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Klimakommune indberetning 2019

Indberetning 2019

Tilbage i 2007 tog Frederikshavn Kommune teten og blev Danmarks første klimakommune. Mange danske kommuner har siden-
hen fuldt trop og placeret sig på det grønne Danmarkskort i et forpligtende samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 

Med den underskrevne klimakommuneaftale har Frederikshavn Kommune forpligtet sig til at reducere sin egen C02-udledning 
med 3 % pr. år i perioden fra 2007 til 2025. 

For at realisere vores ambition, har vi fortsat fokus på at energioptimere Kommunens bygninger, udskifte energitunge og ud-
tjente anlæg, forbedre brændstoføkonomien i transporten, opføre moderne og energirigtige byggerier - og sideløbende samle 
flere mennesker på færre, energioptimerede- og multifunktionelle kvadratmeter. 

Herudover er ambitionen at sætte (grøn) strøm til endnu flere energispare-indsatser, der smitter og inspirerer – så de spreder 
sig fra den kommunale organisation og forplanter sig i lokalområderne. 

De grønne ambitioner i Frederikshavn Kommune har fået endnu et rygstød, da et nyt Bæredygtighedsudvalg blev etableret i 
2019. Udvalget har til formål at rådgive de øvrige politiske udvalg i, hvordan FN’s Verdensmål kan omsættes til konkrete ind-
satser – og samtidig bidrage til at skabe en kobling mellem borgere, uddannelse og erhvervsliv i arbejdet med at forankre 
bæredygtighedsdagsordenen. 

Sideløbende er Frederikshavn kommune blevet valgt som én af tyve danske kommuner til: ”DK2020 – Deadline2020 for 20 dan-
ske kommuner”. Her er målet at udvikle ambitiøse og handlingsorienterede klimaplaner i overensstemmelse med Parisaftalen, 
inden udgangen af 2020.

Flot resultat – trods højere varmeforbrug
I denne indberetning vil vi redegøre for Frederikshavn Kommunens opnåede energibesparelser i 2019, der er landet på en solid 
reduktion af det samlede elforbrug på 7,4 %, hvorimod varmeforbruget er steget med 4,5 %. Årsagen bag det stigende varme-
forbrug skal findes i graddage-korrektionen, som påvirker resultatet i højere grad, end vi ellers er vant til. 

Alligevel lander den samlede reduktion næsten rekordhøj på i alt 11,6 %.

Det særligt flotte resultat skyldes, at vi har reduceret Kommunens elforbrug væsentligt – samtidig med, at det nationale emis-
sionstal for el-produktion er faldet markant fra 2018-2019. Det betyder, at den el, vi bruger, i langt højere grad, end året før, er 
knyttet op på grøn energi. 

Vi fortsætter ufortrødent vores arbejde for at skabe endnu flere grønne, bæredygtige resultater i Frederikshavn Kommune – og 
er allerede godt i gang for 2020.

Rigtig god læselyst 

Med venlig hilsen Bo Niebuhr 
Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune

Du finder verdensmålene her

https://www.verdensmaalene.dk/maal

https://www.verdensmaalene.dk/maal
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• Rådhus, bygninger til forvaltninger, mv. (rådhuse, kontorer, decentrale forvaltninger)

• Skoler (gymnastiksale, div. skurer, evt. SFOér og børnehaver placeret på skoler)

• Daginstitutioner (børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, aldersintegreret daginstitutioner)

• Ældrepleje (plejehjem, beskyttede boliger, væresteder for ældre)

• Specialinstitutioner mv.(døgntilbud, botilbud, forsorgshjem, væresteder)

• Kulturfunktioner (biblioteker, musikhuse, spillesteder, museer)

• Andre Kommunale bygninger

• Idrætsanlæg (boldbaner, svømmehal, ishal)

• Teknisk anlæg (materialgård)

• Brændstofforbrug, plejepersonalekørsel (hjemmehjælp/pleje)

• Flådestyringsbilers kørsel og forbrug
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Genstand for aktiviteter til energireduktion 

Forudsætninger for CO2 emission

I denne figur illustreres bygningsmas-

se samt de øvrige områder, som i denne 

indberetning er genstand for Frederiks-

havn Kommunes indsats for at reducere 

sin C02 udledning.

DN’s oplyste standardværdier for CO2 

emission er anvendt for diesel og benzin, 

hvorimod værdierne for el-produktion er 

fundet på Energinet.dk jf. 125% regel.

Vedrørende el, så anvendes der Energi-

nets CO2 emissionsdata vedr. elprodukti-

on i Danmark, hvor værdi for 2019 er op-

gjort til 0,15 kg/kWh

Alle øvrige tal for fjernvarme er beregnet 

faktisk for hvert fjernvarmeværk. De min-

dre værker så som Østervrå, Hørby mv. er 

vurderet ens. Her er emissionsfaktoren fra 

Østervrå Fjernvarme anvendt. 

På transportområdet er forbruget udreg-

net i liter benzin og i liter diesel pr. år 

med udgangspunkt i 2400 g CO2 pr. 1000 

liter benzin, og 2650 g CO2 pr. 1000 liter 

diesel. Ved omlægning af transport til 

biogas, betragtes biogassen som CO2 neu-

tral, og vil derfor medføre en direkte be-

sparelse på CO2 regnskabet. Frederikshavn 

Kommune har indført et flådestyrings-

program, som gør det muligt for kommu-

nens medarbejdere at booke kommunale 

biler til arbejdsrelateret kørsel. 

Det betyder, at kommunen oplever en 

stigning i det registrerede brændstoffor-

brug ud fra to forudsætninger: 1. Flåde-

styring gør transporten centralt forankret, 

lettere at styre og giver et bedre over-

blik. 2. Målet med flådestyring er at flyt-

te medarbejdernes kørsel fra egen bil til 

kommunens biler. 

I forhold til udbetalt kørsel er der i 2019

lavet en opgørelse for de antal kørte km, 

som kommunen har udbetalt kørepenge 

for. I opgørelsen er følgende forudsæt-

ninger anvendt for at kunne omregne 

kørselsudbetalingen til CO2 emission: for-

brug pr. kørt km opgøres til 15 km/liter, og 

gennemsnitsemissionstallene for benzin 

og diesel, dvs. 2.525 g CO2 pr. 1000 liter, er 

anvendt i udregningen.

Opgørelse af CO2 emission for 
indberetningsåret 2019

Opgørelsesmaterialet for hele indberet-

ningsåret 2019 er samlet i et bilag bagerst 

i rapporten. I den samlede opgørelse 

fremgår årets forbrug og CO2 emissioner 

for indberetningsåret i en sammenligning 

med tidligere år. Tabellerne er inddelt i 

el, varme og transport. 

I materialet er energidata fordelt på de 

forskellige bygningskategorier f.eks. sko-

ler, daginstitutioner mm. Denne indde-

ling medvirker til at overskueliggøre de 

områder, der i særdeleshed har været i 

fokus. 

2018 2019

Forbrug CO2 (Tons) Forbrug CO2 (Tons)

El 7.570 MWh 2.396 7.008 MWh 1.253

Varme 20.709 MWh 3.665 22.045 MWh 3.557

Transport 824 2.165 940 2.460

Reduktion i alt 1 % 11,6 pct

I denne tabel er dette års besparelser på 

henholdsvis el-, varme- og på transport-

området samlet. På transportområdet har 

Frederikshavn Kommune efterhånden 

opnået et bedre og mere præcist overblik 

over brændstofforbruget i de kommunale 

biler. Det skyldes dels programmet Eco-

fleet, der anvendes til booking og ad-

ministration af kommunens biler og dels 

kommunens økonomisystem, der gør det 

muligt at samle data under relevante po-

ster, som hjælper til at overskueliggøre 

det samlede forbrug.  

Gennemførte projekter 2019

Frederikshavn Kommunes Ejendomscen-

ter har et specialiseret team, der arbej-

der med at realisere forskellige projekter 

til nedbringelse af energiforbruget i de 

kommunale bygninger. 

Projekterne spænder bredt og tager al-

tid udgangspunkt i de muligheder, der er 

på den enkelte bygning – og med fokus 

på at plukke de lavthængende frugter i 

energioptimeringens navn. Herudover 

arbejder Ejendomscenteret målrettet og 

konsekvent med at tilpasse Kommunens 

bygningsmasse, så de bygninger, der ikke 

længere er behov for, enten rives ned el-

ler sælges – og når der opføres nyt, er det 

altid med fokus på også at sikre langtids-

holdbare energiløsninger i bygningerne. 

I dette afsnit fremhæves et udsnit af de 

projekter, som positivt har bidraget til at 

minimere energiforbruget i Frederikshavn 

Kommune i 2019.
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NYT BÆREDYGTIGHEDSUDVALG 
SPRINGER UD 
Frederikshavn Kommune etablerer nyt 

Verdensmålsudvalg i 2019

Den grønne omstilling kommer ikke af sig 

selv. Fokus, ressourcer og ikke mindst vilje 

skal der til – og netop den kombination er 

ikke en fremmede størrelse i Frederikshavn 

Kommune, når det kommer til konkret og 

ambitiøst at arbejde med klima og grøn 

energi.

Den grønne dagsorden  

Tilbage i 2007 blev Energibyen Frederikshavn 

etableret af et enigt Byråd – og ambitionen 

er i dag, at hele Frederikshavn kommune, 

som geografisk enhed, skal være forsynet 

med vedvarende energi inden udgangen 

af 2030. Samme år blev Frederikshavn som 

bekendt landets første Klimakommune i 

dette forpligtende samarbejde med Dan-

marks Naturfredningsforening – og her 

gælder det om, i den kommunale organi-

sation, at reducere CO2 udledningen med 3 

% om året frem til og med 2025. 

Den grønne omstilling kommer som sagt 

ikke af sig selv, og viljen til at gå foran og 

levere på den grønne dagsorden har været 

åbenbar i mange år – og blev i 2019 end-

nu engang slået fast med et nyt udvalg for 

bæredygtighed.

FN’s Verdensmål på Frederikshavn’sk

Økonomiudvalget godkendte på deres 

møde den 11. december 2019 et kommis-

sorium for et helt nyt Bæredygtighedsud-

valg, der har til formål at sætte FN´s ver-

densmål på dagsordenen og fremme en 

bæredygtig udvikling igennem konkrete 

tiltag i Frederikshavn kommune.

Udvalgets fokusområde

Bæredygtighedsudvalget har Energibyen og 

verdensmålene som fokusområder, og ud-

valgets opgaver er bl.a.

• at skabe en kobling mellem kommune, 

borgere, uddannelse og erhvervsliv med 

henblik på at udbrede arbejdet med 

bæredygtighed i lokalsamfundet

• at samle og koordinere kommunale ini-

tiativer vedrørende verdensmålene og 

bringe dem i spil i byrådet og de stående 

fagudvalg

• at varetage opgaven som styregruppe for 

Energibyen

Det nye udvalg er besat med Borgmesteren 

som formand, en repræsentant fra hvert 

parti, der har opnået valg til kommunalbe-

styrelsen samt én valgt repræsentant fra er-

hvervslivet og én repræsentant fra de lokale 

uddannelsesinstitutioner. 

Omstilling starter med vilje, og med det nye 

udvalg, vil fokus og resultater følge efter til 

glæde og gavn for både den grønne omstil-

ling og ikke mindst lokalsamfundet i Frede-

rikshavn kommune.

NYE HYBRID-ANLÆG SKRUER OP FOR 
KOMFORT OG NED FOR 
ENERGIFORBRUG
Når udtjente anlæg skiftes ud, er grøn 

energi og god komfort altid en del af 

løsningen

Frederikshavn Kommunes Ejendomscen-

ter har ansvaret for drift og vedligehold af 

270.000 m2 kommunale ejendomme for-

delt på ca. 370 bygninger. Det arbejde er der 

prioriteret godt 20 millioner til hvert eneste 

år – og hver gang en byggeopgave sættes i 

gang, undersøges der samtidig om energi-

forbruget i bygningen kan skrues ned. Det 

er en øvelse, der ofte giver pote – både ved 

at reducere kommunens grønne aftryk og 

samtidig med økonomiske gevinster til føl-

ge.

Vi tænker grønt som en del af helheden

Alle anlæg- og vedligeholdelsesopgaver 

bliver naturligvis prioriteret ud fra en hel-

hedsvurdering – herunder også den øko-

nomi, der er til rådighed. Og her er grønne 

løsninger også højt prioriteret på listen, 

som en del af de helhedsvurderinger, der 

altid går forud for opgaverne. Det kan hel-

digvis tit betale sig at tænke grønt – og det 

gør sig også gældende i 2019.

Ravnshøj skole opnår massiv 

energibesparelse 

På Ravnshøj Skoleafdeling er en gammel 

og udtjent gaskedel blevet skiftet ud – og i 

stedet er der nu installeret et spritnyt hybri-

danlæg. Den nye løsning består både af en 

120 kW gaskedel og to 32 kW luft-til-vand 

varmepumper – og fordi løsningen er en 

hybrid af de to, er det muligt enten at pro-

ducere varme på varmepumperne via et 91 

kWp solcelleanlæg eller via gaskedlen. Løs-

ningen fungerer på den måde, at det til alle 

tider vil være den mest fordelagtige måde, 

der bliver produceret varme på. Energibe-

sparelsen løber op i ca. 516.000 kWh pr. år 

og vi ser frem til at aflæse måleren, når der 

igen skal laves opgørelse. 

Børnehaven Pilekrattet på den 

grønne gren 

I Børnehaven Pilekrattet er der også lavet 

forberedelser til installation af et nyt hybri-

danlæg – og samtidig skal to gamle ven-

tilationsanlæg erstattes med ét nyt for at 

sikre børn og personale et bedre indeklima. 

Tidligere blev Børnehaven også opvarmet 

via et hybridanlæg, og derfor er det især 

det nye ventilationsanlæg, der giver ener-

gibesparelsen på knapt 30.000 kWh pr. år.

NÅR EN HISTORISK BYGNING 
FÅR NY ENERGI 
Bangsbo Museum får ny varmekilde og 

reducerer sin CO2 udledning med hele 20 

procent om året

Bangsbo Museum var i 2019 igennem et 

større energieventyr – og det skaber ty-

delige grønne resultater, som kan aflæses 

direkte på varmeforbruget og ikke mindst 

i CO2 udledningen. 

Nyt klimaprojekt i spændende 

omgivelser 

Bangsbo Museum er en del af Nord-

jyllands Kystmuseum – og holder til i 

Bangsbo Hovedgård i Frederikshavn, der 

ligger naturskønt ved Bangsbo ådal om-

givet af botanisk have og Bangsbo Dyre-

have. Den gamle hovedgård kan dateres 

helt tilbage til år 1364, men selvom histo-

riens vingesus blæser over museet – kan 

varmekilden jo sagtens være ny, grøn og 

moderne.

Fra naturgas til fjernvarme

I 2019 gennemgik Bangsbo Museum sin 

store forvandling, der betyder, at hoved-

gården nu har taget sig et grønt kvante-

spring. Naturgassen er skrottet og i stedet 

er museet blevet tilkoblet fjernvarmenet-

tet. Et anlægsprojekt til 400.000 kr. – som 

uden tvivl bliver en god forretning – både 

økonomisk og klimamæssigt.

Projektet er kommet i stand efter ønske 

af både Forsvarets Bygningsstyrelse og 

Frederikshavn Kommune – med det helt 

klare formål, at optimere energiforbruget 

- og samtidig reducere CO2 emissionen til 

varmeproduktion. Det kan roligt siges, at 

missionen lykkedes – idet både energi-

forbruget optimeres, samtidig med, at CO2 

udledningen forventes at falde med mi-

nimum 20 procent årligt. 
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Tiltag i 2020

8

Fokusområder

Energistyring (1)

Vi er i 2020 for ottende år i træk ved at lave 

energiopgørelser med brug af Frederiks-

havn Kommunes incitamentsmodel, der 

betyder, at man som bruger i en kommunal 

bygning (f.eks. skole, daginstitution mm.) 

får udbetalt 50% af de opnåede energi-

besparelser, såfremt der bruges mindre 

energi i bygningen, end der er lagt op til. 

Omvendt skal man som bruger selv beta-

le 75% af udgiften for et evt. merforbrug, 

hvis det viser sig, at energiforbruget er hø-

jere end budgetteret. Vi har udarbejdet en 

video, som på en let og tilgængelig måde 

formidler budskabet.  Se link: http://www.

youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U

Investeringer 
med kort tilbagebetalingstid (2)
Kommunens Ejendomscenter har kun 
igangsat enkelte energiprojekter med en 

tilbagebetalingstid på under 5 år. Ejen-
domscenteret er fortsat  i gang med at få 
en række bygninger energimærket igen, 
hvilket kan resultere i, at vi får synliggjort 

potentialer i denne kategori.

Investeringer 
med lang tilbagebetalingstid (3)

Der foretages løbende investeringer i pro-

jekter med en tilbagebetalingstid på mere 

end 5 år, og som det fremgår af tabellen 

på næste side, er det også den type af pro-

jekter, som er i fokus i 2020. I 2019 blev der 

eksempelvis udskiftet gasked ler til enten 

varmepumper eller hybri danlæg, nye LED 

belysningsanlæg og opsætning af CTS an-

læg. Baggrunden for disse in vesteringer er, 

at flere eksisterende anlæg efterhånden 

er ved at være udtjente, og derfor er det 

nødvendigt at lave de korrekte investerin-

ger, da anlæggene formodes at have en 

levetid på 20-25 år.

Solceller (4)

på solcelleområdet har Frederikshavn 

Kommune strategisk prioriteret at igang-

sætte en række tiltag, som efterfølgende er 

blevet påvirket af den nuværende lovgiv-

ning omkring dispensation for selskabs-

udskillelse.

Frederikshavn Kommune har opsat godt 

800 kWp, svarende til over 5.000 m2 sol-

celler.

Målsætningen var, at Frederikshavn Kom-

mune ved udgangen af 2014 samlet set 

skulle have en installeret effekt på 1 MWp 

solceller. Det har ikke været muligt med 

den nye lovgivning på området, da kom-

muner ikke har samme muligheder som 

regionerne og staten.

Følg Frederikshavn Kommunes strømpro-

duktion her: 

www.solcellerfrederikshavn.dk

Budget år Energistyrings- 

system (1)

Projekter iht. 

energimærker (2)

ESCO eller kommu-

nale projekter (3)

Energi produceren-

de anlæg (4)

Budget

2019 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. 2,9 mio. kr. 4,4 mio. kr.

2020  0,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 4 mio. kr. 7 mio. kr.

Budget til energitiltag

Frederikshavn Kommunes byråd vedtog efteråret 2011 en investeringsplan for energitiltag, som ser således ud:

Konkrete projekter i 2020

Frederikshavn Kommune forventer det kommende år, ud fra ovennævnte beløb, 

at gennemføre blandt andet følgende projekter:

Nr. Handlingsplan VE produktion / 

Energibesparelse

Projekt periode Investering (DKK) Tiltag

1. Børnehuset Molevitten – 

opsætning af varmepumper

70 MWh 2020 350.000 (3)

2. Bannerslundhallen – 

opsætning af varmepumper

30 MWh 2020 350.000 (3)

3. Sæbygårdskolen - 

facadeudskiftning

80 MWh 2020 1.700.000 (3)

4. Frederikshavn Svømmehal – 

renovering af varmeinstallation
90 MWh 2020 100.000 (2)

5. Frydenstrandskolen – 

tagudskiftning (isolering)
110 MWh 2020 1.200.000 (3)

6. Tagudskiftning generelt 300 MWh 2020 2.500.000 (3)

7. Pulje for mindre indsatser som 

udføres af energioperatører
50 MWh 2020 300.000 (2)

8. Frederikshavn Rådhus, 

renovering af solfangere

50 MWh 2020 300.000 (3)

9. Stensnæs Skoleafdeling, 

vinduesudskiftning

20 MWh 2020 180.000 (3)

10. Ravnshøj Skoleafdeling, 

vinduesudskiftning

10 MWh 2020 180.000 (3)

Grøn transport er bestemt en prioritet i 
Frederikshavn Kommune – og det ses også 
i den kommunale bilflåde, der foruden 
små, konventionelle diesel- og benzinbi-
ler med god brændstoføkonomi, består af 
både el- og biogasbiler. Alligevel støder vi 
ind i udfordringer, når det kommer til den 
løbende CO2 reduktion på transportområ-
det. 

Inspiration fra førende klimabyer 
Frederikshavn Kommune er én af tyve 
danske kommuner, der er udvalgt til Re-
aldania’s projekt: ”DK2020 - Deadline2020 
for danske kommuner.” Formålet er at 
sætte skub i energireducerende indsatser 
for at opfylde Parisaftalen på kommunalt 

niveau, og det understøtter særligt spar-
ring og samarbejde mellem danske kom-
muner på klimaområdet.

Igennem projektet får vi teknisk hjælp og 
sparring af globale og danske eksperter fra 
det internationale bynetværk C40 og den 
grønne tænketank CONCITO, til at udvikle, 
opdatere eller tilpasse klimaarbejdet.

Målet er at skabe konkrete klimaplaner, 
der har fokus på alle områder – og netop 
dette samarbejde kan være med til at give 
os værktøjer og inspiration, så vi ved, hvil-
ken vej der er bedst at gå på transportom-
rådet for Frederikshavn Kommune.

Transport

Grøn tansport – hvordan kører vi frem-
adrettet
I 2019 kigger vi ind i en mindre stigning 
på brændstofforbruget – og det er da også 
særligt på transportområdet, vi, lige som 
mange andre kommuner, er udfordrede. 
Derfor er en mere langsigtet strategi nød-
vendig, hvis vi skal trække i den grønne 
førertrøje på transportområdet. 

Vi vil lave anbefalinger til det nye Bære-
dygtighedsudvalg. Eksempelvis at kigge i 
en mere grøn retning, når leasingaftalen 
på de nuværende flådebiler udløber.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U
http://www.youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U
http://www.solcellerfrederikshavn.dk 
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Frederikshavn Kommune kommer i 2019 
ud med et resultat på et fald i Kommu-
nens CO2 emission på 11,6 %.

Det er et næsten rekordhøjt resultat, der 
nærmer sig en firdobling af ambitionen 
om at reducere CO2 udledningen med 3 
% pr. år.

Dog er den væsentligste og afgørende år-
sag til det flotte resultat, at der, modsat 
sidste år, er sket et centralt fald i den na-
tionale CO2 emission på produceret strøm. 
Det betyder, at der fra national side an-
vendes en stigende andel af vedvarende 
energi i elproduktionen – og det mærker 
vi også til, i den el, vi benytter, i Frede-
rikshavn Kommune. Helt konkret er det 
nationale emissionstal faldet fra 0,199 
kWh til 0,150 kWh fra 2018 til 2019. Sam-
menlagt med vores fald i elforbrug, giver 
det et rigtig flot resultat. 

Det skal dog fastslås, at vi ikke kender den 
præcise CO2 emissionsfaktor endnu, da 
den først offentliggøres den 1. juni 2020. I 
rapporten her, er der taget udgangspunkt 
i den anslåede værdi, som vi har til rå-
dighed.

Det flotte resultat til trods, er der på 
energisparesiden sket en stigning på det 
graddagekorrigerede varmeforbrug på 4,5 
%. Årsagen til det stigende varmeforbrug 
er, at graddagekorrektionen påvirker i 
langt væsentligere grad, end vi er vant 
til. Ser man specifikt på vores konkrete 
varmeforbrug, uden at graddagekorrigere 
det, har vi faktisk opnået en besparelse 
på varmeforbruget. Og ser man tilbage på 
de foregående år, har der da også (kun) 
været ca. 5% i forskel på vores konkrete 
forbrug – og det graddagekorrigerede. I 
2019 er der dog en markant højere forskel 
– næsten en firdobling af, hvad vi plejer 
at se. 

Konklusion

Når vi taler om at ”graddagekorrigere” 
betyder det, at vi ikke kun ser på det 
konkrete varmeforbrug, men at vi ser 
det i forhold til, hvordan vejret er. Alt-
så, hvor meget/lidt varme, vi forbruger, 
i forhold til vejret udenfor – varmt eller 
koldt. Vi anvender data for graddage for 
hele Nordjylland. Det vil sige, at det er et 
gennemsnit – og dermed usikkert, da der 
i praksis sagtens kan være koldere i f.eks. 
Skagen end i Aalborg. Det er vores varme-
forbrug bundet op på – og det mærker vi 
en konsekvens af i denne sammenhæng.

Heldigvis ser vi på den anden side, at der 
sket et flot fald på hele 7,4 % på vores 
elforbrug. 

Det to områder udligner nogenlunde hin-
anden, og så har vi samtidig grund til at 
være optimistiske i forhold til de indsat-
ser, vi har sat i søen i 2019, med etable-
ring af varmepumper og konvertering til 
fjernvarme. Forventningen er, at indsat-
serne vil påvirke emissionsudledningen i 
yderligere nedadgående retning – og det 
ser vi frem til at følge på tætteste hold.

På transportområdet kigger vi desværre 
ind i et brændstofforbrug, der er steget 
fra 2165 tons i 2018 - til 2460 tons i 2019. 
Det betyder, at vi har en særlig opgave i 

forhold til netop transportområdet – og 
at der her gerne skal planlægges nog-
le særlige tiltag for at sikre en reduktion 
i CO2 udlendingen. Det er i hvert fald et 
fokusområde, der kræver opmærksomhed 
– og ikke mindst handling, hvis vil skal 
lykkedes med at gøre transporten grøn og 
bæredygtig. 

For femte år i træk er der indregnet ”ud-
betalt kørsel” i opgørelsen, som dækker 
over de kørte kilometer, ansatte har taget 
i egen bil. I år er der et lille fald i antal 
udbetalte kørte kilometer. 

Generelt for klimaindsatsen i Frederiks-
havn Kommune for 2019, kan udledes, 
at vi har leveret et flot resultat, om end 
det nationale CO2 emissionstal for el har 
været en afgørende spiller. Vi afventer 
med spænding de endelige resultater af 
mange af de energisparetiltag, vi udførte 
i 2019 – og har grund til en vis optimisme, 
i den sammenhæng. 

Frederikshavn Kommune fortsætter ihær-
digt indsatsen mod at realisere visionen 
om at blive 100% CO2 neutral inden ud-
gangen af 2030 – og dermed et mål om 
0 tons CO2 i 2030 i hele kommunen som 
geografisk enhed.

CO2 emission

Produktionsanlæg Varmeproduktion, ex affald 

MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Frederikshavn Forsyning 2019 221.833 29.243  

Emissionsfaktor kg/kWh 0.132   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,165   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Strandby Fjernvarme 2019 28.497 4.321 1.979.094

Emissionsfaktor kg/kWh 0,152   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,190   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Skagen Fjernvarme 2019 74.602 17.722 8.265.268

Emissionsfaktor kg/kWh 0,169  

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,212  

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Sæby Varmeværk 2019 81.524 11.735 5.473.324

Emissionsfaktor kg/kWh 0,169

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,212

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Værker som ikke er udspecificeret

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,27

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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Opgørelse af CO2 emission

VARME 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011

 MWh MWh Tons
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja nej  ja nej  ja nej  

Administration 2.717 2.414 733 2.587 2.466 609 2.283 2.667 510 2.191 2.235 501

Andre kommunale 889 788 211 702 675 146 1.033 1.239 210 748 761 156

Idrætsanlæg 2.979 2707 874 2.729 2.579 612 2.476 2.868 578 2.462 2.507 521

Institutioner 1865 1701 512 1830 1.708 421 1.546 1.777 330 1534 1515 344

SFO 824 741 215 798 749 179 722 831 169 734 724 163

Skoler 15.026 13.459 4.213 14.947 14.262 3.522 13.962 16.482 3.230 13.545 13.797 3.093

Kulturinstitutioner 1.411 1.271 397 1.448 1.405 337 1313 1.527 309 1.228 1.242 249

Ældrepleje 3.394 3.044 955 2.036 1.922 493 1925 2.234 419 1.931 1.961 400

Specialinstitutioner 368 326 63 322 304 53 244 285 45 376 379 72

I alt  29.473  8.173  27.399  6.372 25.504  5.799  24.774  5.499

EL 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011

 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2
Administration 1.714 832 1.696 814 1.262 572 1.326 618 1.249 564

Andre kommunale 161 77 176 83 166 77 174 81 159 66

Idrætsanlæg 2.509 1.293 2.350 1.208 2.046 1.045 2.232 1.139 2.207 1.115

Institutioner 586 271 554 250 626 278 520 226 598 234

SFO 224 103 231 104 246 108 245 106 269 113

Skoler 2.974 1.518 3.031 1.542 3.246 1.644 3.161 1.606 2.925 1.476

Kulturinstitutioner 523 262 553 274 897 452 913 456 1.155 554

Ældrepleje 947 441 861 394 832 374 927 407 787 316

Specialinstitutioner 141 66 141 66 121 55 108 46 165 76

I alt  9.779 4.863 9.563 4.735 9.442 4.605  9.606 4.685 9.514 4.514

BRÆNDSTOF 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 

 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l  Tons CO2
Diesel 25,74 64 86,15 217 60,31 144 43,03 103 1.283

Benzin 355,44 942 443,8 1.176 464,23 1.230 505,06 1.338 47,217 113

Brændstof i alt  1.006  1.393  1.374  1.441 1.396

I alt varme og el  13.036  12.433  10.977  10.484  10.281

Total Ton CO2  14.042  13.826  12.351  11.925  11.409

Reduktion    1,54  10,67  3,45 4,3%

Opgørelse af CO2 emission

VARME 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017

 MWh MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja Ja Ja Ja Ja Nej

Administration 2.142 2.213 455 1840 393 1.967 365 2.000 344 1470 247 1.498 1.460 300

Andre kommunale 814 828 160 1.085 214 918 174 1071 191 960 182 870 852 135

Idrætsanlæg 2.707 2.781 527 2.722 473 2.729 424 2.848 431 2.896 449 3.325 3.303 532

Institutioner 1.747 1.785 374 2.032 367 1.633 301 1.520 261 1.596 267 1.579 1.544 261

SFO 759 782 165 797 159 780 153 621 111 734 124 567 552 99

Skoler 13.041 13.450 2.790 12.006 2.345 11.647 2.229 11.350 1.967 10.355 1.850 9112 8.927 1.634

Kulturinstitutioner 1.472 1.498 284 1.424 239 1.456 291 1.566 280 1.652 388 1.734 1.702 283

Ældrepleje 1.902 1.960 368 1.913 393 1.947 364 1735 288 1.529 241 1.552 1514 229

Specialinstitutioner 457 465 69 610 61 459 76 539 93 839 123 893 875 122

I alt 25.041 5.192 24.429 4.644 23.536 4.377 23.250 3.966  22.031 3.871 21.130 20.729 3.595

EL 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

 MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2 

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

Administration  1.295 533 875 409 957 311 842 179 806 206 852 154

Andre kommunale  185 74 189 90 218 66 225 96 212 92 133 48

Idrætsanlæg 2.022 1.003 1.764 883 1.657 504 2.024 425 2.045 808 2135 782

Institutioner  698 234 693 276 699 237 650 148 663 267 755 151

SFO 260 97 221 83 258 78 155 32 137 35 176 32

Skoler  2.708 1.313 2.330 1.149 2.290 696 2.131 606 2.014 718 1.886 644

Kulturinstitutioner 1.029 503 942 477 974 304 963 206 852 388 1033 179

Ældrepleje  775 262 699 278 637 218 608 154 565 171 720 130

Specialinstitutioner  157 68 135 64 153 46 293 61 185 50 274 88

 I alt  9.129 4.087 7.848 3.709 7.843 2.460 7.891 1.907 7.479 2.735 7.964 2.208

BRÆNDSTOF 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

 1000 l Tons 
CO2

 1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

Diesel 761,753 2.018 845,159 2.239 836,852 2.216 743,248 1.969 43 114 719 1906

Benzin  60,485 145 69,661 167 52,258 125 65,248 157 855 2051 75 197

Brændstof, Kørepenge 226 572 93,556 236 193 488 160 405

Brændstof i alt  2.163 484,144 2.406 2.913 2.362  991 2.253  956 2.504

I alt varme og el  9.279 8.353 6.837 5.873  6.606  5.803

Total Tons CO2  11.442 10.759 9.750 8.235  9.259  8.307

Reduktion  -0,3% 6% 9,4% 15,5%  -12 %  10,3%

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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VARME 2018 2018 2018 2019 2019 2019

 MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja nej

Administration 1642 1597 290 1607 1519 319

Andre kommunale 866 864 107 853 738 92

Idrætsanlæg 2939 2819 483 3085 2852 489

Institutioner 1528 1470 273 1455 1336 251

SFO 527 502 97 442 406 79

Skoler 9075 9035 1739 9733 8723 1614

Kulturinstitutioner 1381 1349 243 1738 1621 291

Ældrepleje 1854 1763 300 1917 1692 289

Specialinstitutioner 897 868 133 814 750 133

I alt 20709 20267 3665 21644 19637 3557

Opgørelse af CO2 emission

EL 2018 2018 2019 2019

 MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

Administration 861 181 662 101

Andre kommunale 140 50 131 46

Idrætsanlæg 1927 825 1925 291

Institutioner 718 163 626 101

SFO 146 28 107 17

Skoler 1849 698 1855 414

Kulturinstitutioner 756 179 788 137

Ældrepleje 886 201 723 113

Specialinstitutioner 287 71 191 33

 I alt 7570 2396 7008 1253

BRÆNDSTOF 2018 2018 2019 2019

 1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

Diesel 628 1665 748 1981

Benzin 45 118 42 101

Brændstof, Kørepenge 151 382 150 378

Brændstof i alt 824 2165  940 2.460

I alt varme og el 6061  4.810

Total Tons CO2 8226  7.270

Reduktion 1%  11,6 %

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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