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CO2-kortlægning: Afgrænsninger og forudsætninger 
Denne rapport er en CO2-kortlægning af Mariagerfjord Kommunes CO2-udledning i 2012. 

Kortlægningsrapport er udarbejdet på baggrund af Danmarks Naturfredningsforenings vejledning og 

omfatter derfor kommunen som virksomhed, hvor områderne transport og kommunale bygninger 

behandles. Kortlægningen består af el- og varmeforbruget i de kommunale bygninger og kørsel i 

kommunale biler og i medarbejdernes egne biler. Rapporten vil beskrive, hvorledes resultaterne er 

beregnet samt præsentere resultaterne. Som afslutning vil rapporten præsentere Mariagerfjord Kommunes 

fremtidige handleplan for CO2-reduktion og energibesparende tiltag.   

Energi – beregningsforudsætning 

For at kunne beregne CO2-udledningen fra elforbruget er der blevet anvendt en emissionsfaktor oplyst af 

energinet.dk. Denne emissionsfaktor er en gennemsnitværdi af el produktionen i 2012 i Danmark, 

yderligere er emissionsfaktoren opgjort efter 125 %-metoden, for at medregne transmissionstab. 

Emissionsfaktoren er 303 gram/kWh. CO2-udledningen beregnes ved at gange en bygnings elforbrug med 

emissionsfaktoren.  

EL 

CO2-udledningen for elforbruget i bygninger beregnes som nævnt ved hjælp af en emissionsfaktor for el-

produktion. Denne emissionsfaktor er en indikation af hvilken energitype, der anvendes i produktionen. 

Især emissionsfaktoren for el-produktion vil variere, da emissionsfaktoren er et udtryk for 

brændselssammensætningen af en kWh et givent år i Danmark. Det er derfor vigtigt at medregne en 

eventuel ændring i emissionsfaktoren for, at kunne sammenligne resultaterne med tidligere års resultater. 

Emissionsfaktor Værdi 

Emissionsfaktor for el-produktion 2011 460 gram/kWh 

Emissionsfaktor for el-produktion 2012 303 gram/kWh 

Difference i procent - 34 % 

  

Varme 

Graddage 

Der er korrigeret for graddage i beregningen af CO2-udledningen for varmeforbruget i de kommunale 

bygninger. Graddage er et udtryk for årets vejrforhold og derved vejrets indflydelse på energiforbruget til 

bygningsopvarmning. Når der anvendes graddagekorrektion er det for at lave et sammenligneligt 

energiforbrug, hvor et år kan sammenlignes med et normalår. 

 

CO2-udledningen fra varmeproduktion beregnes ved hjælp af en individuel emissionsfaktor, som bygger på 

den brændsel, der anvendes på de enkle kraftvarmværker. Emissionsfaktorer som er benyttet i tidligere år 

fastholdes som basisscenarie, så det er muligt at sammenligne data fra år til år. I løbet 2012 har Øster 

Hurup og V-S-V skiftet naturgas ud med halm- og flisvarme, hvilket får stor betydning for deres 

emissionsfaktor. Derfor vil der i 2013 blive indhentet nye emissionsfaktorer for disse.  
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Ændringen i den gennemsnitlige emissionsfaktor for varmeproduktion fra 2011 til 2012 medregnes. Selvom 

de enkelte emissionsfaktorer anvendes i udregningen af CO2-udledningen, kan den gennemsnitlige 

emissionsfaktor være en indikator for en procentvis ændring fra år til år.  

Ændringer i den gennemsnitlige emissionsfaktor tages for at give en indikation på, hvordan 

sammenhængen er til den gennemsnitlige emissionsfaktor for den danske energiforsyning. 

Emissionsfaktor Værdi 

Gennemsnitlig emissionsfaktor 2011 (kg CO2/MWh varme) 158,89 

Gennemsnitlig emissionsfaktor 2012 (kg CO2/MWh varme) 182,83 

Difference i procent + 13,1 % 

 

 

Transport – beregningsforudsætning 

Nøgletallene fra Danmarks Naturfredningsforenings vejledning er anvendt til at beregne CO2-udledningen 

for transport i Mariagerfjord Kommune. Disse tal dækker over CO2-emission pr. liter og CO2-emission pr. 

kørt kilometer. Se nedenstående tabel. 

Anvendte nøgletal* Værdi 

CO2-emissionsfaktor for benzin 2.400 gram/liter 

CO2-emissionsfaktor for diesel 2.650 gram/liter 

Gennemsnitlig CO2-emission pr. km for alle biler 130 gram/km 

* Kilde: DNs vejledning til opgørelse af CO2-udledninger, side 15. 

  

Emissionsfaktor for fjernvarme, naturgas og olie Værdi 

Als 9,71 

Arden 209,76 

Assens 9,86 

Astrup 214,72 

Hadsund 9,65 

Hobro 241,53 

Mariager 9,6 

Oue 215,75 

Rostrup 275,28 

V-S-V 284,18 

Øster Hurup 267,77 

Naturgas 208,785 

Olie 241,150 
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Kommunale bygninger 
Mariagerfjord Kommune råder over ca. 105 bygninger, hvilket betyder, at der bruges en stor mængde 

energi til opvarmning og el i disse bygninger. De kommunale bygninger står for 75 % af den samlede CO2-

udledning, hvor bygningerne fordeler sig på følgende områder: 

- Administrations Bygninger 

- Skole, SFO’er mv. 

- Daginstitutioner 

- Ældrecentre 

- Specialinstitutioner 

- Kulturhuse mv. 

- Andre områder 

 

Se tabel og figur på denne side. 

CO2-udledning fra kommunale bygninger fordelt på bygningsanvendelse 

Bygningsanvendelse
/Årstal 

CO2-udledning i 
2011, Ton 

CO2-udledning i 
2012, Ton 

Difference i % 

Administration 478 391 - 18,1 

Skoler og SFO'er 1.627 1.039 - 36,1 

Daginstitutioner 377 279 - 25,8 

Ældrecentre 1.664 1.288 - 22,6 

Specialinstitutioner 310 394 + 27,3 

Kulturhuse 122 283 + 132,3 

Andre områder 105 100 - 4,4 

I alt 4.721 3.777 - 20.0 

* Er summen af ovenstående områder samt nye bygninger 
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Den samlede CO2-udledning fra de kommunale bygninger er faldet med 20 % fra 2011 til 2012, især skoler, 

SFO’er, ældrecentre, daginstitutioner og administrationsbygninger er områder, der har oplevet store fald. 

Mariagerfjord Kommune har arbejdet med energibesparende adfærd i skole, børnehaver og ældrecentre. 

Yderligere har kommunen arbejdet med andre klimatiltag i de kommunale bygninger, så som 

energirenovering af bygning, udskiftning af varmeanlæg og investering i solenergi. De store reduktioner i de 

bygninger må betyde, at kommunens klimatiltag har været med til nedsætte energiforbruget i bygningerne.  

Som det ses på ovenstående figur er skoler, SFO’er og ældrecentre de bygningsområder med den største 

andel af den samlede CO2-udledning. Dette skyldes, at disse bygninger også udgør en stor andel af den 

samlede bygningsmasse og derfor anvendes der også en stor mængde energi til både opvarmning og 

elektricitet. 

Transport 
Mariagerfjord Kommune har mange serviceydelser og driftsopgaver, der kræver transport i personbil og 

køretøjer som anvendes i den tekniske forvaltning. Det kan blandt andet nævnes, at Mariagerfjord 

kommunes hjemmepleje råder over ca. 40 personbiler, som anvendes i hjemmeplejens virke. Yderligere 

medregnes kørsel i egen bil også i CO2-kortlægningen. 

For at beregne den samlede CO2-udledningen for transport er der både indhentet data omkring 

brændstofforbruget til kommunens biler og det samlede antal kørte kilometer i kommunens biler og 

medarbejdernes egne biler. 

Brændstofforbrug 2012 

Mariagerfjord Kommune har indkøbt biler til hjemmeplejen og tekniske formål mm., som anvendes i 

kommunens virke. Brændstofforbruget er blevet oplyst gennem økonomiafdelingens data 

(brændstofkonto) og brændstofselskabernes faktura. Der er blevet indhentet data fra følgende selskaber: 

Shell Danmark, Uno-X, Q8, OK, GO’ON Gruppen og Almas A/S. 

CO2-udledningen er blevet beregnet ved at gange det samlede antal liter benzin eller diesel med deres 

respektive emissionsfaktor. 

Brændstoftype Antal liter CO2-udledning pr. 
liter 

CO2-udledning fordelt 
på brændstoftype 
(ton) 

Benzin 24.758,73 2.400 gram/liter 59,42 

Diesel 232.028,34 2.650 gram/liter 614,88 

I alt 256.787,07  674,30 

 

Som det ses på tabellen anvendes diesel i højere grad end benzin, hvilket også medfører en større CO2-

udledning fra diesel. Brændstofforbruget er steget for perioden, hvilket skyldes, at brændstofforbruget for 

hele kommunens virksomhed er blevet medregnet i denne opgørelse. I tidligere opgørelser var kun kørsel i 

hjemmeplejen samt Teknik og miljø medregnet. Stigningen kan ses på grafen nedenfor. Yderligere, skal det 

nævnes, at kommunen har investeret i en række hybridbiler i hjemmeplejen. Dette har været med til at 

reducere stigningen i brændstofforbruget, da de indkøbte biler anvender meget mindre brændstof.  
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Arbejdskørsel i egen bil 2012 

CO2-udledningen ved arbejdskørsel i egen bil er beregnet ved at gange antallet af kørte kilometer med 

emissionsfaktoren. Emissionsfaktoren er den gennemsnitlige CO2-emission pr. km for alle biler, denne 

faktor er opgjort til 130 gram/km i 2012. Oplysningerne vedrørende det samlede antal kørte kilometer er 

indhentet med hjælp fra lønkontoret. 

Der er lavet en korrigering i beregningen for kørsel i egen bil, da emissionsfaktoren for en kørt kilometer i 

en gennemsnitsbil er faldet fra 164 gram pr. km i 2011 til 130 gram pr. km i 2012. Dette er en forskel på 21 

%, så denne forskel er medregnet i 2012 resultatet for at kunne sammenligne resultaterne. 

Kørte kilometer i 
2011 

CO2-udledning 
2011 (ton) 

Kørte kilometer i 
2012 

CO2-udledning 
2012 (ton) 

Ændring i CO2-
udledningen i % 

3.483.713 km 574,8 3.883.780 km 610,9 + 5,9 % 

 

Samlet CO2udledning for transport 2012 

CO2-udledning 2011 (ton) CO2-udledning 2012 (ton) Ændring i % 

1.224,5 1.285,2 + 4,9 % 

  

CO2-udledningen for transport er steget med 4,7 %, hvilket skyldes, at der er blevet kørt ca. 400.000 km 

mere i 2012 end i 2011, hvilket er en stigning på ca. 10 %. Dette giver en større CO2-udledning, men da 

emissionsfaktoren er faldet i samme periode, betyder det, at den samlede CO2-udledningen for transport 

ikke viser den samme procentvise stigning. 
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Samlet CO2-udledning for Mariagerfjord Kommune 

Den samlede CO2-udledning fra Mariagerfjord Kommune som virksomhed, er beregnet efter Danmarks 

Naturfredningsforenings vejledning til CO2-opgørelse. Denne opgørelse behandler to områder: de 

kommunale bygninger og transport.  

Område CO2-
udledning 
2007 

CO2-
udledning 
2011 

CO2-
udledning 
2012 

Difference 
2011-
2012 i ton 

Difference 
2011-2012 
i procent 

Difference 
2007-2012 i 
ton 

Difference  
2007-2012 
i procent 

Kommunale 
bygninger 

6.137 4.721 3.777,6 - 943,3 - 20,0 -2360 -38,5 

Transport 1308,8 1.224,5 1.285,2 + 60,7 + 4,9 -84,3 -6,4 

I alt 7445,8 5.945,5 5.062,8 - 882,7 - 14,8  -2383 -32 

 

Konklusion 

Som det fremgår af ovenstående tabel er kommunens samlede CO2-udledning fra energiforbruget i de 

kommunale bygninger og transportområdet reduceret med 14,8 % i 2012 i forhold til 2011. Siden 

statusopgørelsen i 2009, der blev udregnet på 2007/2008 tal, er CO2 udledningen reduceret med 32 %. 

Dermed overholder Mariagerfjord Kommune klimakommuneaftalen med DN om en 2 % reduktion fra år til 

år. Det er energiforbruget i de kommunale bygninger, der står for den største andel af den samlede CO2-

udledning. CO2-udledningen i de kommunale bygninger er faldet med 943 ton, mens transportområdet har 

oplevet en stigning på 60 ton. Dette skyldes en stigning i antallet af kørte kilometer i medarbejdernes egne 

biler samt, at der i 2012 er medregnet kommunens samlede brændstofforbrug, hvor der tidligere kun blev 

medtaget kørselsdata fra hjemmeplejen samt teknik og miljø. 

Reduktionen i de kommunale bygninger er opnået på baggrund af flere klimatiltag, så som 

energibesparende adfærd, energirenovering, solenergi mm. 

Den ovenstående tabel viser tydeligt, at de klimatiltag og energibesparelser, kommunen har igangsat og 

investeret i, har haft en positiv virkning. Da meget energi og dermed CO2 er blevet sparet, betyder dette 

også, at udgifterne til energi er faldet og at Mariagerfjord Kommune har en mindre indvirkning på miljøet 

end tidligere. 
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Handleplan 
Mariagerfjord Kommune har siden 2008 forpligtet sig til at opnå en årlig CO2-reduktion på 2 % som en del 

af klimakommuneaftalen gennem Danmarks Naturfredsforening. 

Energinetværk 

Energinetværket for tekniske serviceledere og institutionsledere vil blive videreført med to årlige møder, 

hvor deltagerne bliver inspireret til energibesparende tiltag gennem erfaringsudveksling og faglige indlæg. 

Det har allerede været med til at give store besparelser, fx ved indregulering af ventilationsanlæg og 

varmestyring. 

Haller og klubhuse 

Udover de kommunalt ejede bygninger, kan bygninger som haller og klubhuse regnes som offentlige, når 

kommunen betaler mere end 50 % af udgifterne. Derfor er klubhuse blevet energimærket i 2011 og haller i 

2012. De skal energimærkes igen efter 7 år. Samlet har der været forslag til investering af 4 mio. kr. som 

medfører en årlig besparelse på 700.000 kr. Energibesparelserne er blevet udført løbende i 2012 og 2013, 

og dette arbejde vil forsætte i 2014. Yderligere, vil forsamlingshuse også blive energimærket i 2014 og 2015 

for at afdække mulige energibesparelser og investering. 

Strategisk energiplanlægning 

Mariagerfjord Kommune er med i et samarbejde mellem flere af kommunerne i Region Nordjylland, 

Aalborg Universitet og EnergyVision. Dette samarbejde har til formål at arbejde med strategisk 

energiplanlægning samt klima- og energitiltag i Region Nordjylland, som kan skabe innovation og 

arbejdspladser. Samarbejdet har også til at formål at skabe netværk mellem de forskellige aktører i 

netværket, hvor viden og kompetencer kan deles. Ved at arbejde med strategisk energiplanlægning kan 

kommunen fremme initiativer til at omstille energiforsyningen til mere vedvarende energi. Det vil give 

lavere emissionsfaktorer fra fjernvarmeværker og derved have indflydelse på kommunens CO2-udledning. 

Øvrige klimatiltag 

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en klimastrategi, der sætter fokus på CO2 reduktion, herunder 

mere vedvarende energikilder i energiforsyningen. Ændringer i energikilder vil kunne bidrage til en 

reduktion i kommunens CO2 udledning fra områder, hvor eksempelvis energikilden i fjernvarmen ændres 

fra naturgas til biomasse. 

Mariagerfjord Kommune vil i de kommende år fokusere energiinvesteringer og arbejde med 

energienergibesparende adfærd på kommunens ældrecentre og botilbud, hvor der er 

besparelsespotentialer. Da ældrecentrene er nogle af de største og dermed mest energiforbrugende 

bygninger i kommunen, vil der være store besparelser at hente. 


