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1. Afgrænsning af CO2-kortlægning
for Mariagerfjord Kommune

CO2-kortlægningen for Mariagerfjord Kommune omfatter kommunen som virksomhed
indenfor emnerne energi og transport.

Transport
CO2-kortlægningen omfatter kørsel i bil
indenfor følgende områder:

Energi
CO2-kortlægningen omfatter elforbrug samt
varmeforbrug for følgende kommunale bygninger:

o Teknik og miljø administration – antal kilo
meter
o Teknik og miljø drift – brændselsforbrug
for biler, lastbiler og traktorer
o Hjemmepleje – antal kilometer
o Kørsel i egen bil – antal kilometer

o Administrationsbygninger
o Skoler, skolefritidsordninger og ungdoms
klubber
o Daginstitutioner
o Ældrecentre
o Kulturhuse mv.
o Andre kommunale bygninger over 60 m2

2. Forudsætninger for
CO2-kortlægning

Energi
Som forudsætninger for beregning af CO2
udledningen fra el-forbrug er brugt gennemsnitsværdier for CO2-udledningen for produktion af elektricitet i Vestdanmark.
Værdierne indeholder et energitab til transmissionsnettet og de anvender en fordeling
på kraftvarmeanlæg efter den såkaldte 125
% metode.

Som forudsætninger for beregning af CO2
udledningen fra varmeproduktion er der
brugt emissionsværdier fra de enkelte
kraftvarmeværker samt fra naturgas og olie.
Fjernvarmetallene er korrigeret for elproduktion på kraftvarmeværkerne.

Faktoren, der er benyttet, er baseret på
2008 tal og har en værdi af 0,46 kg CO2/
kWh.

Fjernvarmeværk
Als

Varme CO2 ækvivalenter (kg)

Varmesalg
(MWh)

Kg CO2/MWh
varme

Kg CO2/kWh
varme

85.517

8.810

9,71

0,00971

3.529.585

14.834

237,94

0,23794

Assens

120.800

12.250

9,86

0,00986

Astrup

735.020

2.925

251,28

0,25128

Hadsund

375.980

38.945

9,65

0,00965

9.684.270

40.095

241,53

0,24153

252.368

26.299

9,6

0,00960

677.211

2.643

256,23

0,25623

563.797

1.795

314,09

0,31409

V-S-V

2.965.903

9.108

325,64

0,32564

Øster Hurup

1.403.567

4.655

301,52

0,30152

Arden

Hobro
Mariager
Oue
Rostrup

Øvrige

CO2 emissionsfaktor
(oplyst af DN)
(kg/Nm3 el. kg/L)

CO2 emissionsfaktor
(kg/MWh)

CO2 emissionsfaktor
(kg/kWh)

Naturgas

2,245

208,785

0,20879

Olie

2,650

241,150

0,24115

Transport
Som forudsætninger for beregning af CO2
udledning for transport er brugt de anbefalede tal fra Danmarks Naturfredningsforening, der er beregnet efter Energistatistikkens forudsætninger, Energistatistikken
2004, Energistyrelsen:

Alternativt benyttes tal fra ”Energiinformation om nye danske personbiler, Udvikling
1998-2006”, Færdselsstyrelsen, august
2007 med skøn af biler solgt i Danmark i
2004 og 2005 for at beregne en gennemsnitsbils CO2-udledning pr. kørte kilometre:
Brændstof

Andel

CO2 udledning pr. km

Udledning af CO2 ved brændstofforbrug
Biltype

Kg CO2/liter

Benzinbiler

77 %

0,170 kg/km

Benzinbil

2,40

Dieselbiler

23 %

0,145 kg/km

Dieselbil

2,65

Gennemsnitsbil

0,164 kg/km

Fjernvarmeværker i Mariagerfjord kommune. Als, Assens og Hadsund og Mariager fjernvarmeværker fyrer med biomasse. Resten fyrer med naturgas.

3. Resultat af CO2-kortlægning

Energi

Transport

CO2 udledningen fra de kommunale bygninger er beregnet ved at gange den enkelte ejendoms el- og varmeforbrug med
de respektive emissionsfaktorer og addere
de beregnede værdier (se bilag). Herefter
er hver ejendom inddelt i kategorierne 1)
administrationsbygninger, 2) skoler, SFO’er
og ungdomsskoler, 3) daginstitutioner, 4)
ældrecentre, 5) specialinstitutioner, 6) kulturhuse mv. og 7) andre.

Teknik og miljø – administration
Det administrative personale i Teknik og
Miljø afdelingen har rådighed over to biler
til arbejdskørsel i forbindelse med tilsyn,
møder og andre ærinder. Bilerne er leaset,
hvorfor brug af bilerne søges optimeret,
således at bilerne benyttes frem for kørsel i
egen bil.

Teknik og Miljø administration
2008

CO2 udledning fordelt på bygningsanvendelser
Bygningsanvendelse år 2007

Administrationsbygninger
Skoler, SFOér, Ungdomsskoler
Daginstitutioner
Ældrecentre
Specialinstitutioner
Kulturhuse mv.
Andre
I ALT

Bil

CO2 udledning
(tons /år)

Antal
km/år

Emissions- CO2udledfaktor
ning
(kg CO2/
km)

573
2.408
535
2.099
112
236
173
6.137

23

(kg/ (tons/
år)
år)

Fiesta

17.754

0,170 3.018

3,0

Hilux

14.641

0,145 2.123

2,1

I alt

32.395

5.141

5,1

Teknik og miljø – drift
Driftsafdelingen i Teknik og Miljø har ansvaret for grønne arealer i kommunen som
parker, boldbaner, grønne områder, vejkanter, snerydning og lignende. Der er rådighed
over 37 varebiler, 2 lastbiler samt 21 traktorer. Derudover er der en række mindre
køretøjer.

CO2 opgørelsen for driftsafdelingens transport er beregnet ved hjælp af opgørelser
over brændstofforbrug fra januar til juni
2009. Det vurderes, at brændstofforbruget
for juli til december tilnærmelsesvist vil
være lig forbruget i første del af halvåret.
Derfor er det samlede årsforbrug beregnet
ved at gange det aktuelle beløb med to.

Transport Teknik og miljø – drift
Køretøjer

(L/år)

37 Varebiler

Emissionsfaktor
(kg CO2/L)
185.300

CO2 udledning CO2 udledning
(kg/år)
(tons/år)

2,65

491.124

491

491.124

491

2 Lastbiler
21 Traktorer
I ALT

Hjemmeplejen
Kommunen har indkøbt nye biler i hjemmeplejen i 2008. Siden indkøbet er antallet
af kørte kilometre registreret for 17 ud af
40 hjemmeplejebiler. Herefter er antallet
af kilometre pr. bil beregnet og brugt til at
beregne antal kilometre for de resterende
23 ud af 40 hjemmeplejebiler.
Ved udbud og indkøb af biler til hjemmeplejen medio 2008 blev valget foretaget ud fra
kriterier, der blandt andet indeholdt krav til
CO2 udledning: Pris på operationel leasing,
km/liter jf. EU-norm ved blandet kørsel, pris
pr. overkørte km, pris pr. underkørte km,
testkørsel samt vurdering af plejepersonale

på styretøj, sæder, døre, ruder, spejle, belysning, opvarmning. Derudover var det et
krav, at bilen havde min. 4 stjerner i NCAP
sikkerhedstest samt CO2 udledning på max
140 g. pr. km. Der blev valgt en dieselbil med
partikelfiltre: Peugeot 207 1,6HDi.
Derfor er CO2 udledningen beregnet for
en gennemsnitsbil på 0,164 kg/km, da de
tidligere hjemmeplejebiler var en blanding
af diesel og benzinbiler, og på dieselbiler
på 0,140 kg/km. Samlet er den beregnede
mængde CO2, der er reduceret ved indkøb
af mere miljøvenlige biler på ca. 15 % i forhold til en bilpark på 40 biler i hjemmeplejen
svarende til 28 tons CO2/år.

Kørsel i Hjemmeplejen
GennemAntal
Antal
km/år/ snitsbiler
km/år
beregnet bil

Antal Antal
biler km/år
aktuelt

Diesel- 2007biler
2008

Emissionsfaktor

17
23
I ALT

476.707

20082009

CO2
reduktion

Co2 udledning
(kg/år)

Beregnet
forskel
% CO2
reduktion

0 28.041

0,165

0,140

78.656

66.739

11.918

0 644.956 28.041

0,165

0,140

106.417 90.294

16.124

185.073 157.033 28.042 -15,2 %

Arbejdskørsel i egen bil
Mariagerfjord Kommune er sammensat
af dele af 6 tidligere kommuner. Derfor er
kommunens administration fordelt på administrationsbygninger i de fire hovedbyer
Hobro, Hadsund, Arden og Mariager.
Det betyder, at medarbejdere skal transportere sig rundt mellem de forskellige rådhuse,
når der skal afholdes tværfaglige møder.

Denne kørsel samt kørsel til kurser mv.
foregår hovedsagelig i medarbejdernes egne
biler.
CO2 udledningen ved kørsel i egen bil er
beregnet ved værdien for en gennemsnitsbil,
da det må formodes, at der både benyttes
benzin- og dieselbiler til formålet.

Arbejdskørsel i egen bil 2008
Antal km/år aktuelt CO2 emissions-faktor CO2 udledning (kg/år) CO2 udledning (tons/år)
- gennemsnitsbiler
(kg CO2/km)
655.320

0,165

108.127

108

Samlet CO2 udledning for
Mariagerfjord Kommune

Indenfor transportområdet udgør CO2
udledningen fra Teknik og miljø drift den
største del af CO2 udledningen efterfulgt
af kørsel i hjemmeplejen. Baggrunden er, at
køretøjerne i driften må forventes at være
i brug i længere perioder end køretøjer, der
udelukkende bruges til transport.

Den samlede CO2 udledning fra Mariagerfjord kommune som organisation er beregnet for to områder, energi og transport
fordelt på 5 kategorier, kommunale ejendomme, teknik og miljø administration, teknik og miljø drift, hjemmeplejen samt kørsel
i egen bil.
Den største CO2 udledning kommer fra
varme- og elforbrug i de kommunale ejendomme, som udgør ca. 90 % af den samlede
CO2 udledning.

Indkøb af nye dieselbiler i hjemmeplejen er
beregnet til at have sparet 28 tons CO2 pr.
år, hvilket udgør 0,4 % af den samlede CO2
udledning fra kommunen.

Samlet CO2 udledning
Område

Overordnet kategori

Energi

Kommunale ejendomme

Procentandel
CO2 reduktion

6.137

0

0

5

0

0

Teknik og miljø drift

491

0

0

Hjemmeplejen

185

28

-15,2 %

Kørsel i egen bil

108

0

0

6.926

28

-0,4 %

Transport Teknik og miljø administration

I ALT

CO2 udledning CO2 reduktion
(tons/år)
(tons/år)
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Energi

Energimærkning
I 2008 blev de første 13 institutioner mærket. I løbet af ca. 3 år energimærkes alle
kommunale bygninger samt bygninger, der
er lejet af kommunale institutioner.

Udvalget for Teknik og Miljø har vedtaget
en energipolitik i december 2007. Hvert år
udarbejdes en redegørelse og en handlingsplan, der viser, hvordan politikken bliver
gennemført.

Forslag til besparelser
De første energimærker har resulteret i
forslag til en årlig besparelse på 280 MWh
varme, 20.000 kWh el og 200 m3 vand.
Investeringen koster 800.000 kr. og sparer
energi for ca. 200.000 kr./år.
I gennemsnit kan de mærkede institutioner
spare 12 % varme, 2 % el og 4 % vand.

De første 13 bygninger blev energimærket i
2008 og der er ved at blive skabt et overblik
over forbruget af el, vand og varme.
Registrering af energiforbrug
I 2008 er børnehaver, skoler, kultur og administration begyndt at registrere forbrug af
varme, el og vand hver måned.
I 2009 sættes ældrecentre og øvrige mærkningspligtige bygninger i gang med at registrere forbrug.

Energimærkningen blev startet ved daginstitutioner med et forholdsvis lille bygningsareal og tilsvarende besparelsespotentiale.
Det må forventes, at besparelsespotentialet
stiger, når større ejendomme energimærkes.

23

Energiteam
For at fuldføre opgaven med energiledelse
bedst muligt er der sammensat et energiteam, som skal hjælpe med at sørge for at
kommunale bygninger kan leve op til de forskellige krav og målsætninger. Energiteamet
består af medarbejdere fra Rambøll og fra
Mariagerfjord Kommune med erfaringer
indenfor energimærkning, energibesparende
tiltag, bygningsvedligeholdelse og adfærd.

Varmeforsyning

Elsparefondens bidrag
Mandag den 27. oktober underskrev udvalgsformand for Teknik og Miljø, Preben
Christensen, en kurveknækkeraftale med
Elsparefonden. Derved binder kommunen sig
til at reducere elforbruget i de kommunale
bygninger med 1 % om året indtil 2012.

Miljørigtige kommunebiler

CO2 kortlægning i kommunen
geografiske område
I 2009 er Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Rambøll gået i gang med at
lave en kortlægning af CO2 udledningen i
kommunen som geografisk område. Denne
kortlægning omfatter arealanvendelse, virksomheder, private husstande, biltransport,
varmeværker og alle andre væsentlige kilder
til CO2-udledning.
Det er en omfattende kortlægning, som vil
give et billede af, hvor den største udledning
af CO2 forekommer samt hvor det bedst kan
betale sig at arbejde for en CO2 reduktion.
Kortlægningen bliver derfor et redskab, som
kommunen vil kunne bruge i planlægningen
og ved anlæg.
CO2 kortlægningen vil danne baggrund for
drøftelser af klimaløsninger på det lokale
klimatopmøde, der afholdes i Mariagerfjord
kommune den 11. september 2009, hvor
politikere, erhvervsliv, foreninger og borgere
drøfter klimaløsninger til de fire emner:
Vedvarende energi, transport, energibesparelser og klimatilpasning. Resultaterne fra
topmødet vil indgå i relevante arbejdsopgaver i kommunen som eksempelvis varmeforsyning.

Kortlægning af CO2 udledning i kommunen
vil kunne bruge til at planlægge den fremtidige varmeforsyning i kommunen. Derfor er
kommunen i samarbejde med Rambøll i gang
med at kortlægge og sætte den fremtidige
varmeforsyning i perspektiv, herunder med
overvejelse om muligheden for at etablere
en transmissionsledning, der kan forbinde
fjernvarmeværker med virksomheder med
overskudsvarme, biogas mv.

Ved udbud og indkøb af biler til hjemmeplejen medio 2008 blev valget foretaget ud fra
kriterier, der indeholdt krav til CO2 udledning: Pris på operationel leasing, km/liter jf.
EU-norm ved blandet kørsel, pris pr. overkørte km., pris pr. underkørte km., testkørsel
samt vurdering af plejepersonale på styretøj, sæder, døre, ruder, spejle, belysning, opvarmning. Derudover var det et krav, at bilen
havde min. 4 stjerner i NCAP sikkerhedstest
samt CO2 udledning på max 140 g. pr. km.
Der blev valgt en dieselbil med partikelfiltre:
Peugeot 207 1,6HDi.
Derfor er CO2udledningen beregnet for
en gennemsnitsbil på 0,164 kg/km, da de
tidligere hjemmeplejebiler var en blanding
af diesel og benzinbiler og på dieselbiler
på 0,140 kg/km. Samlet er den beregnede
mængde CO2, der er reduceret ved indkøb
af mere miljøvenlige biler på ca. 15 % i forhold til en bilpark på 40 biler i hjemmeplejen
svarende til 28 tons CO2/år.

Drift og CO2
I de kommende år vil kommunen undersøge
mulighederne for at reducere CO2 udledningen i driften ved at indkøbe nyere maskinel
med større kapacitet og derved reducere i
antallet af køretøjer og ved at afprøve alternativer til ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af
gasbrændere. Der afprøves fx metoder med
brug af skum og varmt vand, hvor energiforbruget er baseret på biodiesel.

Ekstra
Cykelkampagner
I 2009 var antallet af hold og deltagere
fra Mariagerfjord Kommune i Vi Cykler til
Arbejde kampagnen fordoblet siden 2008.
Der var tilmeldt 18 hold med i alt 154 deltagere, der valgte at tage cyklen på arbejde så
ofte, det var muligt i maj måned – og sandsynligvis fortsætte i en længere periode.
Deltagerne var både fra skoler, børnehaver,
hjemmepleje, ældrecentre, biblioteker og
administrationen.
Vi Cykler Til Arbejde kampagnen er en national cykelkampagne arrangeret af Dansk
Cyklist Forbund og Dansk firmaidrætsforbund, hvor det gælder om at cykle til arbejde så mange dage som muligt i perioden.
Det tæller også at cykle til toget eller bussen, hvis der er for langt at cykle hele vejen.

Kampagnen går i store træk ud på, at arbejdspladsen danner et eller flere hold og
cykler så meget som muligt i perioden! Der
er mulighed for at vinde en masse gode
præmier til alle på holdet, blandt andet en
drømmerejse rundt i Europa og nye cykler.
Flere oplysninger kan findes på www.vcta.dk.
For at bakke op om Vi Cykler Til Arbejde
initiativet valgte Sund By Mariagerfjord og
Afdelingen for Teknik og Miljø at lave en
intern konkurrence for medarbejdere i Mariagerfjord Kommune i 2009.
Der var præmier til de hold, der enten havde
cyklet flest dage/person eller flest km/person. Præmierne var kurve i forskellige størrelser for henholdsvis første anden og tredje
pladser med økologiske og miljømærkede
varer.

Sluk Lyset
Lørdag den 28. marts stemte 27 % af danskerne for klimaet med deres stikkontakter.
Helt nøjagtigt slukkede 1.066.500 personer
lyset, da de deltog i WWF Verdensnaturfonden og TrygFondens klimakampagne Sluk
lyset Danmark. I Region Nordjylland slukkede 28 % af befolkningen lyset.
Kampagnen har til formål at sætte fokus på
CO2 udledning og er således ikke en egentlig energisparekampagne, men vil skærpe
opmærksomheden blandt lokalbefolkningen,
virksomheder og kommune på vigtigheden
af at forebygge klimaændringer ved, at den
enkelte bidrager til at reducere CO2 udledningen.

I Mariagerfjord Kommune blev gadelyset i
to af hovedbyerne, Hadsund og Mariager
slukket i 1 time og borgere, virksomheder og
medarbejdere i kommunen blev opfordret til
at slukke lyset og reducere CO2 udledningen.

