CO2-udledningen med 8,2 %, dvs. at vi er knap 2 % fra 
at overholde aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Kommunens CO2-udslip blev således øget fra 2008 til 
2010, men er faldet fra 2010 til 2012. Se nedenstående graf.

De kommunale bygninger, tekniske anlæg og vejbelysning stod i 2011 for en udledning på ca. 6514 ton CO2. Der-
udover havde kommunen en CO2-udledning fra kørsel på 878 ton CO2. I alt udledte Jammerbugt Kommune som 
virksomhed 7392 ton CO2 i 2011, hvilket pr. ansat i kommunen svarer til 2807 kg CO2 i 2011, og pr. indbygger svarer 
til 207 kg CO2 i 2011.

I 2012 stod de kommunale bygninger, tekniske anlæg og vejbelysning for en udledning på ca. 6000 ton CO2. Der-
udover havde kommunen en CO2-udledning fra kørsel på ca. 815 ton CO2. I alt udledte Jammerbugt Kommune som 
virksomhed ca. 6815 ton CO2 i 2012, hvilket pr. ansat i kommunen svarer til 2434 kg CO2 i 2012, og pr. indbygger 
svarer til 176 kg CO2 i 2012.

Varmeforbruget i de kommunale bygninger er siden 2010 faldet med 7 %. Elforbruget er faldet med 8 %. Forklaringer 
på det generelle fald i forbruget kan dels være salg af bygninger, dels skolelukningerne, dels den energirenovering, 
der foretages efter energimærkernes besparelsesforslag (dem der har en tilbagebetalingstid på 5 år eller derunder).  
Dels kan det forklares med at kommunen startede op på projekt praktisk miljøledelse i 2010, med besøg på institutio-
nerne, hvor der blev snakket om vaner og holdninger til bl.a. energiforbruget. 

Gennemgang af de forskellige kategorier
Bibliotekerne har påbegyndt selvbetjening, med udvidede åbningstider til følge. Bibliotekerne er således åbne, men 
uden bemanding. Der er opsat bevægelsessensorer, så lyset kun tændes, når der er gæster på biblioteket. Det har 
givet et væsentligt øget elforbrug. Pandrup og Fjerritslev biblioteker har haft selvbetjening siden maj 2012, mens 

Ton



Aabybro og Brovst biblioteker har haft det siden september 2011. Derfor har bibliotekerne øget deres samlede CO2-
udledning fra el og varme med 37,5 % fra 2010 til 2012. 
Der er blevet solgt to bygninger i den kategori, der hedder ”Andre Kommunale bygninger”, én i 2011 og én i 2012. Der 
er derimod også kommet 2 nye bygninger ind i kategorien; Brovst Tandpleje og Fjerritslev Tandpleje. Brovst Tandpleje 
har tidligere ligget under Brovst Skole, men da der er separate målere for bygningen, er den trukket ud som selvstæn-
dig bygning. Fjerritslev Tandpleje er først taget med fra 2011. Samlet set er CO2-udledningen i denne kategori faldet 
med 21,5 % fra 2010 til 2012. 

CO2-udledningen i kategorien ”Ældrepleje” er også faldet meget. Dette skyldes dels Pandrup Plejecenter, hvor reno-
vering/ombygning påbegyndtes i 2011. Derfor er forbruget i 2011 kun for et halvt år. Første etape er færdig 1. januar 
2013, og 2. etape er færdig 1. januar 2014. Dels skyldes det, at Boform Toftehøjs elforbrug er faldet fra 2010. 

I kategorien ”Materielgårde” er CO2-udslippet steget med ca. 17 % siden 2010. Denne stigning kan dels forklares med 
en manglende registrering af olieforbruget til opvarmning på Fjerritslev Materielgård i 2010. Det generelle elforbrug 
på materielgårdene er meget svingende fra år til år. Forbruget på Brovst Materielgård er stadig forholdsvis stor, og 
det understreger behovet for et øget fokus på området. 

Skolernes CO2-udslip pr. m2 er faldet med næsten 20 % siden 2010. Dette kan dels skyldes skolelukningerne, dels 
de energiforbedrende tiltag, foretaget efter energimærkernes besparelsesforslag (dem, der har en tilbagebetalingstid 
på 5 år eller derunder). Der er primært renoveret el og VVS på skolerne, dvs. der er opsat bevægelsescensorer på 
lyset, der er udskiftet en del vinduer med lavenergivinduer, og der er udskiftet cirkulationspumper. Derudover kan det 
nævnes, at Biersted Skole har fået udskiftet deres gaskedel. Dels kan det skyldes, at praktisk miljøledelse blev startet 
op på institutionerne i 2010, og effekten af projektet derfor ses nu.

Daginstitutionernes CO2-udslip pr. m2 er også faldet, men ”kun” ca. 6,5 %. Også her er der energirenoveret efter ener-
gimærkernes besparelsesforslag (dem, der har en tilbagebetalingstid på 5 år eller derunder). Ligesom på skolerne er 
der skiftet cirkulationspumper og sat bevægelsescensorer på lyset, og der er udskiftet nogle vinduer og efterisoleret 
lidt rundt omkring. Dels kan det, som på skolerne, skyldes, at praktisk miljøledelse blev startet op på institutionerne i 
2010, og effekten af projektet derfor ses nu. Generelt har daginstitutionerne en lavere/dårligere energimærkning end 
skolerne, hvilket kan være en del af forklaringen på det mindre fald. Desuden har daginstitutionerne ikke deres egen 
serviceleder, der kan hjælpe dem med at holde øje med forbruget og lave de energimæssige småreparationer, der 
er behov for. Derfor vil der ikke være samme fokus på forbruget, som der er på skolerne. Det igangværende arbejde 
med overvejelser om ændret organisering af ejendomsdriften har en løsning på dette problem.

Kategorien ”Administrative Bygninger” er steget med knap 8 % siden 2010. Dette kan dels forklares med, at Pandrup 
Rådhus har måttet hæve temperaturen med 2 grader pga. træk. Det er dog primært elforbruget, der er steget. Det er 
det, fordi disk-systemet er udvidet kraftigt. Således er der nu væsentligt fl ere harddiske i server-rummene (serverne 
er placeret i på Aabybro, Brovst og Fjerritslev Rådhuse). Desuden øges centraliseringen løbende, de fl este com-
putere er på kommunens Citrix-system. Det øger strømforbruget på de rådhuse, der har serverne stående, selvom 
forbruget i virkeligheden foregår andre steder, eksempelvis på skolerne. Serverrummene benytter et frisk-luftsystem, 
hvor serverne afkøles med frisk luft, men hvor den opvarmede luft i serverrummene ikke udnyttes til opvarmning af 
bygningerne, men i stedet lukkes ud igen. Det kan anbefales at se på en mere hensigtsmæssig udnyttelse af var-
men. 

Fejl i tidligere regnskaber
Der er konstateret en række fejl i 2008, 2009 og 2010 regnskaberne. Det drejer sig om følgende: Det er konstateret, 
at de indberettede forbrug for rensningsanlæggene i 2008 ikke var korrekte. Forbruget for Aggersund Renseanlæg 
var indberettet uden procesenergi og er derfor skrevet op fra ca. 35 Mwh til 449 Mwh. Desuden manglede forbruget 
for værksted og kontor på Pandrup Renseanlæg både i 2008, 2009 og 2010 samt forbruget for værksted og kontor 
på Attrup Rensningsanlæg i 2008. Det indberettede forbrug for vejbelysningen var ikke korrekt, hverken i 2008 eller 
2009. Derudover manglede der en indberetning af forbruget for genbrugspladsen i Gøttrup i 2010. Der er desuden 
konstateret en fejl i elforbruget for en af materielgårdene i 2010. Varmeforbruget for Brovst skole for 2010 var forkert 



%-forhold mellem 2010 og 2012 (CO2-udledning fra el og varme pr. m2 (kg. CO2/m2)

noteret, det skulle have været ca. dobbelt så stort. Disse fejl er korrigeret i regnskaberne for 2008, 2009 og 2010. 
Således tager forskellen mellem 2008 og 2012 samt 2010 og 2011 udgangspunkt i de bedst kendte tal.

Hvad gør vi for at nedbringe forbruget?
Der er allerede gang i en række tiltag for at nedbringe CO2-udslippet i fremtiden. Der er igangsat et pilotprojekt med 
opsætning af solceller og LED-belysning på henholdsvis 2 og 5 bygninger. Det drejer sig om følgende bygninger; Nols 
Hallen, Skovsgård Børnehave, Brovst Rådhus, Aabybro Rådhus, Fjerritslev Skole. Desuden har Brovst Skole fået 
opsat fjernafl æsning på deres målere. Kombineres fjernafl æsning med aktiv styring kan det betyde en besparelse 
på 25-30 % ifølge ”MinEnergi”. Desuden påbegyndes renoveringen af Aabybrohallen, samt nybygning af Aabybro 
skole.

Desuden påtænkes en opfølgende kampagne på institutionerne i 2014.

Data vil selvfølgelig være behæftet med en vis usikkerhed. I dette regnskab er der som nævnt endnu fl ere af kom-
munens bygninger og tekniske anlæg, der er begyndt at anvende energistyringsprogrammet ”MinEnergi”. Dette vil i 
fremtiden øge datakvaliteten. Der vil dog altid være en vis usikkerhed behæftet med de manuelle afl æsninger, hvilket 
kun kan elimineres ved at udskifte målerne med fjernafl æsningsmålere.

Hvad kan der gøres fremover for at nedbringe forbruget?
Det kan anbefales at afsætte fl ere penge til energibesparende tiltag i bygningerne samt opsætte fjernafl æste målere 
og påbegynde aktiv styring, som nævnt kan det ifølge vores energistyringsprogram give besparelser på 25-30 %. 

Det kan endvidere anbefales at ansætte en kørende pedel, der kan hjælpe daginstitutionerne med små energimæs-
sige forbedringer / reparationer. Det kunne sandsynligvis nedbringe deres forbrug.

I nedenstående diagrammer kan man se forbrugsudviklingen i forhold til CO2-regnskabet for 2010.
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Relativ CO2-udledning pr. m2 2011

Opvarmet 

areal (m2)

CO2 

udledning 
fra varme 

pr. m2 (kg 

CO2/m
2)

CO2 

udledning 

fra el pr. m2 

(kg CO2/m
2)

2011 samlet 
CO2 udledning 
fra el og varme 

pr. m2 (kg 

CO2/m
2)

2010 samlet 
CO2 udledning 
fra el og varme 

pr. m2 (kg 

CO2/m
2)

% forhold 
mellem 
2010 og 

2011

Kommunale bygninger i alt   149.299 14,6 12,1 26,6 27,9 -4,7
Administrationsbygninger     13.572 11,6 23,3 34,9 31,7 10,1
Skoler     85.833 16,5 7,7 24,2 25,9 -6,6
Fritids- og ungdomsklubber          175 40,8 1,8 42,5 38,6 10,1
Daginstitutioner     20.084 17,2 13,0 30,1 25,9 16,4
Ældrepleje       6.464 8,0 22,7 30,7 51,3 -40,2
Specialinstitutioner       3.066 18,8 15,5 34,3 36,7 -6,6
Kulturinstitutioner       3.881 10,6 12,9 23,5 20,5 14,9
Idrætsanlæg     14.183 6,3 19,2 25,5 27,0 -5,7

Andre kommunale bygninger
      2.041 5,0 21,9 26,9 41,1 -34,6

Tekniske anlæg i alt       7.922 7,6 313,6 321,2 326,6 -1,6
Materielgårde       3.801 15,9 12,5 28,4 25,8 10,3
Rensningsanlæg       3.014 0,0 441,2 441,2 454,9 -3,0
Genbrugspladser       1.107 0,0 24,7 24,7 27,5 -10,0
Vejbelysning - - - - - -0,8

CO2-udledning 2011

Samlet CO2 udledning fra el & varme 
(ton CO2/år)

CO2 udledning fra varme (ton CO2/år)

Kommunale bygninger i alt 3975 2176
Administrationsbygninger 473,77 157,25
Skoler 2224,26 1416,64
Fritids- og ungdomsklubber 7,44 7,13
Daginstitutioner 605,26 344,98
Ældrepleje 198,48 51,70
Specialinstitutioner 105,06 57,57
Kulturinstitutioner 91,25 41,25
Idrætsanlæg 361,48 88,98
Andre kommunale bygninger 54,86 10,15

Tekniske anlæg i alt 2545 61
materielgårde 107,99 60,53
rensningsanlæg 1329,64 0,00
genbrugspladser 27,36 0,00
vejbelysning 1072,57

I alt for hele kommunen 6520 2236

CO2 udledning fra benzin og diesel (ton 
CO2/år)

Tjenestekørsel i alt 877,7
Plejepersonalekørsel 162,7 leaset bil

2,2 privat bil
Vej og park 712,7 firmakøretøj

0,1 privat bil



Relativ CO2-udledning pr. ansat og pr. indbygger 2011

CO2 

udledning fra 
varme (kg 

CO2/ansat/år)

CO2 

udledning fra 
el (kg 

CO2/ansat 
/år)

CO2 

udledning fra 
benzin og 
diesel (kg 

CO2/ 
ansat/år)

CO2 

udledning fra 
varme (kg 

CO2/ indbyg- 
ger/år)

CO2 

udledning fra 
el (kg CO2 

/indbyg- 
ger/år)

CO2 

udledning fra 
benzin og 
diesel (kg 

CO2/ indbyg- 
ger/år)

Kommunale bygninger 826,3 683,5 0,0 56,3 46,6 0,0
Tekniske anlæg 23,0 943,4 0,0 1,6 64,3 0,0
Vejbelysning 0,0 407,4 0,0 0,0 27,8 0,0
Tjenestekørsel 0,0 0,0 333,4 0,0 0,0 22,7
I alt 849,3 2034,3 333,4 57,9 138,7 22,7

Ansatte 2633
Indbyggere 38611

pr. indbyggerpr. ansat

Jammerbugt Kommune
År 2011

Varmeforbrug (Mwh/år) CO2 udledning fra el (ton CO2/år) Elforbrug (Mwh/år)

17579 1800 4021
1318,81 316,52 704,93
9364,15 661,16 1472,51
35,49 0,31 0,69

2658,09 260,28 579,69
425,34 146,79 326,92
372,31 47,49 105,78
520,32 49,99 111,34
2655,00 272,50 606,91
229,83 44,70 112,73

312 2484 5532
311,53 47,46 105,70
0,00 1329,64 2961,33
0,00 27,36 76,65

1072,57 2388,79

17891 4284 9554



Relativ CO2-udledning pr. m2 2012

Opvarmet 

areal (m2)

CO2 

udledning 
fra varme 

pr. m2 (kg 

CO2/m
2)

CO2 

udledning 
fra el pr. 

m2 (kg 

CO2/m
2)

2012 
samlet 

CO2 

udledning 
fra el og 

varme pr. 

m2 (kg 

CO2/m
2)

2011 
samlet 

CO2 

udledning 
fra el og 

varme pr. 

m2 (kg 

CO2/m
2)

% forhold 
mellem 
2011 og 

2012

% forhold 
mellem 
2010 og 

2012

Kommunale bygninger i alt   148.264 12,8 10,9 23,7 26,6 -11,2 -15,3
Administrationsbygninger     13.572 11,6 22,9 34,4 34,9 -1,4 7,8
Skoler     85.833 13,9 6,8 20,8 24,2 -14,2 -19,9
Fritids- og ungdomsklubber          175 76,9 1,8 78,7 42,5 45,9 94,1
Daginstitutioner     20.084 13,0 11,2 24,2 30,1 -19,8 -6,6
Ældrepleje       6.464 7,2 14,1 21,3 30,7 -30,6 -58,5
Specialinstitutioner       3.066 21,1 16,1 37,3 34,3 8,1 1,7
Kulturinstitutioner       3.881 9,9 16,2 26,1 23,5 9,9 24,0
Idrætsanlæg     14.183 7,4 18,8 26,3 25,5 2,9 -2,9

Andre kommunale bygninger
      1.006 8,6 23,8 32,3 26,9 16,8 -21,4

Tekniske anlæg i alt       7.922 7,5 307,1 314,7 321,2 -2,0 -3,6
Materielgårde       3.801 15,7 14,5 30,2 28,4 6,2 17,2
Rensningsanlæg       3.014 0,0 439,1 439,1 441,2 -0,5 -3,5
Genbrugspladser       1.087 0,0 27,1 27,1 24,7 9,7 -1,4
Vejbelysning -5,0 -5,6

CO2-udledning 2012

Samlet CO2 udledning fra el & varme 
(ton CO2/år)

CO2 udledning fra varme (ton CO2/år)

Kommunale bygninger i alt 3507 1891
Administrationsbygninger 466,93 156,76
Skoler 1782,64 1194,69
Fritids- og ungdomsklubber 13,77 13,45
Daginstitutioner 485,64 261,69
Ældrepleje 137,80 46,52
Specialinstitutioner 114,27 64,84
Kulturinstitutioner 101,31 38,52
Idrætsanlæg 372,35 105,57
Andre kommunale bygninger 32,52 8,60

Tekniske anlæg i alt 2493 60
materielgårde 114,72 59,65
rensningsanlæg 1323,45 0,00
genbrugspladser 29,45 0,00
vejbelysning 1021,49

I alt for hele kommunen 6000 1950

CO2 udledning fra benzin og diesel (ton 
CO2/år)

Tjenestekørsel i alt 814,9
Plejepersonalekørsel 176,2 leaset bil

3,7 privat bil
Vej og park 634,9 firmakøretøj

0,0 privat bil



Relativ CO2-udledning pr. ansat og pr. indbygger 2012

CO2 

udledning fra 
varme (kg 

CO2/ansat/år)

CO2 

udledning fra 
el (kg 

CO2/ansat 
/år)

CO2 

udledning fra 
benzin og 
diesel (kg 

CO2/ 
ansat/år)

CO2 

udledning fra 
varme (kg 

CO2/ indbyg- 
ger/år)

CO2 

udledning fra 
el (kg CO2 

/indbyg- 
ger/år)

CO2 

udledning fra 
benzin og 
diesel (kg 

CO2/ indbyg- 
ger/år)

Kommunale bygninger 675,2 577,4 0,0 48,9 41,8 0,0
Tekniske anlæg 21,3 869,0 0,0 1,5 63,0 0,0
Vejbelysning 0,0 364,8 0,0 0,0 26,4 0,0
Tjenestekørsel 0,0 0,0 291,0 0,0 0,0 21,1
I alt 696,5 1811,1 291,0 50,5 131,2 21,1

Ansatte 2800
Indbyggere 38645

pr. ansat pr. indbygger

Jammerbugt Kommune
År 2012

Varmeforbrug (Mwh/år) CO2 udledning fra el (ton CO2/år) Elforbrug (Mwh/år)

15969 1617 3615
1089,80 310,17 690,79
8867,36 587,95 1309,46
66,91 0,32 0,70

2200,41 223,95 498,78
717,43 91,28 203,30
380,48 49,43 110,09
474,08 0,00 139,84
2029,20 266,78 594,17
143,44 23,92 68,29

305 2433 5419
304,79 55,06 122,63
0,00 1323,45 2947,55
0,00 29,45 73,68

1021,49 2275,04

16274 4050 9034



Forudsætninger for CO2-beregningen 
Der er medtaget 108 kommunale bygninger i Jammerbugt Kommunes CO2-regnskab.

Fjernvarmeforsyningen i Jammerbugt Kommune består af 12 værker. 6 værker er naturgasfyrede, 1 er på natur-
gas/solenergi, 4 er fl isfyrede og 1 er på biogas.  Emissionsfaktorerne fra disse er beregnet efter værkernes oplyste 
varmeproduktion og ledningstab samt brændselstype. Ved elforbrug er der brugt den i 2008 angivne standardværdi 
for vestdanmark på 0,449 kg CO2/KWh. Denne standardværdi vil blive brugt hvert år, for at kunne sammenligne CO2-
udledningen fra el år for år.

Hvad angår emissionen fra plejepersonalets kørsel i kommunens egne biler, har Danmarks Naturfredningsforening i 
deres tekniske baggrundsrapport oplyst, at salgsandelen af benzindrevne biler i perioden 1998 – 2006 i gennemsnit 
udgjorde 82,0 % og salgsandelen af dieseldrevne biler i samme periode udgjorde 18,0 %. Desuden er det oplyst 
af Danmarks Naturfredningsforening, at prisen på 1 liter benzin i gennemsnit har kostet 9,3 kr. og 1 liter diesel har 
kostet 8,69 kr. i 2008. Derefter kan det beregnes, hvor stor CO2 emissionen har været for plejepersonalets kørsel i 
kommunens egne biler.
CO2 emissionen fra plejepersonalets kørsel i egne biler er beregnet ud fra, at FDM har skønnet gennemsnitsalderen 
for personbiler i 2007 til 9,1 år. Det betyder, at den gennemsnitlige CO2-udledning fra privatbiler kan sættes til ca. 178 
g. pr. km (Teknisk baggrundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening, pkt. 4.3).  

Befolkningstallet i kommunen er fra Danmarks Statistik. Antal ansatte i kommunen er lig med antal årsværk. 


