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OPGØRELSE AF CO2-UDLEDNING 
 
Kalundborg Kommune indgik i august 2011 en klimakommuneaftale med Danmarks 
Naturfredningsforening. Med aftalen har Kalundborg Kommune forpligtet sig til at reducere 
udledningen af CO2 fra egen drift med minimum 2 procent årligt indtil 2020. 
 
Kalundborg Kommune har gennem flere år arbejdet på at nedbringe energiforbruget både i 
samarbejdet med virksomhederne i form af Kalundborg Symbiosis, men også i forhold til egne 
bygninger og anlæg, hvor kommunen har arbejdet med energistyring og større 
energirenoveringsprojekter. 
 
Kalundborg Kommunes to CO2-regnskaber 

Foruden at være DN-klimakommune er Kalundborg Kommune også med i Borgmesteraftalen, 
kaldet Covenant of Mayors, som er et initiativ fra EU, der skal få byer, kommuner og regioner i 
Europa til at nedbringe deres udledning af drivhusgasser. Begge aftaler er vigtige i Kalundborg 
Kommunes arbejde med klima og energi, og kommunen laver derfor to CO2-opgørelser  
 

• et for kommunen som virksomhed 
• et for kommunen som geografisk område 

 
I dette hæfte kan du læse om CO2-opgørelsen for kommunen som virksomhed. 
Drivhusgasregnskabet for kommunen som geografisk område er at finde i Klimaplan 2013-
2020. 
 
DN-klimakommune 

Kalundborg Kommune skal ifølge aftalen med Danmarks Naturfredningsforening 
 

• udarbejde en opgørelse over kommunens CO2-udledning fra året før indgåelse af aftalen 
(basisåret er 2010) 

• udarbejde en handleplan, der beskriver hvordan kommunen vil nedbringe udledningen 
af CO2  

• gennemføre planen og mindst én gang årligt offentliggøre en CO2-opgørelse, der 
dokumenterer reduktionen af CO2-udledningen 
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CO2-opgørelsen for kommunen som virksomhed 

Da det er første gang opgørelsen bliver udarbejdet indeholder den udover basisåret 2010 også 
tal for både 2011 og 2012. CO2-opgørelsen følger kalenderåret. 
 
Opgørelsen omfatter  
 

• forbrug af el og varme i kommunale bygninger 
• forbrug af el og varme i sports- og idrætsanlæg 
• forbrug af brændstof til alle transportaktiviteter foretaget af kommunen som 

virksomhed (biler, entreprenørmaskiner, færger) 
 

 
CO2-opgørelse (tons CO2) 

 
Basisår 2010 2011 % 2012 % 

Bygningers el og varmeforbrug: 7.676  
          

7.875  -2,6 
          

7.339 6,8 

Administration 
                   

669               627  
              

618   

Daginstitutioner  
           

702               684  
              

663   

Fritid/Sport  
                

1.482  
           

1.669  
            

1.455   

Kultur  
                   

109  
               

84  
                

75   

Plejecentre  
                

1.289  
           

1.289  
            

1.229  

Skoler  
                

2.474  
           

2.500  
            

2.476   

Diverse  
                   

949  
           

1.021  
              

822   

Transport:                3.719  
          

3.463  6,9 
          

3.809  - 10 

Kørsel i kommunale biler  
                

1.291  
           

1.129  
            

1.448   

Kørsel i private biler 
                   

258               259  
              

263   

Færger  
                

2.171  
           

2.075  
            

2.098   
 
I alt 11.395 11.338 0,5 11.148 1,7 

 
Tabel 1: CO2-udledning fra Kalundborg Kommune som virksomhed 

 
Hvordan er beregningerne i CO2-opgørelsen foretaget? 

Data om bygningernes opvarmningsformer og arealer bliver trukket fra BBR, mens oplysninger 
om det årlige energiforbrug bliver indhentet fra energiforsyningsselskaber, fjernvarmeværker 
og olieselskaber. Værdierne for varmeforbrug er graddagekorrigerede, det vil sige at der er 
taget højde for at temperaturen svinger fra år til år, og at behovet for opvarmning derfor 
varierer. Transportens udledning af CO2 bliver beregnet ved at indhente oplysninger om 
indkøbt brændstof og afregning for kørsel i private biler. 
 
Den nærmere beskrivelse af, hvordan opgørelsen er udarbejdet kan du læse i 
Baggrundsrapport for CO2-opgørelse for Kalundborg Kommune som virksomhed, februar 2012. 
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Udvikling fra 2010 til 2012 

 
Har vi nået målet? 

Der er sket en nedgang i det totale energiforbrug siden basisåret 2010, og Kalundborg 
Kommune har reduceret udledningen af CO2 med i alt 2,2 procent i perioden 2010 til 2012.  
 
Fra 2010 til 2011 var der en reduktion i den samlede CO2-udledning på 0,5 %. Fra 2011 til 
2012 er CO2-udledningen reduktionen 1,7 %. Med et mål, der hedder en årlig reduktion på 
minimum 2 % har Kalundborg Kommune således ikke opfyldt sin erklærede målsætning i 
Klimakommuneaftalen. Et kig på tabellen i bilag 1 viser endvidere at reduktionen fra 2010 til 
2011 forsvinder og bliver til en stigning, når man ser på ’det fiktive tal’i. Det betyder med 
andre ord, at det er ændringen i emissionsfaktoren for el, der har haft størst betydning for 
resultatet og ikke Kalundborg Kommunes elbesparelser. 
 
Hvor bliver resultaterne af? 

At vi ikke har nået vores mål må naturligvis give anledning til spørgsmål! Hvorfor er 
nedgangen ikke større med de ressourcer kommunen har brugt på energirenovering? Hvorfor 
viser den løbende indsats med at energitrimme varmeanlæg osv. sig ikke tydeligere i tallene? 
Kan vi overhovedet stole på de data, der ligger bag opgørelsen, og har vi fået alle relevante 
poster med i regnskabet? 
 
Svaret må for nuværende lyde sådan: ’Ja, det kan undre, at der ikke umiddelbart ses en større 
effekt af indsatsen med at renovere og trimme bygningerne til lavere energiforbrug. Omvendt 
ved vi, at en del af tiltagene ikke har haft tid til at virke endnu, og det tager tid at få indkørt 
nye systemer og nye anlæg. Dertil kommer ændringer i aktivitetsniveauet i de enkelte 
bygninger, der også påvirker energibehovet. Mange af de udsving vi kan se i CO2-opgørelsen 
for de enkelte bygninger kan vi redegøre for, men der er også en stor andel, hvor der ikke 
findes en umiddelbar og entydig forklaring. 
 
Til spørgsmålet om tallene er til at stole på, må svaret også her være, at ja der er god grund 
til at være kritisk. Det er første gang i Kalundborg Kommune, at energidata på den måde er 
samlet ind til ét samlet CO2-regnskab, og der er mange potentielle fejlkilder. Dels kan data i 
udgangspunktet være behæftet med fejl (forkert aflæsning, upræcise opgørelser osv.), dels 
har det været nødvendigt at hente forbrugstal hos mange forskellige, eksterne 
energileverandører, der ikke opstiller deres afregninger på samme måde. Endelig har det 
været en øvelse i at få kortlagt helt præcist, hvilke målernumre der hører til hvilke bygninger, 
særligt i de tilfælde, hvor flere forskellige institutioner deler samme måler.  
 
Kan vi bruge en CO2-opgørelse til noget? 

Nu kunne det være fristende at konkludere, at opgørelse med så mange usikkerheder ikke er 
umagen værd at bruge tid på. Det er nu ikke helt sådan det forholder sig. Vi kan bruge CO2-
opgørelsen, og som i alle andre husholdninger, så er det ved at kende udgiftsposterne, at vi 
har en mulighed for at finde besparelserne.  
 
En nærmere gennemgang af tallene for henholdsvis el, varme og transport på de følgende 
sider viser, at den totale reduktion er sammensat af mange forskellige store og små bidrag, 
hvor nogle øger og andre mindsker CO2-udledningen. Vi har med denne første CO2-opgørelse 
taget hul på en proces, der sammen med de mange øvrige klima- og energiprojekter, som 
Kalundborg Kommune er involveret i, kan bidrage til mindske klimapåvirkningen. 
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Figur 1 

 
Fokus på energi 

Kalundborg Kommune har de senere år investeret i energioptimering og -renovering af de 
kommunale ejendomme. Der er blevet arbejdet med at nedsætte energiforbruget til belysning 
og opvarmning. Fra slutningen af 2009 har kommunens ejendomsservice således gennemgået 
pumper, belysning, kedler og rørisolering for at finde mulige energibesparelser.  
 
ESCO-projektet 

I 2009 og 2010 blev otte kommunale ejendomme energirenoveret for ca. 20 millioner kr. som 
led i et ESCO projekt. ESCO står for Energy Service Company, og i et ESCO-samarbejde indgår 
ejeren af bygningen (den offentlige myndighed) et samarbejde med et privat 
energitjenesteselskab, som planlægger og gennemfører en række energioptimerende 
renoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, 
som på den måde ’betaler’ for energirenoveringen. 
 
Kalundborg Kommunes ESCO projektet omfattede optimering af ventilationsanlæg, 
lysinstallationer, varmtvandsbeholdere, ændring i opvarmningsformer mv.  Det tekniske 
personale, der står for den daglige drift af el- og varmesystemerne i de respektive bygninger 
modtog undervisning i energistyring undervejs i projektforløbet. Adfærdsændring hos brugerne 
var ikke en del af projektet. 
 
EMO-projektet  
I forlængelse af at kommunen fik energimærket alle sine ejendomme, igangsatte 
Ejendomsservice i 2010 et projekt med henblik på at udføre alle de renoveringstiltag fra 
energimærkerne, som havde en tilbagebetalingstid på under 5 år. I perioden 2011-2012 er der 
investeret ca. 25 mio. kroner i projektet, der omfattede i alt ca. 100 ejendomme.  

 
Solcelleprojekter 

Seneste skud på stammen er opsætningen af en række solcelleanlæg på kommunale 
bygninger. Indsatsen med at opsætte solcelleanlæg fortsætter i 2013-14. Der er planlagt 
investeringer i solcelleanlæg for ca. 13,5 mio. kroner. 
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Ændringer i den totale bygningsmasse 

Større ændringer i sammensætningen af de kommunale ejendomme har selvsagt betydning for 
den totale udledning af CO2. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de væsentligste 
ændringer, når CO2-opgørelsens resultat bliver aflæst. Et eksempel på det er Sæby Sygehus, 
som er lukket ned i perioden fra 2010 til 2012. Dette er sket gradvist, på den måde at der i 
2010 endnu var aktivitet i bygningen og derfor et energiforbrug til el og varme. I løbet af 2011 
blev aktiviteterne droslet ned for at ophøre helt i 2012, hvor bygningen blev taget ud af drift. 
Det betyder ikke at Sæby Sygehus energiforbrug i 2012 dermed går i nul, da der fortsat er 
behov for opvarmning, for at bygningerne ikke bliver ødelagt. Det er planen at dele af Sæby 
Sygehus skal rives ned. 
 
På Høng Skole er der i 2010 til 2012 også sket væsentlige ændringer i sammensætningen af 
bygningsmassen. En del af de eksisterende bygninger blev revet ned for at opføre en ny 
bygning, der huser de ældste klassetrin. Disse ændringer har haft indvirkning på både el- og 
varmeforbrug i den periode, hvor byggeriet stod på, ligesom det har betydning for Høng Skoles 
samlede energiforbrug fremover.  
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Udviklingen i CO2-udledning fordelt på el, varme og transport 

 
El 

Det totale elforbrug er gået ned i perioden 2010 til 2012. Nedgangen skyldes at Kalundborg 
Kommune systematisk har arbejdet med at energioptimere de enkelte bygninger. Det er bl.a. 
sket ved at udskifte strømslugende lysarmaturer og pumper, opsætte bevægelsessensorer og 
erstatte elradiatorer med varmepumper eller fjernvarme. Nedgangen i elforbruget afspejler 
også at der er bygninger, som er taget ud af drift i perioden. 
 

 
Figur 2 

 
Nogle elmålere registrerer flere bygningers elforbrug. Opsætning af bimålere er en måde at 
arbejde med optimering af energiforbruget. Ved at installere bimålere på større 
bygningskomplekser bliver det muligt at følge elforbruget meget tæt, og opdage 
uhensigtsmæssige forbrug. Opsætningen af bimålere kan imidlertid også give nogle 
midlertidige udfordringer i forhold den årlige CO2-opgørelse. Hvis en idrætshal f.eks. får 
installeret en bimåler efter hidtil at have hørt under en nærliggende skole, så vil hallens 
varmeforbrug fremover ikke længere figurere under kategorien ’Skoler’, men under 
’Fritid/Sport’. Forbruget bliver altså flyttet fra en kategori til en anden, hvilket gør det 
vanskeligere at gennemskue de reelle ændringer i varmeforbruget på områdeniveau. Der er 
tale om et forbigående problem, som løser sig selv med tiden. Det vigtigste i denne sag er, at 
bimålerne er med til at give et mere retvisende og nøjagtigt billede af forbruget i de enkelte 
bygninger. 
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Et kig på de enkelte områder (Figur 3) viser, at plejecentrene har haft et svingende elforbrug, 
skolernes elforbrug er steget og kategorien ’Diverse’ har haft et markant fald i elforbruget 
siden 2010. Øvrige områder har et næsten konstant elforbrug i perioden. 
 
 

 
Figur 3 

 
Hovedparten af kommunens plejecentre og dagtilbud har reduceret elforbruget, hvilket hænger 
sammen med, at der er foretaget energibesparende foranstaltninger. Der er også sket 
ændringer i driften. Et eksempel er et af kommunens dagtilbud til blinde og svagtseende, der 
er blevet lagt ind under et andet dagtilbud, hvilket har betydet at en bygning er taget ud af 
drift. En anden ændring er, at et ventilationsanlæg på et af kommunens plejecentre ikke har 
kørt i 2010 og 2011, samtidig har en varmeblæser ved plejecentrets indgangsparti været 
defekt i perioden. Begge dele blev igangsat i 2012 igen, hvorfor der ses en stigning i 
elforbruget i 2012.  
 
Skolernes stigende forbrug hænger sammen med at Høng ny skole blev taget i brug i 2012. 
Inden ibrugtagning blev bygningen tørret ud med eldrevne maskiner. Dertil kom at 
klimaanlægget på Høng grundskole sprang læk i vinterferien og bygningen måtte i ugerne efter 
tørres ud med eldrevne maskiner. Samlet set giver det et ekstraordinært stort elforbrug på 
denne ene skole. Næste alle andre skoler har i perioden et fald i elforbruget.  
 
Det faldende forbrug i kategorien ’Diverse’ hænger primært sammen med at Sæby Sygehus er 
lukket ned og taget ud af drift i perioden. Desuden skyldes det kraftige fald i elforbruget i 2012 
også, at de elopvarmede pavilloner, der blev revet ned i forbindelse med opførelsen af Høng 
Ny Skole, fik el fra en transformer, som står registreret under kategorien ’Diverse’. 
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Varme 

Helt overordnet ligger det totale varmeforbrug i 2012 på niveau med det i 2010, efter en 
stigning i 2011 (Figur 2) Der er i perioden en nedgang i naturgasforbruget og en tilsvarende 
stigning i fjernvarmeforbruget (Figur 4). 
 

 
Figur 4 

 
Det er vanskeligt at sige noget mere specifikt om udviklingen i varmeforbruget. Til forskel fra 
opgørelsen over elforbrug, så er opgørelsen over varmeforbrug meget mere kompleks. CO2-
regnskabet omfatter cirka 150 bygninger både ældre og nye, der hver især huser meget 
forskellige funktioner. Der vil derfor være stor forskel på behovet for opvarmning. Dertil 
kommer at nogle bygninger i perioden 2010 til 2012 er gået fra én opvarmningsform til en 
anden. Opsætning af bimålere i perioden har også betydning. Et eksempel er Rørby Hallen, der 
i 2011 fik egen bimåler. Hidtil var hallens forbrug registreret som en del af Rørby Skoles 
samlede varmeforbrug, men med bimåleren flytter hallens varmeforbrug hen i kategorien 
Fritid/Sport.  
 
Det er Kalundborg Kommunes intention at klarlægge udsving i det samlede varmeforbrug ved 
at følge de enkelte bygningers udvikling i energiforbrug og løbende redegøre for effekten af 
drifts- og/eller anlægsændringer. Det er derfor forventningen at CO2-opgørelsen efterhånden 
vil blive mere gennemsigtig og detaljeret. 
 
El- og varmeforbrug i ESCO-bygningerne. 
I 2010 blev otte kommunale bygninger energirenoveret som led i et større ESCO-projekt (se 
side 6). Det er interessant at bruge CO2-opgørelsen som anledning til at undersøge, på hvilken 
måde denne satsning har bidraget til Kalundborg Kommunes mål om at nedsætte CO2 
udledningen. Fra 2010 til 2012 er der en samlet besparelse på elforbruget i de otte bygninger 
på 3,7 %, og for varmeforbruget er besparelsen på 8,8 %. Effekten af ESCO-projektet slår 
tydeligst igennem i 2012. Det kan til dels forklares med at 2011 er det første år, hvor de nye 
anlæg er i brug. Det kræver en vis indkøringsperiode før de tekniske anlæg kører som de skal, 
og personalet har opnået erfaringer med styring af anlæggene. 
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Figur 5 
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Transport 
Kalundborg Kommune har som andre kommuner en del transportaktivitet, der udleder CO2. Det 
drejer sig om biler til persontransport, varebiler eller andre køretøjer, der bruges af f.eks. 
Brand og redning, Vej og park eller Madservice. Syge- og hjemmeplejen råder over ca. 120 
biler, og en del af plejecentrene og de sociale væresteder råder over enkelte minibusser til 
deres brugere. Dertil kommer CO2-udledning fra kørsel i private biler, som medarbejderne 
benytter som en konsekvens af, at kommunens administration ligger spredt på 10 forskellige 
adresser. Langt hovedparten af CO2-udledningen på transportområdet kommer imidlertid ikke 
fra personbiler, varebiler eller entreprenørmaskiner, men fra færgesejlads mellem Havnsø og 
henholdsvis Sejerø og Nekselø.  

 

Figur 6 

Den totale CO2-udledning på transportområdet er steget i perioden fra 2010 til 2012 (Figur 2). 
Der ses en væsentlig stigning i dieselforbruget fra 2011 til 2012, det er dog vanskeligt at sige 
noget specifikt om årsagen til denne stigning, da der er nogen usikkerhed forbundet med 
opgørelsen af brændstofforbruget. 

I 2011 ses et markant fald i forbrugt marinediesel i forhold til 2010, hvilket afspejler 
beslutningen om at reducere i antallet af afgange kombineret med en nedsættelse af farten, så 
overfartstiden er forlænget. Færgerne forbruger dermed mindre diesel. Færgerne har haft en 
lille stigning i brugen af brændstof i 2012 sammenlignet med 2011.  
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Energistyringssystem giver overblik 

Det har været vigtigt for Kalundborg Kommune at den årlige CO2-opgørelse ikke bare bliver et 
regnskab for regnskabets skyld, men kan indgå i den løbende vurdering af om udviklingen går i 
den rigtige retning. Alle data bliver derfor lagt ind i det energistyringssystem, som kommunens 
ejendomsafdeling og pedellerne på de respektive institutioner benytter til at overvåge 
kommunens bygninger og anlæg. 
 
I 2012 har Kalundborg Kommune tilkøbt et modul til energistyringssystemet, så det nu er 
muligt at udtrække en samlet rapport, der viser den årlige udledning af CO2 som en total, men 
også for den enkelte bygning. På den måde er der skabt et samlet overblik, som 
Ejendomsservice kan bruge tværorganisatorisk til at planlægge sine energitiltag. Lige så vigtigt 
er det, at de årlige rapporter giver ledelsen for de respektive afdelinger og institutioner 
mulighed for at følge udviklingen i energiforbruget i den del af organisationen, som de er 
ansvarlige for. Det lægger op til en indsats, der handler om adfærd og energibesparelser. 
Opgørelsen over den årlige CO2-udledning giver også en viden, som kan indgå i prioriteringen 
af hvilke bygninger, Kalundborg Kommune eventuelt skal afhænde. 
 
En målrettet indsats der betaler sig 
Nedgangen i kommunens forbrug af el og varme er blandt andet resultatet af en målrettet 
indsats for at nedbringe energiforbruget i de mest energikrævende bygninger. 
Energistyringssystemet giver indsigt i, hvilke bygninger der har et uforholdsmæssigt højt 
energiforbrug, og den viden er vigtig i prioriteringen og planlægningen af nye energiprojekter.  

Et godt kendskab og overblik over energiforbruget er grundlaget for at kunne overvåge om 
Kalundborg Kommune lever op til sin målsætning om at ville reducere udledningen af CO2 med 
minimum 2 procent årligt. Lige så vigtigt er det, at der er penge at spare. En detaljeret 
registrering af bygningernes faktiske el- og varmeforbrug giver værdifuld viden på flere måder. 
Ledelsen kan vælge at arbejde målrettet med adfærdsændringer eller justeringer i driften, der 
kan bidrage til at reducere energiforbruget i den enkelte afdeling. Detaljeret kendskab til 
kommunens energibehov er desuden et godt udgangspunkt for at kunne indgå indkøbsaftaler 
med energileverandørerne.  

Når det gælder transport har Kalundborg Kommune ikke i dag et værktøj, der synliggør 
udviklingen i brændstofforbruget, på samme måde som energiforbruget i bygningerne, der 
bliver registreret løbende. I 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe (se 12), hvis opgave det 
var at analysere den samlede bilpark med henblik på at optimere driften. I 2013 vil der blive 
fremlagt et forslag til direktionen om etablering af et ’fleetmanagement’ koncept, der kan være 
med til at give indsigt i brændstoføkonomien på de enkelte køretøjer, og dermed den samlede 
udledning af CO2. 
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Forventninger til udviklingen i CO2-udledningen 

Der vil de næste år ske større ændringer i antallet af bygninger som Kalundborg Kommune 
råder over. Samtidig vil bygningerne løbende blive energirenoveret, der vil blive investeret i 
vedvarende energianlæg og det samlede transportbehov vil også blive mindre. Overordnet er 
det derfor forventningen at udviklingen går i retning af et lavere energiforbrug.  
 
Kalundborg Kommunes administration er i dag placeret ti forskellige steder i kommunen. Det 
giver ekstra kørsel og det har stor betydning for energiforbruget, da mange af disse bygninger 
er af ældre dato med et stort energiforbrug. Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 
2011 at samle administrationen, og i 2013 flytter hovedparten af kommunens administrative 
medarbejdere ind i et nyopført rådhus i Kalundborg. De gamle rådhuse og øvrige bygninger, 
der ikke længere skal bruges vil blive solgt. Sammenlægningen af administrationen vil selvsagt 
have indflydelse på CO2-opgørelsen både i forhold til el, varme og transport. På sigt er det 
forventningen at sammenlægningen af administrationen betyder væsentlig reduktion i den 
samlede udledning af CO2. Dog er det vigtigt at være forberedt på at der i en 
overgangsperiode vil kunne ses stigninger i energiforbruget. Forklaringen ligger i at 
indflytningen i det nye rådhusbyggeri kommer til at foregå i etaper over ca. et års tid. I den 
takt det er muligt, vil kommunen forsøge at afhænde de tomme ejendomme. Indtil det sker, vil 
der stadig være et vist energiforbrug for at holde bygningerne frostfri. 
 
Andre ændringer i bygningsmassen der vil påvirke CO2-opgørelsen er Trøjeløkke Børnehave, 
der blev lukket i slutningen af 2012, og en ny materielgård der blev taget i brug omkring 
årsskiftet 2012/13.  
 
Den nye bygning til Høng skoles ældste klassetrin, der blev taget i brug i 2012, modtager 
fjernvarme fra Høng Fjernvarmeværk, som fyrer med halm og flis. De elopvarmede bygninger 
der tidligere blev brugt til overbygningen er revet ned. Samlet set er det forventningen at 
overgangen fra elvarme til biomassebaseret fjernvarme får en positiv indvirkning på næste års 
CO2-opgørelse. 
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Handleplan 2013-14 

I 2013 vil kommunen arbejde videre på at reducere energiforbruget ved at gennemføre en 
række konkrete projekter.  
 
Bygninger 

Kalundborg Kommune råder over mange bygninger og mange kvadratmeter. Både i forhold til 
økonomi og klima er det derfor vigtigt, at varmen bliver udnyttet bedst muligt. Her er det 
afgørende at klimaskærmen dvs. mure, sokkel, vinduer og tag ikke lader kulden trænge ind i 
bygningen, og der skal være en god styring af bygningernes varme- og ventilationsanlæg. 
Kalundborg Kommune vil i 2013 udskifte vinduer og renovere facader på en række skoler og 
idrætshaller. Alle varmeanlæg på de kommunale ejendomme vil blive gennemgået med henblik 
på en optimering af driften. 
 
Opvarmning med kul, olie og naturgas resulterer i større CO2-udledning end opvarmning, der 
baserer sig på biomasse, varmepumper eller solenergi. Det er derfor vigtigt at kigge på 
mulighederne for at erstatte de fossile brændsler med andre mere klimavenlige 
brændselsformer, et arbejde som Kalundborg Kommune også er involveret i (se side 16).  
 
Kalundborg Kommune investerer i 2013 ca. 8. mio. kroner i etableringen af solcelleanlæg på 
kommunens idrætshaller. Yderligere investeringer i solcelleanlæg på i alt ca. 3.5 mio. kroner 
sker i løbet af 2013-14 som en del af Smart City Kalundborg (se side 16). 
 
Transport 

Kalundborg Kommune råder over en bilpark på ca. 250 biler, dertil kommer andre køretøjer til 
brand og redning, lastbiler, traktorer, plæneklipningsmaskiner, rendegravere mv., der bruges 
til at løse driftsopgaver i vidt forskellige dele af organisationen. 
 
I 2012 blev der foretaget en analyse af bilparken (250 biler) med henblik på at optimere 
driften. I analysen indgik køretøjernes brændstofforbrug som en af flere parametre. Analysen 
anbefalede faste retningslinjer ved indkøb og afhændelse af biler, der alt andet lige vil 
resultere i en nyere bilpark, herunder øget fokus på de helt små og mere 
brændstoføkonomiske biler. Analysens resultater vil i 2013 blive vurderet og drøftet i 
direktionen med henblik på at kunne træffe en beslutning om fremtidig drift af bilparken. 
 
På nær entreprenørafdelingen, der har to kommunale tankanlæg, hvorfra de tanker brændstof, 
så foregår al øvrig tankning med kort på private tankstationer. Det er altså den enkelte 
afdeling, der selv indkøber brændstof på betalingskort. Kortene sørger kommunens 
indkøbsafdeling for at bestille hos benzin- og olieselskaberne. Kommunen benytter tre 
forskellige leverandører, og da institutionerne ofte har mange køretøjer med individuelle kort, 
bliver det i sidste ende et puslespil at følge udviklingen i brændstofforbruget, og dermed CO2-
udledningen. Der vil i 2013 blive arbejdet med at få skabt et bedre overblik. 
 
Kalundborg Kommune råder i dag over en elbil og en hybridbil. Der vil i 2013 blive arbejdet på 
at få flere elbiler i den kommunale bilpark. Dels bliver muligheden for få et par elbiler til 
hjemmeplejen undersøgt, dels vil der som en del af Smart City Kalundborg projektet kunne 
blive tale om et samarbejde med private elbilselskaber, der ønsker at demonstrere deres biler 
og forretningsmodeller. 
 
Helhedsorienteret klima- og energiindsats 

Kalundborg Kommune har med hjælp fra Roskilde Universitet fået udarbejdet en samlet 
opgørelse over udledningen af drivhusgasser for hele kommunen som geografisk område. 
Drivhusgasregnskabet viser, at den samlede udledning fra el, varme, transport, industri og 
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landbrug udgør i alt 1.433.261 tons CO2-eq1. Sammenligner vi udledningen med tal fra de 
øvrige kommuner i regionen ligger Kalundborg som den kommune, der udleder mest CO2. Det 
høje tal skyldes især at udledningen fra de store energitunge industrier, der er placeret i 
Kalundborg, er talt med. Udledningen fra Kalundborg Kommune som virksomhed udgør hvad 
der svarer til ca. 0,8 procent af den samlede drivhusgasudledning. 
 
Kalundborg Kommune arbejder ikke kun med tiltag, der skal nedbringe udledningen af CO2 fra 
egen virksomhed, men lægger kræfter i en helhedsorienteret indsats. En væsentlig del af 
Kalundborg Kommunes indsats på klima- og energiområdet handler derfor om hele kommunen 
som geografisk område. Der er i 2013 udarbejdet en klimaplan, der tager afsæt i 
drivhusgasregnskabet og Kommunalbestyrelsens målsætning om at ville reducere udledningen 
af drivhusgasser for kommunen som geografisk område med minimum 20 % indtil år 2020.  
Klimaplan 2013-2020 beskriver indsatsområder og forslag til virkemidler. 
 
Kalundborg Kommune arbejder med klima og energi både som en del af drifts- og 
anlægsopgaverne og myndighedsbehandlingen, men også ved at deltage i tværgående 
projekter i samarbejde mange forskellige offentlige og private parter. Koordinering og 
samarbejde er en forudsætning for at vi får reduceret udledningen af CO2 og får omstillet vores 
energisystem, så det bliver bæredygtigt. 
 
Det handler om ressourcer og energisystemer 

I flere årtier har Kalundborg Kommune været en del af den industrielle symbiose i Kalundborg. 
Arbejdet har de senere år handlet om at videreudvikle og udbrede kendskabet til 
symbiosetankegangen. Der er nemlig stor interesse for at lære at arbejde med restprodukter 
som en ressource. Kommunens Symbiosecenter modtager mange henvendelser fra både ind- 
og udland. Læs eventuelt mere på www.symbiosis.dk  
 
Kalundborg Kommune indførte i 2009 affaldssortering af borgernes husholdningsaffald. 
Bioaffaldet, dvs. den frasorterede organiske del af køkkenaffaldet, bliver samlet og kørt til 
BioVækst i Audebo, hvor det bliver omdannet til energi og kompost. På den måde bliver vigtige 
plantenæringsstoffer som f.eks. fosfor bevaret, og energien i affaldet udnyttet i form af biogas. 
 
Energiaftalen (marts 2012) understreger behovet for at gennemføre en bedre udnyttelse af 
bioenergipotentialet i Danmark. Energiklyngecenter Sjælland og en række kommuner, 
heriblandt Kalundborg er gået sammen i projekt ’Bioenergi Sjælland’, for at udarbejde 18 
forskningsbaserede cases, der kan tilvejebringe viden om regionens bioenergipotentiale, så 
potentielle investorer får interesse for at opføre konkrete anlæg. Kalundborg Kommune har 
plangrundlaget klar i form af et kommuneplantillæg for etablering af biogasanlæg. 
 
Når det gælder vindkraft er Kalundborg også langt fremme. I 2012 blev der rejst 6 møller á 3 
MW på Asnæs og 6 møller á 3 MW ved Ørslev, i alt 36 MW, hvilket gjorde Kalundborg til den 
kommune i Danmark, hvor udbygningen med vindkraft var størst svarende til ca. 20 procent af 
den samlede danske udbygning på land. 
 
Vedvarende energikilder som sol og vind forudsætter et fleksibelt og intelligent elsystem. Med 
en bevilling fra Energiteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) vil projekt 
Smart City Kalundborg i de næste 3 år sætte rammen for en række projekter, hvis mål er at 

                                            
1 Der findes andre drivhusgasser i atmosfæren end CO2. Vanddamp, metan, nitrogenoxider og ozon er også 

drivhusgasser. Deres virkning på drivhuseffekten kan omregnes til den tilsvarende mængde CO2, kaldet et CO2-

ækvivalent (CO2-eq). 
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teste teknologi og afprøve nye forretningsmodeller, der kan føre til morgendagens 
energieffektive og bæredygtige samfund. Kalundborg Kommune er gået sammen med en 
række private virksomheder for at demonstrere i praksis, hvordan en by kan udnytte energien 
bedst muligt. 
 
Den helt store forbedring i CO2-regnskabet vil ske den dag at fjernvarmen, der forsyner 
hovedparten af Kalundborg by bliver produceret på basis af biomasse og ikke som i dag på kul. 
I 2012 er Dong Energy, Novo Nordisk, Kalundborg Varmeforsyning og Kalundborg Kommune 
gået sammen om et udviklingsprojekt KINEC (Kalundborg Integrated Energy Concept), som 
har til formål, at finde en grøn løsning på damp- og varmeproduktionen i Kalundborg. Den dag 
det lykkes at udfase kul i fjernvarmeproduktionen vil den samlede CO2-opgørelse for 
Kalundborg Kommune se meget anderledes ud og til den positive side vel at mærke. Det 
gælder selvsagt både for de kommunale ejendomme, der får leveret fjernvarme fra 
Asnæsværket, men i endnu højere grad for Kalundborg by, hvor ca. 5000 husstande er 
tilsluttet fjernvarme fra Asnæsværket.   
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Tabel 2 

Kalundborg Kommunes handleplan for 2013 

 
Indsats 

 
Beskrivelse 

 
Periode 

 
Investering 

(kr.) 
Bygninger: 

Solcelleprojekter på kommunale 
ejendomme 

Svebølle Hallen 
Nyrup Hallen 

Gørlev Hallen 
Hvidebæk Hallen 

Firhøj Hallen 
Firhøj Skolen 

2013 ca. 8.000.000 

Bygninger, der er med i Smart City 
Kalundborg 

2013-14 ca. 3.500.000 

Optimering af driften 
(energitrimning)   

Varmeanlæg på de kommunale 
ejendomme 

2013  

Udskiftning af vinduer Røsnæs Skole 2013  

Kr. Helsinge Skole  ca. 500.000 

Udskiftning af vinduer og facade Kalundborg Hallerne 2013  

Ventilation og strålevarme Svebølle Hallen 2013 1.700.000 

Ulshøjhallen 2013  

Nyt skolekøkken inkl. hårde 
hvidevarer 

Firhøj Skolen 2013  

Demonstrationsforsøg (el og 
varme) 

Fleksibelt energiforbrug og 
intelligente energiløsninger testes 

på kommunale bygninger som del af 
Smart City Kalundborg 

2013-15  

Transport: 

Elbiler To elbiler til den kommunale 
hjemmepleje 

2013  

Elbilprojekt som del af Smart City 
Kalundborg 

2013-14  

Diverse: 

Nyt IKT-serverrum  I det nye rådhus bliver der etableret 
et helt nyt serverrum, som erstatter 
et meget utidssvarende serverrum, 
der findes i dag. Det nye serverrum 

bliver indrettet så kølebehovet bliver 
væsentligt mindre. Ved flytningen 

bliver gamle servere udskiftet til nye 
med lavere strømforbrug 

2013  

Formidling af CO2-opgørelse og 
handleplan 

For at øge kendskabet til 
eksistensen af CO2-opgørelsen 

bliver den præsenteret på et møde 
for kommunale chefer og 

institutionsledere. Derudover vil 
CO2-opgørelsen blive omtalt i 

Kalundborg Kommunes 
medarbejderblad, og endelig vil 

CO2-opgørelsen og handleplanen 
blive gjort offentlig tilgængelig på 

kommunens hjemmeside og på 
bibliotekerne 

2013  
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Bilag 1 

 
 

 
 
 

 
 

Samlet CO2 regnskab for 2010

Område/delområde 2010 2010* 2010 2010*
Ændring 

(%)
Ændring (%)*

Bygningers el og varmeforbrug i alt    7.676    8.380               7.676    8.380 0,0% 0,0%

  - Adm. bygninger i alt        669                    669 0,0%

  - Daginstitutioner i alt        702                    702 0,0%

  - Fritid/sport i alt     1.482                 1.482 0,0%

  - Kultur i alt        109                    109 0,0%

  - Plejecentre i alt     1.289                 1.289 0,0%

  - Skoler i alt     2.474                 2.474 0,0%

  - Diverse        949                    949 0,0%

Transport i alt    3.719    3.719               3.719    3.719 0,0% 0,0%

  - Kørsel i kommunens køretøjer     1.291                 1.291 0,0%

  - Kørsel i private køretøjer        258                    258 0,0%

  - Marinediesel til færger     2.171                 2.171 0,0%

Andet

I alt  11.395  12.100             11.395  12.100 0,0% 0,0%

* Fiktivt tal til sammenligning imellem årene (500 g CO2/kWh for el)

Fiktiv til 
sammenligningKalundborg Kommune som virksomhed

Total CO2 udledning

ton/år

Samlet CO2 regnskab for 2011

Område/delområde 2010 2010* 2011 2011*
Ændring 

(%)
Ændring (%)*

Bygningers el og varmeforbrug i alt    7.676    8.380               7.875    8.892 -2,6% -6,1%

  - Adm. bygninger i alt        669                    627 6,4%

  - Daginstitutioner i alt        702                    684 2,6%

  - Fritid/sport i alt     1.482                 1.669 -12,6%

  - Kultur i alt        109                      84 22,8%

  - Plejecentre i alt     1.289                 1.289 0,0%

  - Skoler i alt     2.474                 2.500 -1,0%

  - Diverse        949                 1.021 -7,6%

Transport i alt    3.719    3.719               3.463    3.463 6,9% 6,9%

  - Kørsel i kommunens køretøjer     1.291                 1.129 12,6%

  - Kørsel i private køretøjer        258                    259 -0,6%

  - Marinediesel til færger     2.171                 2.075 4,4%

Andet

I alt  11.395  12.100             11.338  12.355 0,5% -2,1%

* Fiktivt tal til sammenligning imellem årene (500 g CO2/kWh for el)

Fiktiv til 
sammenligningKalundborg Kommune som virksomhed

Total CO2 udledning

ton/år
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i Når emissionsfaktoren for el ganges på forbrugstallet, vil man ofte være ude for at variationen i 
emissionsfaktoren fra år til år er større end de 2 % som Klimakommune-aftalen indeholder. 
Variationen i emissionsfaktorer er altså større end det måltal, aftalen handler om, og de 
forbedringer, Klimakommunen har gennemført for at spare på energiforbruget kan blive helt 
udlignet eller voldsomt overdrevet i opgørelsen, hvis faktorerne bruges ordinært. For at For at 
imødekomme dette problem skal man i sin CO2-opgørelse derfor gennemføre to beregninger for el-
data. Én beregning, hvor man ganger med den aktuelle emissionsfaktor for året, og en anden 
beregning hvor man ganger med samme faste fiktive emissionsfaktor. I denne CO2-opgørelse er der 
ganget med 500 g CO2/kWh for el). 

Samlet CO2 regnskab for 2012

Område/delområde 2010 2010* 2012 2012*
Ændring 

(%)
Ændring (%)*

Bygningers el og varmeforbrug i alt    7.676    8.380               7.339    8.275 4,4% 1,2%

  - Adm. bygninger i alt        669                    618 7,7%

  - Daginstitutioner i alt        702                    663 5,6%

  - Fritid/sport i alt     1.482                 1.455 1,8%

  - Kultur i alt        109                      75 31,0%

  - Plejecentre i alt     1.289                 1.229 4,7%

  - Skoler i alt     2.474                 2.476 -0,1%

  - Diverse        949                    822 13,4%

Transport i alt    3.719    3.719               3.809    3.809 -2,4% -2,4%

  - Kørsel i kommunens køretøjer     1.291                 1.448 -12,2%

  - Kørsel i private køretøjer        258                    263 -2,3%

  - Marinediesel til færger     2.171                 2.098 3,4%

Andet

I alt  11.395  12.100             11.148  12.085 2,2% 0,1%

* Fiktivt tal til sammenligning imellem årene (500 g CO2/kWh for el)

Fiktiv til 
sammenligningKalundborg Kommune som virksomhed

Total CO2 udledning

ton/år



KLIMA OG ENERGI

Kalundborg Kommune indgik i august 2011 en aftale med 
Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakom-
mune. Med aftalen forpligter Kalundborg Kommune sig til at 
reducere udledningen af CO2 fra egen drift med minimum 2 
procent årligt indtil 2020. I dette hæfte finder du CO2-
opgørelsen for årene 2010, 2011 og 2012. Sidste del består 
af en handleplan for 2013, der beskriver hvordan Kalundborg 
Kommune arbejder for at nedbringe udledningen af CO2. 

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
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