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Indledning 
Svendborg Kommune har haft en klimapolitik og en CO2-handleplan siden 2008. I 2013 blev indsatsen 

revideret og i den forbindelse blev der udarbejdet en klima- og energipolitik, som Byrådet vedtog den 27. 

august 2013. 

 

Den 1. november 2013 underskrev borgmesteren en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) 

om, at Svendborg Kommune frem til år 2019 vil reducere CO2-udledningen med 2 % om året for 

kommunens egne aktiviteter (bygningsdrift og transport). 

Klimahandlingsplan 
Aftalen som klimakommune forpligter Svendborg Kommune til at udarbejde en klimahandlingsplan, der 

beskriver, hvordan kommunen vil opnå CO2-målet samt hvilke områder, der fokuseres på.  

 

Svendborg Kommunes klima- og energipolitik fastlægger mål for omstillingen til vedvarende energi samt 

beskriver hvilke områder, der fokuseres på. Desuden udarbejder kommunen hvert år en status for klima- og 

energiaktiviteter i det forgangne år samt en plan for aktiviteter i det kommende år. Klima- og 

energipolitikken samt status for 2014 og plan for 2015 er vedlagt som bilag 1-3.  

 

Samlet udgør dokumenterne Svendborg Kommunes klimahandlingsplan. 

Klima- og energipolitiske mål 
De mål, som er vedtaget i Svendborg Kommune er: 

1. Svendborg Kommune som institution skal vise det gode eksempel ved at sætte 
konkrete klima- og energimål for egne aktiviteter med henblik på at forebygge og 
tilpasse sig klimaændringerne. Det er Svendborg Kommunes mål, at 30 % af 

kommunens egne aktiviteter er dækket af vedvarende energikilder i 2020. Svendborg 

Kommunes egne aktiviteter skal være 100 % forsynet med vedvarende energi i 2040.  
 

2. Svendborg Kommune vil understøtte borger- og virksomhedsinitiativer, der kan 
medvirke til at nedbringe borgere og virksomheders klimapåvirkning. Det er Svendborg 

Kommunes mål, at 20 % af borgere og virksomheders energiforbrug er dækket af 

vedvarende energikilder i 2020, og at 100 % er dækket i 2050, i overensstemmelse de 

statslige målsætninger.  

Handlinger 
De handlinger, som er vedtaget for at nå målene, og som samtidig bidrager til at opfylde aftalen med DN er: 

• Energirenoveringer af kommunale bygninger, inkl. udskiftning af energikilder. 
• Særlige undervisningsforløb for skoleelever med fokus på klima og energi. 
• Indkøb af elbiler. 

 

Der ud over er der igangsat andre aktiviteter, som bidrager til opfyldelse af kommunens klima- og 

energipolitiske mål. De fremgår af klima- og energipolitikken samt den årlige status og plan for kommende 

år. 
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Afgrænsning af den årlige CO2-opgørelse 
Svendborg Kommune har valgt, at inddrage følgende sektorer i opgørelsen: 

• Administrative bygninger, skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, kulturbygninger, plejecentre og 

specialinstitutioner samt kørselsopgaver i kommunens køretøjer og kørsel i medarbejdernes egne 

biler. 

 

I opgørelsen over kørsel i kommunens køretøjer indgår ikke taxakørsel og rejser med offentlige 

transportmidler.  

CO2-udledning 
Svendborg Kommune har siden 2009 årligt udarbejdet CO2-regnskaber og offentliggjort dem på 

kommunens hjemmeside. 

CO2-regnskab for 2013 = basisopgørelse 
CO2-regnskabet for 2013 fungerer som basisopgørelse (år-nul-opgørelse) i forhold til Svendborg Kommunes 

forpligtelser overfor DN. Det vil sige, de kommende års opgørelse vil blive holdt op imod CO2-udledningen i 

2013. 

 

CO2-udledningen fra bygningsdrift og transport i Svendborg Kommune udgjorde i 2013 tilsammen  

 

7.119 tons CO2. 

 

Heraf udgjorde bygningsdriften 92 % = 6.537 tons og transporten 8 % = 582 tons CO2. 

Bygninger 
De forskellige bygningstypers andel af CO2-udledningen er vist i følgende diagram. 

 

 
 

Det samlede elforbrug og varmeforbrug var i 2013 på henholdsvis 8.403 MWh og 28.104 MWh. 
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Transport 
CO2-udledningen fra transport opgøres for hvert direktørområde og udgør i alt 582 tons. Det samlede antal 

kørte kilometer var 3.518.745, hvoraf 2.220.069 km var i kommunens køretøjer og 1.298.676 km var i 

medarbejdernes egne biler. 

 

De enkelte direktørområders andel af CO2-udledningen er vist i følgende diagram. 

 

 
 

Transportopgaver i forbindelse med vedligeholdelse af veje, grønne områder og vandløb er ikke inkluderet i 

opgørelsen, da udførelsen af de opgaver er udliciteret. 

 

Hele CO2-regnskabet for 2013 er vedlagt som bilag 4. 
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Bilag 

Bilag 1: Svendborg Kommunes klima- og energipolitik 
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Bilag 2: Status for klima- og energiaktiviteter primo 2014. Dagsordenspunkt fra 
Miljø, Klima- og Trafikudvalgets møde den 5. marts 2014 
 

Status på klima- og energiområdet 

14/5422 

Beslutningstema: 
Orientering om status på klima- og energiområdet. 
 

Indstilling: 
Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at 

• orientering om status for klima- og energiområdet tages til efterretning.  

Sagsfremstilling: 
I august 2013 vedtog Byrådet en klima- og energipolitik (vedlagt som bilag 1). De 
overordnede mål er, at vi for kommunen som geografisk enhed skal være 100% forsynet med 
vedvarende energi i 2050, og som institution skal vi være 100 % forsynet med vedvarende 
energi i 2040. 
  
Status er, at vores elforbrug består af 27% vedvarende energi, vores varmeforbrug består af 
25-30% vedvarende energi mens brændstofforbruget til transport består af ca. 5% 
vedvarende energi. 
  
I budget 2013-2016 er der afsat 600.000 kr. per år til eksterne aktiviteter. 
  
Dette dagsordenspunkt giver en status på de igangværende og planlagte aktiviteter, som 
klima- og energikoordinatoren er ansvarlig for. Aktiviteterne omfatter: 

1. Energiberegneren. 
2. Energirenoveringshjulet til energirenoveringer i private huse. 
3. Energispareprojekt i små og mellemstore virksomheder. 
4. For enden af vejen - arrangementer. 
5. Dialogportal for klimalandsbyer 
6. CO2-regnskab 
7. DN klimakommune 
8. Koordinationsforum for klima- og energiaktiviteter  

Ad 1) Energiberegneren 
Kommunen har indgået kontrakt med Husets Web om abonnement til Energiberegneren 
(www.husetsweb.dk), som husejere gratis kan anvende. Husejeren indtaster oplysninger om 
sit hus og sit forbrug og får derefter genereret en handlingsplan for huset med relevante 
energioptimeringer. Energivejlederen i projektet Energirenoveringshjulet anvender 
handlingsplanen i sin kontakt med husejeren. Foreløbig har 102 borgere anvendt værktøjet. 
  
Ad 2) Energirenoveringshjulet 
Kommunen indgik medio 2013 en aftale med Energilandsby 5762 om projektet 
Energirenoveringshjulet (http://energi5762.dk/energilandsby-
5762/baggrund/energirenoveringshjulet.html), Alle husejere i Svendborg Kommune tilbydes en 
gratis energiberegning og medlemmer (kr. 200 for en husstand/år) tilbydes gratis 
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energivejledning. Foreningen har entreret med Tange & Partners og energiberegneren leveres 
af Husets Web.  
  
Projektet har siden opstart haft kontakt med ca. 300 husejere. Af disse har energivejlederen 
besøgt og gennemgået ca. 150 huse. Ca. hver fjerde - 43 - har gennemført 
energirenoveringer. Husejeren har i gennemsnit opnået en reel besparelse på 5.000-6.000 
kr./år og sparet 3 tons CO2/år/husstand. Yderligere er ca. 30 husejere i gang med at 
energirenovere. Tiltag der typisk er gennemført er efterisolering af hulmur, loft og 
krybekælder, udskiftning af vinduer samt udskiftning i varmeinstallationer. Der er afregnet for 
de første 25 huse. Kommunen udbetaler 3000 kr. per færdigmeldt hus. Jævnfør aftalen 
afregnes der 25 huse ad gangen. Siden 31.12.2013 er 11 nye huse færdigmeldt. Se bilag 2 for 
flere oplysninger. 
   
Ad 3) Energispareprojekt i små og mellemstore virksomheder 
Kommunen indgik i august 2013 en aftale med GO2Green om et projekt, som tilbyder gratis 
energivejledning til små og mellemstore virksomheder i Svendborg Kommune. Kommunen 
udbetalte et igangsætningsbeløb på 110.000 kr. til en tidsbegrænset projektansættelse for at 
kick-starte projektet. GO2Green har for de penge indgået aftale med Energitjenesten om, at 
de stiller en energivejleder til rådighed for projektet. Der er udarbejdet energirapporter for 10 
virksomheder og flere af dem er i gang med tiltag. Kommunen udbetaler 10.000 kr. per 
virksomhed. Beløbet udbetales, når der foreligger en juridisk bindende aftale mellem 
virksomhed og håndværker/leverandør. Jævnfør aftalen afregnes der 5 virksomheder ad 
gangen. Se bilag 3 og 4 for flere oplysninger. 
  
Ad 4) For enden af vejen - arrangementer 
Kommunen har i 2013 reserveret 4 arrangementer hos energitjenesten. Arrangementerne 
afholdes sammen med grundejerforeninger, landsbygrupper eller lignende og foregår ude hos 
borgerne. Deraf navnet: ”For enden af vejen”. Ved arrangementerne vil de fremmødte 
sammen med en energivejleder fra Energitjenesten gennemgå 2 huse i fællesskab. Derefter 
tilbydes 7-10 boligejere en individuel gennemgang af deres huse. Hele dagen vil 
Energitjenestens informationstrailer være opstillet, hvor man kan få gode råd. 
   
Ad 5) Dialogportal for klimalandsbyer 
Kommunen har sammen med Sønderborg og Esbjerg Kommuner udviklet en internetportal, 
hvor borgere kan indgå dialog med hinanden om alt fra delebiler og madlavning til solceller: 
www.voresenergiby.dk. Borgerne bruger desværre ikke siden, og de tre kommuner har aftalt, 
at arbejde videre med markedsføringen af siden.   
  
Ad 6) CO2-regnskab 
Kommunen indgik i 2013 aftale med Ærø Energi- og Miljøkontor om at udarbejde CO2-
regnskab for 2011 og 2012. CO2-regnskabet er vedlagt som bilag 5. 
  
Ad 7) Koordinationsforum for klima- og energiaktiviteter 
Forummet er et internt forum for medarbejdere, som arbejder med projekter, som i større 
eller mindre grad har til formål at forebygge eller tilpasse sig klimaforandringerne. Der holdes 
møder ca. 1 gang per 1½ måned. Klima- og energikoordinatoren er formand. Møderne er med 
til at sikre øget samarbejde og koordinering på tværs af fagområder. 
  
Ad 8) DN klimakommune 
Kommunen indgik i 2013 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive 
klimakommune. Dermed forpligter vi os til de næste 5 år at nedbringe vores CO2-udledning 
med minimum 2 % om året. CO2-regnskabet anvendes som dokumentation. 
  
Øvrigt 
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Det er vigtigt for klima- og energikoordinatoren at involvere de enkelte aktører. Der har i løbet 
af januar og februar 2014 været afholdt møder med Energilandsby 5762, GO2Green, 
Energitjenesten samt Sønderborg og Esbjerg kommuner. Desuden har klima- og 
energipolitikken været forelagt Det Grønne Råd samt flere medarbejdergrupper. I alle tilfælde 
er der budt ind med idéer til det fremtidige arbejde og forslag til yderligere samarbejde 
eksternt og internt.  

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Afholdte udgifter til igangværende klima- og energiaktiviteter: 
  
Aktivitet Forbrug i 2013  

(kr.) 
Bevilget med budget 2013-2016 

(kr.) 
 Energirenoveringshjulet 75.000 300.000 
 Energiberegneren 60.000 60.000 
 Energioptimering af 
virksomheder 

110.000 210.000 

 For enden af vejen 0 30.000 
 Dialogportal 35.000 0  

(afholdt af MT’s driftsbudget 2013) 
 CO2-regnskab 74.000 0  

(afholdt af MT’s driftsbudget 2013) 
 Ialt 354.000 600.000 
   
Af de 600.000 kr., som var til rådighed i 2013 er kun 245.000 kr. anvendt. Årsagen er, at det 
har taget tid, at indgå aftaler med de eksterne aktører samt at involvere og oplyse borgere og 
virksomheder om de nye muligheder. De resterende beløb er overført til 2015. 

Bilag: 

Åben - Bilag 1: Klima- og Energipolitik 

Åben - Bilag 2: Status fra Energirenoveringshjulet 

Åben - Bilag 3: Status fra GO2Green 

Åben - Bilag 4: Bilag til status fra GO2Green 

Åben - Bilag 5: CO2-regnskab for Svendborg Kommune 2011-2012 
 

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 05-03-2014: 
Orienteringen taget til efterretning. 
  
Afbud fra Jens Munk (O) som suppleant deltog Henning Stærmose (O). 
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Bilag 3: Plan for klima- og energiaktiviteter i 2014. Dagsordenspunkt fra Miljø, 
Klima- og Trafikudvalgets møde den 5. marts 2014 
 

Plan for indsatser på klima- og energiområdet i 2014 

14/5422 

Beslutningstema: 
Godkendelse af plan for indsatser på klima- og energiområdet i 2014 

Indstilling: 
Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at  

• den fremlagte plan godkendes. 

Sagsfremstilling: 
I budget 2013-2016 blev der afsat 600.000 kr. per år til eksterne aktiviteter. Desuden er der 
med budget 2014 afsat 300.000 kr. som rådighedsbeløb for klima- og energikoordinatoren. 
Der er altså i alt 900.000 kr. til rådighed for området i 2014. 
  
Som det fremgår af dagsordenspunkt om status på klima- og energiområdet, så er der allerede 
mange aktiviteter i gang. En stor del af aktiviteterne i 2014 vil derfor være videreførelse og 
opfølgning på dem. Der ud over er det vigtigt, at vi får igangsat endnu flere aktiviteter. Ikke 
mindst for at sikre, at vi når de mål, som er opstillet i klima- og energipolitikken. 
  
På baggrund af igangværende aktiviteter, møder i koordinationsforum samt input fra eksterne 
aktører og medarbejdere i kommunen foreslås det i øjeblikket at arbejde videre med følgende 
aktiviteter: 

• Opdatering af kommunens hjemmeside. 
• Udbredelse af kendskabet til klima- og energipolitikken til alle kommunens medarbejdere 

(deltagelse i afdelingsmøder med alle faggrupper). 
• Medarbejderkampagner med fokus på at spare på energien. 
• Undervisning af alle kommunens 6. og 9. klasser. 
• Elcykelprojekt med udlån af elcykler til medarbejdere, borgere og evt. virksomheder. 
• Sluk Lyset 2014. WWFs kampagne, hvor lyset slukkes den 29. marts 2014 fra 20-30-21.30 

samt opfordring til alle borgere, medarbejdere og virksomheder om at deltage med aktiviteter. 
• Bustur for borgere i Sønderborg og Esbjerg kommuner til Energilandsby 5762 samt Svendborg 

Fødevarefællesskab (lokale indkøb). 
• Udarbejde CO2-regnskab for 2012. 
• Udskiftning af en eller flere af kommunens biler til el-, gas- eller hybridbiler og/eller 

anvendelse af kommunens biler, som delebiler udenfor arbejdstid. 
• Fundraising til understøttelse af ovenstående aktiviteter. 

Yderligere idéer, som er modtaget, men ikke medtaget i forslag til aktiviteter: 

• Udvikling af idéprojekt vedrørende energihus i Sundhøj (Eskærvej 71). 
• Energioptimering af Skårup Skovmølle med fokus på undervisning og show case. 
• Oprettelse af kort, som viser, hvor der er udført hvilken type energirenoveringer. 

Disse idéer kan være oplagte, som emner vi kan søge eksterne fonde til. To af de steder, som 
kan være oplagte at sende ansøgninger til er Energifonden samt Nordeafonden. 
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Igangværende og foreslåede aktiviteter kan i store træk opdeles som vist i følgende skema: 
  

 
Kommunen Borgere Virksomheder 

Bygninger og 

installationer XXX XX X 

Transport X X 
- 

Oplysning, 

uddannelse og 

adfærd 

  
X 

  
X 

  
- 

  
Krydserne viser hvor meget, der fokuseres på det enkelte emne. Krydserne afspejler dels det 
arbejde, som er igangsat samt det arbejde, som foreslås.  
  
GO2Green har i forbindelse med status for deres igangværende energispareprojekt for 
virksomheder indsendt et forslag til en finansieringsmodel i 2014 (se bilag 1). De ønsker, at 
kommunens tilskud per virksomhed forhøjes til 15.000 kr., da de ellers ikke vil kunne dække 
lønudgifterne til energivejlederen. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Forventede udgifter i 2014 til allerede igangsatte aktiviteter: 
  

Igangsatte aktiviteter Forventet forbrug 
i 2014 (kr) 

 Energirenoveringshjulet (Energilandsby 5762) 300.000 
 Energiberegneren (Husets Web) 75.000 
 Energispareprojekt i virksomheder (GO2Green) 250.000 
 For enden af vejen (Energitjenesten) 30.000 
 I alt 655.000 

  
Finansieringen sker ved de midler, som er afsat med budget 2013-2016 (600.000 kr/år). 
Merforbrug finansieres af overførte midler til 2015. Eksempelvis nåede Energirenoverings-
hjulet kun at færdigmelde 25 huse i 2013, så det er håbet, at de når 175 huse i år. Sker det, 
vil der være tale om et yderligere merforbrug på 225.000 kr., som ligeledes finansieres af de 
overførte midler til 2015. 
  
Forventet forbrug til samarbejdsprojektet med GO2Green dækker 10 virksomheder påbegyndt 
i 2013 á 10.000 kr. samt 10 nye virksomheder i 2014 á 15.000 kr. 
  
Forventede udgifter i 2014 til nye aktiviteter: 
  

Nye aktiviteter Forventet forbrug i 2014 

(kr) 
Sluk Lyset (annoncer) 2.000 
Medarbejderkampagner (materialer) 4.000 
Undervisning af 6. og 9. klasser (Energitjenesten) 55.000* 
Elcykelprojekt (leje af 30 cykler) (Grøn Sol) 63.000* 
CO2-regnskab (Ærø Energi- og Miljøkontor) 45.500* 
Projekt med el-, gas- eller hybridbiler 80.500 
Egenfinansiering i f.m. fundraising 50.000 
Ialt 300.000 
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Beløbene markeret med stjerne er baseret på oplæg fra samarbejdsparterne. De øvrige beløb 
er bedste skøn på en fordeling på nuværende tidspunkt.  
  
De fleste af projekterne inkluderer samarbejde med eksterne foreninger og virksomheder. 
Hovedparten af projekterne indeholder desuden erhvervsmæssige muligheder, da de genererer 
efterspørgsel på lokale håndværkere. De projekter, som ikke direkte efterspørger ydelser fra 
lokale virksomheder, støtter op om de øvrige projekter. Det gør de ved at sætte fokus på 
klimaudfordringerne og nødvendigheden af, at vi sparer på energien både privat og på 
arbejdet. 

Bilag: 

Åben - Bilag 1: Status fra GO2Green 
 

Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 05-03-2014: 
Planen blev godkendt, dog således at der kun tilbydes GO2Green 10.000 kr. pr. virksomhed, 
der indgår i projektet – op til 10 virksomheder. 
  
Udvalget afsætter 80.500 kr. til fremme af el-, gas- eller brintbiler og beder om model for, 
hvordan dette kan tilrettelægges, herunder en model hvor delebiler indgår. 
  
Indsatsen evalueres ved udgangen af 2014. 
  
Afbud fra Jens Munk (O) som suppleant deltog Henning Stærmose (O). 
  



 

Bilag 4. CO2-regnskab for 2013 for Svendborg Kommune som virksomhed.
 

 

CO2-opgørelse
som virksomhed

Udarbejdet af: 
 
Rune Schmidt 
 
Ærø Energi- og Miljøkontor 
Vestergade 70 
5970 Ærøskøbing 
 
 
Udarbejdet for: 
 
Svendborg Kommune 
Center for Ejendomme og Teknisk Service
Svendborgvej 135 
5762 V. Skerninge 
 
Telefon: 62 23 33 11 
Email: mt@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 
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regnskab for 2013 for Svendborg Kommune som virksomhed. 

Svendborg Kommune 
 



Resume 
CO2-opgørelsen for Svendborg Kommune som virksomhed omfatter de områder og 
aktiviteter, der er tilknyttet den offentlige administration og drift af kommunale 
ejendomme, samt transportarbejde i kommunen.  
 
CO2-udledningen for Svendborg Kommune som virksomhed udgjorde i 2013 i alt 
7.119 tons, hvoraf den kommunale bygnings- og anlægsdrift stod for 92 % mens 
transportopgaver de resterende 8 %. I forhold til året før er CO2-udledningen faldet 
med 116 tons, svarende til 1 %.  
 
Den reducerede CO2-udledning skyldes især, at både el- og varmeforbruget er faldet i 
kommunens bygninger, men også at kørsel i kommunens egne køretøjer er reduceret 
fra 2012 til 2013.  
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Bygninger og anlægsdrift 
CO2-udledningerne fra den kommunale bygnings- og anlægsdrift udgjorde i 2013 i alt 
6.537 tons, hvilket er et fald på 48 tons, svarende til 1 %, i forhold til 2012.  
 

CO2-udledning (tons) 

Gruppe 2011 2012 2013 Ændring 12/13 

Administrationsbygninger 813 783 788 5 

Boliger 117 119 114 -5 

Skole 2.487 2.349 2.324 -26 

Dagsinstitutioner 563 539 537 -2 

Idrætsanlæg 788 749 758 9 

Kulturbygninger 330 315 327 12 

Plejecenter 1.191 1.140 1.118 -22 

Specialinstitutioner 325 307 318 11 

Andet 249 283 253 -30 

TOTAL 6.863 6.585 6.537 -48 

 
Skolebygningerne udgør den største andel af CO2-udledningen, som står for over 1/3 
af den samlede CO2-udledninger fra den kommunale bygnings- og anlægsdrift. I 
nedenstående figur er vist fordelingen af CO2-udledningen i 2013 for den kommunale 
bygnings- og anlægsdrift. 
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Elforbruget i kommunale bygninger 

Det samlede elforbrug i de kommunale bygninger udgjorde i 2013 samlet 8.403 MWh 
og medførte en CO2-udledning på 2.366 tons. I forhold til året før er selve elforbruget 
faldet med 2 %, men har medført en stigning i CO2-udledningen på 345 tons, 
svarende til 17 %, som alene skyldes en højere emissionsfaktor for 2013 end året før. 
 
ELFORBRUG Elforbrug (MWh) CO2-udledning (tons) 

Gruppe 2011 2012 2013 Ændring 12/13 2011 2012 2013 Ændring 12/13 

Administrationsbygninger 1.272 1.315 1.257 -58 356 309 354 45 

Boliger 152 152 153 1 43 36 43 7 

Skole 2.400 2.271 2.233 -38 671 533 629 96 

Dagsinstitutioner 689 670 669 -1 193 157 188 31 

Idrætsanlæg 1.413 1.400 1.392 -8 395 328 392 64 

Kulturbygninger 445 441 442 1 124 103 125 21 

Plejecenter 1.422 1.437 1.404 -34 397 337 395 58 

Specialinstitutioner 326 332 328 -4 91 78 92 14 

Andet 542 598 525 -73 152 140 148 8 

TOTAL 8.663 8.617 8.403 -214 2.421 2.022 2.366 345 

 
 
 
Varmeforbruget i kommunale bygninger 

Det samlede graddagskorrigeret varmeforbrug i de kommunale bygninger udgjorde i 
2013 samlet 28.104 MWh og medførte en samlet CO2-udledning på 4.170 tons. I 
forhold til året før er selve varmeforbruget faldet med 3 % mens CO2-udledningen er 
faldet 393 tons, svarende til 9 %.  
 
VARME (klima kor) Varmeforbrug (MWh) CO2-udledning (tons) 

Gruppe 2011 2012 2013 Ændring 12/13 2011 2012 2013 Ændring 12/13 

Administrationsbygninger 3.491 3.368 3.374 5 458 475 434 -41 

Boliger 591 600 565 -34 75 83 71 -12 

Skole 11.040 10.711 10.059 -652 1.817 1.816 1.695 -122 

Dagsinstitutioner 2.617 2.523 2.515 -8 370 382 349 -33 

Idrætsanlæg 3.613 3.459 3.412 -47 393 421 366 -55 

Kulturbygninger 1.148 1.146 1.136 -11 206 211 203 -9 

Plejecenter 5.283 5.080 5.043 -37 793 803 723 -81 

Specialinstitutioner 1.193 1.159 1.150 -9 234 229 225 -4 

Andet 805 1.000 851 -150 98 143 105 -37 

TOTAL 29.780 29.047 28.104 -942 4.442 4.563 4.170 -393 
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Transport 
CO2-udledningerne fra de kommunale transportopgaver i kommunens egne køretøjer 
samt tjenestekørsel i egne bil udgjorde i 2013 i alt 582 tons. I forhold til 2012 er CO2-
udledningen reduceret med 58 tons, svarende til 9 %. 
 

Samlet kørsel (km) CO2-udledning (tons) 

Forvaltning 2011 2012 2013 
Ændring  

12/13 2011 2012 2013 
Ændring  

12/13 

Økonomi 203.047 163.148 108.380 -54.768 31 24 15 -9 

Kultur, Erhverv og udvikling 256.315 243.104 324.392 81.288 55 49 64 15 

Miljø & Teknik 148.684 152.764 158.895 6.131 24 25 30 5 

Social & Sundhed 2.343.203 2.292.713 2.187.479 -105.234 392 384 353 -31 

Børn & Unge 1.294.530 1.160.926 670.734 -490.192 152 141 109 -32 

Komm. Direktør Område 81.129 108.272 68.865 -39.407 13 17 11 -7 

TOTAL 4.326.908 4.120.927 3.518.745 -602.182 667 641 582 -58 

 

 
Kørsel i kommunens køretøjer 

Kørsel i kommunens køretøjer (km) CO2-udledning (tons) 

Forvaltning 2011 2012 2013 
Ændring  

12/13 2011 2012 2013 
Ændring  

12/13 

Økonomi 114.556 72.802 65.548 -7.254 18 10 9 -2 

Kultur, Erhverv og udvikling 160.181 177.402 225.322 47.920 40 39 49 10 

Miljø & Teknik 119.341 124.097 138.264 14.167 20 21 27 6 

Social & Sundhed 1.698.950 1.542.035 1.553.720 11.685 294 271 257 -14 

Børn & Unge 753.573 537.246 187.926 -349.320 70 47 36 -10 

Komm. Direktør Område 25.793 67.598 49.289 -18.309 5 11 8 -3 

TOTAL 2.872.394 2.521.180 2.220.069 -301.111 447 399 386 -13 

 

 
Kørsel i egne biler 

Kørsel i egen bil (km) CO2-udledning (tons) 

Forvaltning 2011 2012 2013 
Ændring  

12/13 2011 2012 2013 
Ændring  

12/13 

Økonomi 88.491 90.346 42.832 -47.514 13 14 6 -7 

Kultur, Erhverv og udvikling 96.134 65.702 99.070 33.368 15 10 15 5 

Miljø & Teknik 29.343 28.667 20.631 -8.036 4 4 3 -1 

Social & Sundhed 644.253 750.678 633.759 -116.919 97 114 96 -18 

Børn & Unge 540.957 623.680 482.808 -140.872 82 94 73 -21 

Komm. Direktør Område 55.336 40.674 19.576 -21.098 8 6 3 -3 

TOTAL 1.454.514 1.599.747 1.298.676 -301.071 220 242 196 -46 

 

 


