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Indledning  
Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev 
klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.  
 
Resultatet af denne beregning skal sammenlignes med resultatet af CO2-
opgørelse 2013-2. 
 
Opgørelsen følger DN´s vejledning.  
 
Det samlede resultat for Frederikssund kommune viser at der er sket et fald i 
udledningen af CO2 på samlet ca. 12 %. 
Dette er en meget flot fremgang som kommunen er meget stolt af. I afsnittet 
”Kommentarer til opgørelse 2014 resultat” er der en analyse der viser hvordan 
faldet er fordelt og delvis hvad det skyldes. 

 

Resultat af opgørelse for 2014  
 
Opgørelsen viser den faktiske udledning for kommunen. 
 
Frederikssund Kommune CO2 i alt CO2 pr. m2 CO2 pr. borger 

2014 Ton/år kg/m2 kg/ år 

CO2 udledning i kommunale bygninger i alt  8.773              32  198 

Administrations bygninger 616              33 14 

Skoler, SFO, klubber og specialskoler 3.393              30  77 

Daginstitutioner 762              29  17 

Ældrepleje 1.547              45 35 

Ungdomsklubber 154              26  4 

Specialinstitutioner 938              24  21 

Kulturinstitutioner 347              31  8 

Andre 389              28  9 

Idræt 627              37  14 

CO2 udledning ved transport i alt  653 

 

15 

Bilkørsel 528 

 

12 

Færgetransport 125 3 

Kommunen i alt  9.426 

 

213 
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Sammenligning med opgørelse 2013-2 
 
Nedenfor er først vist direkte sammenligning mellem de to opgørelser.  
 

Frederikssund Kommune 
CO2 2013-2 
opgørelse 2 

CO2 2014 
opgørelse  Forskel 

Ton/år Ton pr. år  Ton pr. år 
CO2 udledning i kommunale bygninger i 
alt  

                      
9.960  8.773 1.188 

Administrations bygninger 738 616 122 
Skoler, SFO, klubber og specialskoler 3.814 3.392,8 420,7 
Daginstitutioner 837 762,2 74,3 
Ungdomsklubber 169 154,3 14,6 
Ældrepleje 1.691 1546,8 144,4 
Specialinstitutioner 1.050 937,8 112,3 
Kulturinstitutioner 408 346,7 61,7 
Andre 485 389,1 95,4 
Idræt 769 627,1 141,9 
CO2 udledning ved transport i alt  818 671 147 

  
Kommunen i alt  10.778 9.444 1.334 

 
Forskel i Tons pr år er udledning i 2013-2-2014. Dvs. positive tal betyder et 
fald i udledningen. 
 
I alt er udledningen faldet fra 10.778 tons til 9.444 tons. Det svarer til et fald 
på 12,4 %. Udledningen fra kommunens bygninger er faldet fra 9.960 tons til 
8.773 tons, svarende til et fald på 11 % mens udledningen fra transport er 
faldet fra 818 tons til 671 tons svarende til 18 %. 
 
Fordeles udledningen ud pr. borger er der sket et fald fra 243 kg til 231,3 kg. 
(svarende til 12,4 %)  
 
Kommunen har i klimaaftalen bundet sig til et årligt fald på 2 % i udledningen 
af CO2 og resultatet må derfor siges at være meget fint. 
 
Fordeling af CO2 besparelsen: 
 
Frederikssund Kommune Besparelse på området  Andel af den totale besparelse 
  2013-2 til 2014 2013-2 til 2014 
Administrations bygninger 20 % 9 % 
Skoler, SFO, klubber og specialskoler 12 % 32 % 
Daginstitutioner 10 % 6 % 
Ungdomsklubber 9 % 1 % 
Ældrepleje 9 % 11 % 
Specialinstitutioner 12 % 8 % 
Kulturinstitutioner 18 % 5 % 
Andre 25 % 7 % 
Idræt 23 % 11 % 
CO2 udledning ved transport i alt  22 % 11 % 
 
 
”Besparelsen på området 2013-2 til 2014” viser CO2 besparelsen for den speci-
fikke bygningsmasse/transport. Eks. så er der en besparelse på 20 % på ad-
ministrations bygninger. 
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”Andel af den totale besparelse 2013-2 til 2014” viser hvor stor en andel be-
sparelsen udgør af det totale CO2-regnskab. Eks. så udgør besparelsen på 
administrations bygninger 9 % af den samlede besparelse. 
 
 
 

Kommentarer til opgørelse 2014 resul-
tat. 
I det følgende foretages en analyse af de fremkomne resultater. 
 
Det er væsentligt at gøre sig klart hvorfra besparelserne stammer. 
 
 
Den største besparelse skal findes i bygningerne. Sammenlignes el og varme-
forbruget for henholdsvis 2013 (tal i version 2013-2) og 2014 ses en varmebe-
sparelse på 1023 tons og en el besparelse 227 tons. Ud af varmebesparelsen 
på de 1023 tons vurderes det at 765 tons skyldes at EON har ændret sin ud-
ledning af CO2 pr. produceret MWH. 
I alt har kommunen altså på egen hånd opnået en besparelse i bygningerne 
på 485 tons.  
 
Det svarer til 4,4 procent på bygningsområdet. 
 
 
Det er også glædeligt at se, at der er sket et fald på mellem 9 % til 25 % i alle 
bygningskategorier. Særligt kommunens indsats for at reducere CO2 forbruget 
på ”skoler, SFO, klubber og daginstitutioner” er værd at bemærke, da de ved 
at reducere deres forbrug med 12 %, står for 32 % af den totale CO2 bespa-
relse. 
 
Idrætsområdet er inde i en meget positiv udvikling. I 2013 så man en stigning 
i energiforbrug, her i 2014 er det faldet væsentligt. En nærmere analyse af 
tallene viser, at det er i Frederikssund svømmehal den største besparelse er 
sket. Det formodes at besparelsen skyldes de energitiltag der er udført i ejen-
dommen, samt personalets opmærksomhed på at spare energi. 
 
Årsagen til en generelt faldende kurve år efter år, formodes at skyldes kom-
munens kombination af energistyring og investeringer i energibesparende 
foranstaltninger. 
 
Det er første år CO2 udledningen fra transport er opgjort med både kørsel i 
private biler og kommunens biler. 
 
I 2013 udledte transporten 817,8 tons CO2 i 2014 er denne udledning faldet til 
671 tons. Det skyldes primært en udskiftning af ældre biler til nyere i kommu-
nens bilflåde. Samtidig er der kommet en stor opmærksomhed på dels at købe 
CO2 venlige biler, dels vurderer om f.eks. el-cykel kunne være et alternativ. 
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Beregning af CO2-udledningen. 

Afgrænsning 
CO2opgørelsen indeholder oplysninger om de kommunale ejendomme herun-
der de kommunalt drevne idræts og sportsanlæg. Kommunen har ingen tekni-
ske anlæg i form af varmeværker eller lignende.  
I kommunens ejendoms portefølje er en række udlejningsejendomme som 
kommunen lejer ud til private. Energiforbruget i disse ejendomme er ikke 
medtaget, da det ikke har været muligt at få aflæsninger fra ejendommene. 
Herudover vurderer Frederikssund kommunen at det vil blive meget vanskeligt 
at styre forbruget på denne type ejendomme.  
 
Vedrørende energiforbrug til transport og øvrigt energiforbrug er der medta-
get al kørsel i kommunale biler, alt kørsel i private biler der er udbetalt km. 
tilskud til, samt øvrigt brændstofforbrug til f.eks. materiel hos Vej og Park. Der 
er kun medtaget brændstof der betales direkte af kommunen, brændstof der 
bruges af kommunens leverandører er ikke medtaget. 
 
Herudover er medtaget kommunens færgedrift 
Ellers følger afgrænsningerne borgmestererklæringen.  
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Forudsætninger for CO2 opgørelsen  
Nedenstående tabeller følger Danmarks Naturfredningsforenings vejledning 
for klimakommuner.(2012 udgave) 
 
Selve beregningen foretaget i kommunens energistyringsprogram DBD. Derfor 
er der ikke vist mellemregninger.  

Dataindsamling 
 

DBD har omregnet alle målte varme forbrug til kWh. Omregningsfak-
torerne er som følger. 

 
CO2udledninger Reference     enhed værdi 
EL Østdanmark g/kWh 460 

Fjernvarme 
Lokal marginal, naturgas, 125 % meto-
den g/kWh 

varierer se neden-
for 

Diesel Energistyrelsen g/liter 2650 
Benzin Energistyrelsen g/liter 2400 
Fyringsolie Energistyrelsen g/liter 2650 
Dieselolie til Færgen Energistyrelsen/key 2 green g/liter 2650 
Naturgas Energistyrelsen g/Nm3 2245 
            
Fjernvarme:   
Skuldelev Energiselskab  Branche foreningen for barmarksværker g/kWh 134 
Jægerspris Kraftvarme  Værket g/kWh 148,57 
EON, Frederikssund Værket g/kWh 158 
EON, Slangerup Værket     g/kWh 158 
    
Antal borgere i kommunen         44.401 
  

 

Energiforbrug opgjort på energiform, samt arealer af kommunens 
bygninger 

 
 
 
Energiforbrug i kommunens Bygninger  Areal  El-forbrug Varme  
        
  m2 kWh/år MWh/år 
Administrations bygninger        18.901         637.267  1.749,0 
Skoler        114.013 2.890.759 11.761,0 
Daginstitutioner           26.428 700.178 2.520,6 
Ældrepleje           34.672 1.426.818 4.946,8 
Ungdomsklubber 6.018 130.225 531,5 
Specialinstitutioner           39.325 954.774 3.630,8 
Kulturinstitutioner          11.055 292.491 1.131,8 
Andre           14.092  302.633 1.331,3 
Idræt             16.949  647.348 1.919,9 
 



 CO2 Opgørelse 2014 

 
7/10

7   

 
Energiforbrug opgjort pr. m2 
 
  Arealer  EL Varme  
  m2 kwh/m2 kwh/m2 
Administrations bygninger           18.901                  34  93 
Skoler          114.013                  25  103 
Daginstitutioner           26.428                  26  95 
Ældrepleje           34.672                  41  143 
Ungdomsklubber             6.018                  22  88 
Specialinstitutioner           39.325                 24  92 
Kulturinstitutioner           11.055                  26  102 
Andre           14.092                  21  94 
Idræt           16.949                  38  113 
 
 
Tons CO2 pr. kategori, tal overført fra DBD. 
 

CO 2 udledning Varme  EL  

Sum CO2 

Varme og 
El 

Energiforbrug i kommunale ejendomme  CO2 i alt  CO2 i alt  CO2 i alt 

Graddagereguleret forbrug Tons/år Tons/år Tons pr. år 
Administrations bygninger 323 293 616 
Skoler 2063 1330 3393 
Daginstitutioner 440 322 762 
Ældrepleje 891 656 1547 
Ungdomsklubber 94 60 154 
Specialinstitutioner 499 439 938 
Kulturinstitutioner 212 135 347 
Andre 250 139 389 
Idræt 329 298 627 
Sum 8.773 
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Brændstofforbrug ved transport  Antal km 
Omregnet til 
liter brændstof  Diesel Diesel Benzin Benzin CO2 udledning 

    15 km /liter Liter CO2 kg Liter CO2 kg Tons pr. år 
Personale kørsel, rapporteret 1.323.737 88.249 172 
Personale kørsel i økonomisystem 9.368 625 1 
Kørsel Leaseplan 334 
UU-Vest 35.333 2.356 5 
Øvrige - Shell 7.058 18 
Øvrige - OK 856 2.268 249 598 3 
Øvrige - UNO X     4430 11.739 610 1464 13 
Sum             546 
 
 
Færge 

Olieforbrug til Columbus   Olie CO2udledning 
   liter Tons pr. år 
Forbrug i 2014 47.132 125    

 
I alt udledning fra transport i 2014: 671 tons. 
 
Resultatet for brændstofforbruget ved transport kommer fra mange forskellige 
steder. 
Personalekørsel kommer fra indrapportering via lønsystem og økonomisystem. 
Begge steder er det kun antal km. der er indrapporteret, og der er ikke skelnet 
mellem benzin eller diesel, derfor er der en vis usikkerhed forbundet med 
beregningen. Der er brugt omregningsfaktor fra DN-vejledningen, som siger 
130g/km. 
Fra Leaseplan kommer CO2 tallet direkte (her er der taget hensyn til om det er 
benzin eller diesel). 
Shell, OK og UNOX er rester af brændstofkort der forventes udfaset til lease-
plan løbende (her er der taget hensyn til om det er benzin eller diesel). 
CO2 tal beregnes i henhold til DN-vejledningen. 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan for CO2 reduktion.  
 
Frederikssund Kommunes handlingsplan for reduktion af energiforbruget og 
dermed CO2 udledningen forløber i 3 trin. 
 

1) 2011-2014 Investering i bygningstiltag der medfører energireduktion 
eller investering i vedvarende energi. 

2) 2011-2016 Implementere energistyring på kommunens større ejen-
domme. F.eks. skoler, administrationsbygninger og daginstitutioner. 
Herunder vejledning i god energiadfærd. 

3) 2013-2016 Investering i øvrige tiltag som f.eks. udskiftning af ældre 
kompressorer mv. 
 
Herudover vil kommunen i forbindelse med nybyggeri og ombygninger 
undersøge mulighederne for energioptimering samt evt. for vedvaren-
de energi.  
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Forventet reduktion af CO2 for trin 1, ”Investering i bygningstiltag der med-
fører energireduktion.  
 

År 2014 2015 2016 2017 
Tons reduktion pr. år            303             175             172             169  
Procent i forhold til året før  3 % 2 % 2 % 2 % 

 
 
 
Forventet reduktion af CO2 for trin 2, ”Implementering af energistyring”  
 
Faldet i CO2 udledning på baggrund af energistyring kræver naturligvis at 
flere ejendomme reelt energistyres. Dette er ikke tilfældet i øjeblikket, da 
kommunen har begrænsede ressourcer og har vægtet at investeringer i 
energitiltagene skulle prioriteres. I løbet af 2014 er flere typer at ejendom-
me kommet med i energistyringen og som følge heraf forventes der fra 
2015 et større fald i CO2 udledningen.  
 

År 2014 2015 2016 2017 
Ton reduktion pr. år 100 200 172  169 
Procent i forhold til året før  1 % 2 % 2 %  2 % 

 
 
  
 
Trin 3 er endnu ikke igangsat. 
 
Som det fremgår, er der ikke lavet en målsætning for brændstofforbruget 
endnu. Kommunen er som tidligere nævnt i en overgangsfase og det for-
ventes at en egentlig målsætning på CO2 området først vil komme ca. et 
år efter at overgangsfasen er overstået.  
 

Opfølgning på handlingsplan.  
 
Frederikssund kommune havde sat sig som mål at opnå en besparelse på 
303+100 tons CO2 = 404 tons. Den reelle besparelse blev 954 tons. Hvilket er 
550 tons bedre end målsætningen og dermed må siges at være meget til-
fredsstillende.  
 
 
 
Nedenfor skema med planlagte aktiviteter og deres status.  
 
Aktivitet Periode Ansvarlig Investering Budgetteret 

Energibesparelse 
CO2 Be-
sparelse  

Status 

Gennemgang af var-
meanlæg og automatik 
til varmeanlæg.  

2013 KB Ukendt Ukendt  Ukendt Analyse 
gennemført. 
Tiltag påbe-
gyndes i 
2014 

Energigennemgang af 
svømmehal 

2013 KB Ukendt Ukendt Ukendt Udført. Af-
sluttet 
2013. 

Belysning på daginsti-
tutionsområdet 

2013-
2015 

KB 5. mio. kr. 440.000 kWh 204 tons  Udført. Af-
sluttet 
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2013. 
Opsætning af varme-
pumpe 

2012 KB 80.000 kr. 8000 kWh. 4 tons CO2 Udført 

Solceller 2013-
2015 

KB 10. mio. Ukendt Ukendt Analyse 
igangsat 
2014. 

Ny gaskedel til den 
eksisterende del af 
Ådalens skole Nord. 2014 

KB 800.000 
kr. 

200.000 kWh. 
svarende til 
18.200 m3 gas 

45 tons  
Udført. 

Ny varmepumpe til 
Fasangården 2014 

KB 200.000 
kr. 

5025 liter olie. 13,3 tons I gangsæt-
tes 2015 

Nyt ventilationsanlæg 
til Skibby Børnehus 
(Skuldelev) 2014 

KB 200.000 
kr. 

30 MWh. fjern-
varme 

3,5 tons Er udført 

Indregulering af Mari-
enlyst Skolen 2014 

KB 100.000 
kr. 

60 MWh. fjern-
varme 

14 tons Igangsættes 
2014 

Varmepumpe i stedet 
for olie på Kulhuse 
kultur og medborger-
hus 2015 

KB 250.000 
kr. 

60.000 kWh 
svarende til 
6000 liter olie. 

15,9 tons Igangsættes 
2015 

Flere bygninger med 
på Danfoss projekt 2015 

KB ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

Gennemgang af 10 
bygninger med højeste 
energiforbrug pr. m2+ 
iværksætte tiltag 

2015 KB ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

Udmøntning af CTS 
strategi på kommu-
nens store bygninger 

2014 og 
fremefter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Analyse 
igangsat 

Ombygning af ventila-
tion 

2014 og 
fremefter 

KB ukendt Ukendt Ukendt Analyse 
igangsat 

Udskiftning af ventila-
tion de steder hvor der 
ikke kan ombygges 

2015 og 
fremefter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

Skibbyhøj 2015 KB Ukendt Ukendt Ukendt Afventer 
Sænke standby elfor-
brug på skolerne (el 
forbruget uden for 
lukketid) 

2014 og 
fremefter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Planlægning 
igangsat 

Udskiftning af de sidste 
cirkulationspumper 

2015 KB Ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

Belysningsprojekt sko-
ler der endnu ikke har 
fået 

2015 og 
fremefter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

Rørisolering (udføres 
løbende i forbindelse 
med andre projekter) 

2014 og 
fremefter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Igangsættes 
løbende. 

Energi og indeklima-
projekter på Tollerup-
høj samt Kingoskolen 

2015 og 
fremefter 

KB Ukendt Ukendt Ukendt Afventer 

 
 
 
 
Handlingsplanen er dynamisk. Generelt set følges den, medmindre der dukker 
et mere rentabelt tiltag op eller der sker ændringer i porteføljen, der bevirker 
at ejendommen ikke længere indgår i porteføljen.  
 


