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Indledning – baggrund, formål og metode 

Dette dokument er Egedal Kommunes CO2-regnskab for egne bygninger og transport i 

2019.  

 

Dokumentet indeholder en status på energiforbrugets udvikling fra 2018 til 2019 samt 

en opgørelse af reduktionen i CO2-udslippet i samme periode.  

 

 

Egedal Kommunes mål for reduktion af CO2 udslip  

Egedal Kommunes arbejde med energieffektiviseringer i egne bygninger startede i køl-

vandet på kommunesammenlægningen i 2007.  

Egedal Kommune indgik i 2008 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at 

være klimakommune og forpligtede sig derved til at reducere CO2-udslippet fra egne 

bygninger og egen transport (relateret til kommunale arbejdsrelaterede aktiviteter) 

med 2 % om året ift. 2007, første gang i perioden 2008 til 2013, hvorefter aftalen blev 

fornyet, gældende fra 2015 til 2019. Aftalerne indgås for en 5 årig periode ad gangen. 

Egedal Kommune har reduceret CO2-udslippet med samlet 30 % fra 2007 til 2018, og 

således med minimum 2 % om året i hele perioden. Aftalen om at være klimakommu-

ne fornyes igen i 2020, med et mål om at spare 2 % om året fra 2020 til 2025. Dette 

blev politisk vedtaget på byrådsmødet den 18. december 2019.  Derudover har Egedal 

Kommune den 26. februar 2020 vedtaget kommunens Energi- og Klimaplan med et 

mål om at spare i alt 60 % af CO2-udslippet fra Kommunens eget energiforbrug, her-

under transport, fra 2007 til 2030.  

Nærværende rapport forholder sig udelukkende til det årlige to procents besparelses-

mål, mens Kommunens samlede Energi- og Klimaregnskab forholder sig til den samle-

de indsats og det samlede besparelsesmål.  

 

 

Indsatser i 2019 

I 2016 besluttede byrådet at afsætte 144 mio. kr. til energirenovering af kommunens 

egne bygninger under projektet Energioptimering af Tekniske Anlæg. Energirenovering 

af kommunens bygninger forventes at bidrage til en væsentlig energibesparelse i drif-

ten af kommunens bygninger og dermed også en reduktion af CO2-udslippet. Projektet 

blev igangsat i 2017. I 2019 blev der igangsat energirenovering af en skole og en 

række mindre ejendomme, herunder børneinstitutioner. Alle andre bygninger end sko-

lerne forventes at være energirenoveret i 2023, mens skolerne energirenoveres frem 

til 2028 samtidig med at de moderniseres.  

Byrådet vedtog derudover i 2018 en 10 årig investeringsplan, hvori der er afsat midler 

til helhedsrenovering af kommunens skoler. Energioptimeringstiltag indarbejdes så vidt 

muligt i helhedsrenoveringer, der vedrører klimaskærmen (tag, facade, vinduer mv.) 

samt ift. omlægning af varmeforsyning mv. 

I 2019 blev der desuden påbegyndt en strategisk energistyring og løbende opfølgning 

på energiforbruget, som er muliggjort efter opsætning af fjernaflæste energimålere i 

2018.   
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Effekten fra energirenovering af skolerne vil løbende kunne ses på driftsbudgettet over 

de følgende 10 år, mens der forventes en effekt af Energioptimering af Tekniske Anlæg 

og strategisk energistyring indenfor en kortere årrække. 

 

 

Metodeændring i CO2-opgørelsen for 2019 

Egedal Kommune har i de tidligere CO2-opgørelser anvendt samme opgørelsesmetode 

med samme emissionsfaktor for alle opgørelser i årene 2008 til 2018. De anvendte 

emissionsfaktorer stammer fra 2007. Som Klimakommune er det frivilligt, hvilken op-

gørelsesmetode, der anvendes. I de første CO2-opgørelser blev der anvendt en meto-

de, hvor alle opgørelser blev beregnet ud fra emissionsfaktorer fra 2007, for udeluk-

kende at vurdere kommunens egen indsat – uden påvirkning fra forsyningsselskaber-

nes reduktioner.  

 

Egedal Kommune har ved opgørelsen for 2019 ændret i opgørelsesmetoden, således at 

der for opgørelsen for 2019 og fremadrettet anvendes emissionsfaktorer fra det aktu-

elle opgørelsesår. Dette blev godkendt som en del af den politiske beslutning om for-

længelse af klimakommuneaftalen. Metoden ændres for at kunne sammenkoble CO2-

opgørelsen for kommunens eget energiforbrug og transport, med kommunens samlede 

CO2-regnskab, som udgør afrapporteringen og statusopgørelsen for Energi- og Klima-

planen. Formålet er at få hele kommunens samlede energiarbejde til at være sam-

menhængende. Ved at bruge den nye metode, hvor det aktuelle opgørelsesårs emissi-

onsfaktorer anvendes, vil opgørelsen omfatte udviklingen i emissionsfaktorerne, og 

dermed indbefatte effekten af elværkernes indsats for at nedbringe CO2-udslippet. For 

at kompensere for dette og sikre en synlighed i effekten af kommunens egen indsats, 

vil Egedal Kommune sammenholde opgørelsen af udslippet, angivet med årets aktuelle 

emissionsfaktor, med udslippet opgjort med emissionsfaktor fra det forudgående år (i 

dette tilfælde fra 2018).  

Dette vil vise, om der reelt er tale om et fald eller om et eventuelt fald blot skyldes at 

energien er produceret mere grønt.  

 

CO2-opgørelsen i dette regnskab vil kun relatere sig til 2018 og 2019, på grund af me-

todeændringen. Opgørelsen kan på grund af metodeændringen ikke sammenlignes 

med tidligere års grønne regnskaber, og derfor er tidligere tal udeladt af dette regn-

skab. Tallene for CO2-udslippet i 2018 i indeværende regnskab er omregnet med den 

nye metode og er derfor forskellig fra tallene i det CO2 regnskab for 2018, der blev ud-

arbejdet og godkendt i 2019. CO2-udslippet for 2018 i indeværende regnskab, er be-

regnet ud fra årets aktuelle emissionsfaktorer i modsætning til regnskabet i 2018 (ud-

arbejdet i 2019), hvor der blev anvendt emissionsfaktorer fra 2007.  
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Elforbrug, solceller og CO2-udslip 2019 

Forbrugsdata el      
 Enhed 2018 2019 Forskel % 

Totalt elforbrug MWh 6.490 6.575 84 -1% 

Elforbrug MWh 5.622 5.904 282 -5% 

Elproduktion: Solceller MWh 868 670 -197 23% 

Tabel 1: Forbrugsdata el 

 

Ovenstående tabel viser, at der sker en lille stigning i elforbruget på 1 % fra 2018 til 

2019. Det har generelt været en tendens de senere år, at elforbruget er let stigende1. 

Dette skyldes formentlig, at de fleste skoler samt en række mindre ejendomme mang-

ler at blive energirenoveret og at der derfor stadig er en del bygninger – primært de 

store skoler – der har et stort elforbrug. Der ligger derfor en opgave i at sikre at elfor-

bruget falder over de kommende år samtidig med energirenoveringerne. Stigningen i 

elforbruget er dog så lille, at den opsluges af den samlede reduktion i energiforbruget, 

der ligger på i alt 11 %, som fremgår senere i denne rapport.  

 

Elproduktionen fra solcellerne på kommunens bygninger falder fra 2018 til 2019. 2018 

var præget af en lang sommer med masser af sol, og blev det mest solrige år nogen-

sinde målt i Danmark2, hvorimod 2019 havde færre soltimer, hvilket formentlig er år-

sagen til faldet.  

 

Det samlede elforbrug beregnes som summen af forbruget og den producerede el fra 

solceller.  

 
 

CO2-udslip fra el, med årets aktuelle emissionsfaktor, sammenlignet med 

emissionsfaktor fra 2018 

 

Nedenfor fremgår en tabel med elforbrug i kommunens egne bygninger og opgørelse 

af CO2-udslippet fra dette elforbrug i 2019, sammenlignet med 2018. Det fremgår, at 

elforbruget er steget med 1 % fra 2018 til 2019, mens CO2-udslippet falder med 7 % 

mellem de to år, når der anvendes aktuelle emissionsfaktorer for de to år. Fastholdes 

emissionsfaktoren fra 2018 ses det, at CO2-udslippet stiger med 1 %, ligesom elfor-

bruget. Der er således ikke sket en reduktion, men en stigning på trods af kommunens 

indsats i 2019.  
  

                                                
1 Se tidligere års CO2-regnskaber.  
2 https://klimaenergi.dk/nyhed/solskins-og-solcellerekord-i-2018/ 
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 Emissionsfaktor  El-
forbrug 
MWh  

CO2 udslip med 
årets emissions-
faktor  

CO2 udslip med 
fastholdt emissi-
onsfaktor fra 
2018 

Elforbrug 
2018 

384 g/kWh  6.490,381 2.492 tons CO2  2.492 tons CO2  

Elforbrug 
2019  

354 g/kWh  6.574,540 2.327 tons CO2  2.524 tons CO2  

Reduktion 
fra 2018 
til 2019 

 - 1 % 7 %  -1 %  

Tabel 2: CO2-udslip fra elforbruget 

 

 
Varmeforbrug og CO2-udslip 2019 

Nedenstående tabel viser at varmeforbruget falder fra 2018 til 2019. Det totale varme-

forbrug falder med 15 % og graddagekorrigeres dette, er der et samlet fald på 22 % 

fra 2018 til 2019. Grunden til at varmeforbruget graddagekorrigeres er for, at det kan 

sammenlignes fra år til år. Når et forbrug graddagekorrigeres betyder det, at der tages 

højde for om et år har været særligt varmt eller særligt koldt, og derfor vil det grad-

dagekorrigerede forbrug være mere korrekt at sammenligne end det reelle registrere-

de forbrug. Ved en sammenligning af det graddagekorrigerede forbrug mellem 2018 

og 2019 kan det ses, at varmeforbruget falder mere end ved at sammenligne det reel-

le forbrug.  

Både forbruget af fjernvarme og naturgas falder, hvor naturgas står for den største 

del. Faldet i varmeforbruget kan tilskrives den løbende energistyring og energirenove-

ringer af primært daginstitutioner samt omlægning af varme fra naturgas til fjernvar-

me.  

 

Forbrugsdata varme      
 Enhed 2018 2019 Forskel % 

Totalt varmeforbrug MWh 19.404 16.543 -2.861 15% 

Fjernvarme MWh 8.191 7.486 -705 9% 

Naturgas MWh 11.212 9.056 -2.156 19% 

Totalt varmeforbrug: graddage-
korrigeret 

MWh 22.240 17.253 -4.986 22% 

Tabel 3: Forbrugsdata varme 

 

I CO2-opgørelsen for varmeforbruget anvendes det reelle totale varmeforbrug, for at 

kunne få det mest korrekte tal for CO2-udslippet. Som det ses nedenfor falder CO2-

udslippet som følge af varmeforbruget med i alt 16 % fra 2018 til 2019.  

 

CO₂ udledning varme 

 Enhed 2018 2019 Forskel i ton Fald 
i % 

Varmeforbrug: ikke graddagekor-
rigeret 

Ton 3.185 2.667 - 518 16% 

Tabel 4: CO2-udledning fra varmeforbruget 
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Transport og CO2-udslip 2019 

Nedenfor fremgår overblik i udviklingen af kommunens interne transport for 2018 og 

2019. Som det kan ses er der sket en forskydning af kørslen, der er flyttet fra kørsel i 

egne biler til kørsel i kommunens biler. Det betyder at CO2-udledningen fra kørsel i 

egne biler er reduceret mens CO2-udledningen for kørsel i kommunens biler er steget 

lidt. Kommunen har en del elbiler, og dette betyder samlet set at der er sket en reduk-

tion i CO2-udslippet fra 2018 til 2019.  

Emissionsfaktorerne falder en smule mellem 2018 og 2019, hvilket er et resultat af at 

bilerne generelt kører længere på literen.  

 

 

Egedal Kommune 2018 Antal liter CO2 udledning 

CO2 udledning  Ton 

Kørsel i kommunens biler     

Benzin                                

71.122 171 

Diesel 93.019 247 

Kørsel i egne biler     

609.206,81 km a 164 g/km 100 

Samlet CO2-udledning fra 
kørsel 

  517 

Tabel 5: Transport og CO2-udslip 2018 

 

 

Egedal Kommune 2019 Antal liter CO2 udledning 

CO2 udledning   Ton 

Kørsel i kommunens biler     

Benzin                                
74.343 178 

Diesel 99.746 266 

Kørsel i egne biler     

456.448,00 km a 143 g/km 65 

Samlet CO2-udledning fra 
kørsel 

  510 

Tabel 6: Transport og CO2-udslip 2019 
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Samlet CO2-opgørelse for 2019 

Som det ses af tabellen nedenfor, har Egedal Kommune reduceret den samlede CO2-

udledning med 11 % i 2019 fra 2018.  

 

CO₂ udledning 

 Enhed 2018 2019 Forskel i ton Fald 
i % 

Totalt energiforbrug Ton 5.677 4.994 - 683 12% 

Varmeforbrug: ikke graddagekor-
rigeret 

Ton 3.185 2.667 - 518 16% 

Elforbrug Ton 2.492 2.327 - 165 7% 

Elforbrug v. Fastholdt emissions-
faktor fra 2018 

Ton 2.492 2.525 33 -1% 

Transport Ton 517 509 - 8 2% 

Total CO₂ udledning Ton 6.194 5.534 - 660 11% 

Tabel 7: Samlet CO2-udledning for Egedal Kommunes egne bygninger og in-

tern transport 

 

Den samlede CO2-reduktion på 11 % skal ses i sammenhæng med den ændrede opgø-

relsesmetode, hvor det aktuelle opgørelsesårs emissionsfaktorer anvendes.  Som det 

kan ses af rækken ”elforbrug v. fastholdt emissionsfaktor for 2018”, ville der være en 

stigning i CO2-udslippet for elforbruget, hvis vi fastholdt emissionsfaktoren for 2018 

ved udarbejdelse af regnskabet for 2019. Der er således et tilskud til reduktionen i det 

totale CO2-udslip, som kommer af forsyningsselskabernes omlægning til mere grøn 

energi.  

 

Grundet metodeændringen i opgørelsen af CO2-regnskabet, er det den samlede CO2-

reduktion der kigges på mellem 2018 og 2019, med brug af det aktuelle opgørelsesårs 

emissionsfaktor. Når denne opgøres har Egedal Kommune reduceret CO2-udslippet 

med i alt 11 %, hvilket primært skyldes reduktionen i varmeforbruget og reduktionen i 

CO2-udslippet fra interne transport.  

 

Med et besparelsesmål på 2 % pr. år, har Egedal Kommune løftet forpligtelsen som 

Klimakommune – også i 2019.  

 

 

 

  



 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

Tlf: 7259 6000 

kommune@egekom.dk 

egedalkommune.dk 


