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Langeland Kommune ved Borgmester Tonni Hansen underskrev den 2. december 2020 aftale 
med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune.  
 
En Klimakommune forpligter sig til at reducere udledningen af drivhusgasser (CO2) med mindst 
2 % per år for kommunen som virksomhed.  
 
Reduktionsmålet er et absolut mål, som ikke skal korrigeres for kommunens ændringer i aktivi-
tetsniveau, befolkningstal, bygningsmasse eller andre udviklinger. Der er dog visse undtagelser, 
som beskrives i DNs vejledning.  
 
Med aftalen har Langeland Kommune forpligtet sig til en CO2-reduktion på 2 % om året frem til 
år 2025.  
 
Til aftalen er krav om, at kommunen: 

• Udarbejder en opgørelse over kommunens CO2-udledning for året før indgåelse af afta-
len (en ”basisopgørelse” eller ”år-nul-opgørelse”). 

• Årligt udarbejder en handleplan, der beskriver, hvilke aktiviteter kommunen vil gennem-
føre for at nå CO2-reduktionsmålet. 

• Gennemfører planen og årligt offentliggør en CO2-opgørelse, som dokumenterer reduk-
tionen af CO2-udledningen. 

 
 
Langeland Kommune indgik aftalen i december 2020 og kan derfor vælge, at år-nul-opgørelsen 
baseres på kommunens CO2-udledning i 2020. På grund af covid-19 pandemien og regeringens 
restriktioner vurderes år 2020 dog at være et atypisk år, hvorfor år 2019 er valgt som basisop-
gørelse samtidigt med afrapportering af år 2020.  
 
Det betyder, at Langeland Kommunes afrapportering af CO2 for 2020 sker uden en godkendt 
handleplan, der beskriver, hvilke aktiviteter kommunen har gennemført for at nå CO2-reduktio-
nen. Langeland Kommunes handleplan udarbejdes således først i 2021. 
 
 
Basisopgørelse CO2-udledning år 2019  
CO2-opgørelsen for 2019 er valgt som basisopgørelse (år-nul-opgørelse) i forhold til Langeland 
Kommunes forpligtelser overfor DN. Det vil sige, at de kommende års opgørelser vil blive holdt 
op imod CO2-udledningen i 2019. 
 
I basisopgørelsen indgår CO2-udledning fra kommunale bygninger, vejbelysning og køretøjer. 
Nærmere beskrivelse af antagelser og beregninger kan ses under metode.   
 
Langeland Kommunes samlede CO2-udledning var i 2019 i alt 1.029 tons CO2. Heraf udgjorde 
bygningsdrift og vejbelysning 49 % (502 tons CO2) og transport 51 % (527 tons CO2). 
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I figur 1 ses hvordan CO2 -udledningen fra bygningsdriften er fordelt inden for de kommunale 
områder. Af tekniske årsager indgår CO2-udledningen fra daginstitutionerne Nordstjernen og 
Rævehøj i skolernes CO2-udledning, hvorfor %-fordelingen kun er vejledende.  
 

 
Figur 1. CO2-udledning fordelt på bygningsdrift inden for de kommunale områder 
 
 
CO2-udledningen fra transport dækker kørsel i kommunalejede biler, traktorer, m.v. samt ar-
bejdsrelateret kørsel i egen bil.  
 
I figur 2 ses fordelingen i kørsel i kommunebiler inden for plejesektoren og kommunens driftsaf-
deling Vej, Park og Ejendomme inkl. biler anvendt i administrationen. Herudover ses andelen af 
CO2-udledning fra arbejdsrelateret kørsel i private biler. 
 

 
Figur 2. CO2-udledning fordelt på transport i kommunale og private køretøjer 
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Metode 
Medtaget i CO2-opgørelsen er udledningen fra kommunens primære energiforbrug fra kommu-
nalt ejede bygninger, vejbelysning og køretøjer.  
 
Dette indbefatter leveret elektricitet og brændstof. Varme til de fleste kommunale bygninger 
bliver leveret af biomassedrevne fjernvarmeværker, hvorfor varmen herfra antages at være 
CO2-fri. Enkelte bygninger er opvarmet af varmepumper eller oliefyr og indgår med henholdsvis 
elforbrug og fyringsolie i opgørelsen. 
  
Sekundær CO2-udledning fra leverandører, herunder transport af varer og energi, produktion af 
varer og energi (dog med undtagelse af elektricitet), vedligeholdelse mm. er ikke medtaget.  
 
Under elforbrug er kommunale udlejningsejendomme heller ikke medregnet, hvilket bl.a. inklu-
derer Humble apotek, strandkiosker, samt elforbrug på havnene til fiskerhuse, erhvervs- og 
lystbåde. Det samme gør sig gældende for brændstof indkøbt til havnene udelukkende med 
henblik på videresalg til både. 
 
Strynøfærgen, der sejler mellem Rudkøbing og Strynø er heller ikke med i denne basisopgø-
relse. Strynøfærgen har et højt brændstofforbrug i forhold til det resterende kommunale for-
brug og det vil til kommende opgørelser vurderes, hvordan Strynøfærgen skal indgå uden at 
forvrænge billedet af de øvrige kommunale CO2-reduktioner.  
 
Dataindsamling og beregninger 
Langeland Kommunes elforbrug i kWh er opgjort med hjælp fra leverandøren Ø-Strøm A/S.  
 
Til omregning fra elforbrug i kWh til CO2-udledning er anvendt en generel CO2-emissionsfaktor 
på 150 g/kWh jævnfør energinet. Denne metode er anvendt, da vi ikke har mulighed for at be-
vise, hvor strømmen i stikkontakterne kommer fra. Metoden giver desuden en vis kontinuitet 
og mulighed for sammenligning med andre kommuner, der også leverer regnskab til DN.  
 
En stor andel af strømmen i Langeland Kommune kommer dog fra vedvarende vindenergi, 
hvormed den reelle CO2-udledning ved produktion af strøm er meget mindre end de tal, der 
fremgår i denne opgørelse.  
  
Langeland Kommunes brændstofforbrug er opgjort ud fra kommunens afregnede forbrug – 
mængder brændstof indkøbt. Brændstofforbruget i forbindelse med arbejdsrelateret kørsel i 
private biler er beregnet ud fra udbetalte kilometerpenge og en antaget fordeling på 50 % die-
sel og 50 % benzin.  
 
Herudover er der anvendt forudsætninger og regnet med CO2-emissionsfaktorer fra DNs vejled-
ning, tekniske rapport om CO2-opgørelse og excelfil: https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-
kampagner/klimakommuner/. 

https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
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Afrapportering CO2-udledning år 2020  
Til afrapporteringen af CO2-udledning for 2020 er anvendt samme metode som ved basisopgø-
relsen for 2019.  
 
Langeland Kommunes samlede CO2-udledning var i 2020 i alt 959 tons CO2.  
 
I forhold til 2019 er Langeland Kommunes samlede CO2-udledning reduceret med 6,8 %.  
 
Dermed efterlever Langeland Kommune sit mål om en årlig CO2-reduktion på 2% for kommu-
nen som egen virksomhed. 
 
CO2-udledningen i 2020 for bygninger og vejbelysning er samlet set reduceret med 5,7 % i for-
hold til 2019. I figur 3 ses CO2-udledningen i 2019 sammenholdt med 2020. Det vurderes, at no-
get af CO2-reduktionen kan tilskrives covid-19 nedlukning af skolerne og hjemsendelse af en del 
af kommunens personale.  
 

 
Figur 3. CO2-udledning i tons for bygninger og vejbelysning i 2019 og 2020 
 
 
Reduktionen på over 12 % i CO2-udledningen fra vejbelysningen tilskrives derimod indsatsen 
med udskiftning af lampernes pærer med lavenergi LED-pærer. 
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CO2-udledningen fra transport er i 2020 samlet set reduceret med 7,8 % i forhold til 2019. Stig-
ningen i CO2-udledning fra plejesektoren på 18 % opvejes af et fald på 18 % i Vej, Park og Ejen-
domme og den øvrige kørsel samt reduceringen i CO2-udledning fra kørsel i private køretøjer på 
næsten 50 %. 
 

 
Figur 3. CO2-udledning i tons for transport i 2019 og 2020 
 
 
En del af reduktionen i CO2-udledning fra kørsel i egen bil kan tilskrives indførsel af lavtakst for 
kørsel i egen bil, hvorfor flere er overgået til at anvende kommunens biler.   
 
Herudover vurderes covid-19 nedlukningen og hjemsendelser at have haft en stor betydning for 
reduktionen i CO2-udledningen fra transport i 2020.  
 
Antagelsen i indledningen og baggrunden for at år 2019 er valgt som år-nul til basisopgørelsen 
vurderes således at være korrekt. Det bliver derfor spændende at sammenligne år 2019 og 
2020 med CO2-opgørelsen for 2021.  
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
  
Rikke Fink 
Teknik- og Miljøchef  
Langeland Kommune 
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