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Sammenfatning

CO2 udledningen i de kommunale bygninger og ga-
delysanlæg er faldet markant igennem de seneste år, 
hvor der har været fokus på at skabe en grønnere 
kommune.

Nedenstående tabel viser, hvor meget CO2 Middelfart 
Kommune har udledt i 2015 til 2020 med 2008 som 
reference år.

År Udledning (tons CO2) Fald (%)

2008 5.010 Reference år

2015 2.062 58,8 (8,4 pr. år)

2016 2.209 55,9 (7,0 pr. år)

2017 2.008 59,9 (6,65 pr. år)

2018 1.976 60,6 (6,06 pr. år)

2019 1.676 66,55 (7,3 pr. år)

2020 1.464 70,78 (5,9 pr. år)

Tabel 1: Samlet CO2 udledning for Middelfart Kommune

Fordelingen af dette CO2-forbrug kan ses i 
nedenstående tabel og figur.

År Varme (tons/år) El (tons/år) Gadelys (tons/år)

2008 2.086 1.629 1.295

2015 1.173 573 317

2016 1.191 641 377

2017 1.087 602 319

2018 1.023 671 283

2019 991 492 193

2020 813 481 170

Tabel 2: CO2 udledningen for kommunale bygninger og gadelys



Figur 1: Visuel præsentation af CO2 udledning

Med oprettelsen af kørselskontoret er der blevet dan-
net et samlet overblik over brændstofforbruget for 
kommunens køretøjer.

År Udledning (tons CO2) Fald (%)

2016 260,7 Referenceår

2018 249,9 4,1

2019 227,9 12,6

2020 197 24,4

Tabel 3: CO2 udledning for kommunens køretøjer



Hvad er en klimakommune?

Middelfart Kommune har tilmeldt sig Danmarks Natur-
fredningsforenings klimakommuneaftale, om at ned-
bringe CO2 udledningen for hele den offentlige sektor 
i Middelfart Kommune, med 2 % om året frem til år 
2025. Dette skal være med til at sikre en et bedre 
klima, og øge fokusset på grønnere energi- og klima-
renoveringer.

Målet for aftalen er at:

• Udarbejde en klimaplan, der beskriver hvordan 
kommunen vil opnå den ønskede CO2 reduktion, 
samt hvilke områder kommunen vil have specielt 
fokus på.

• Gennemføre planen og offentliggøre en opgørelse 
over kommunens energi forbrug og CO2 udledning 
hvert år, som viser at kommunen lever op til af-
talen. Desuden vil rapporten indeholde et afsnit 
om, hvilke områder som er i gang med at blive 
forbedret.

CO2 regnskabet for 2020 vil være det sidste CO2 regn-
skab, udarbejdet i sammenhæng med KlimaKommune 
aftalen, da DN har besluttet at nedlægge Klimakom-
mune- og Klimakommune Plus-konceptet.

Rapporten omhandler kommunens kommunale byg-
ninger samt kommunens gadelysanlæg og vognpark. 
Rapporten vil dog ikke omfatte mindre skure, toilet-
bygninger og lignende småbygninger. 

Da CO2 udledningen hænger nøje sammen med, hvil-
ke energi- og varmekilder som bliver benyttet, vil rap-
porten tage højde for, hvilke energi kilder de forskel-
lige institutioner bliver forsynet af, og korrigeret for 
dette. Dette vil gøre, at man kan se en ændring i CO2 

udledningen, hvis en bygning er gået over til mere 
CO2 neutrale løsninger.



Bygninger

I 2008 og 2009 udførte Middelfart Kommune et stort 
ESCO projekt, hvor der blev udført energibesparelser 
i ca. 100 bygninger, samt etableret energiopsamling 
fra hovedparten af kommunens bygninger via CTS sy-
stem. Alle energidata blev registeret i et system fra 
Schneider Electric, ved navn Mybuildings. I 2013 op-
hørte vores samarbejdsaftale med Schneider Electric, 
omkring garanti for opnåelse af en aftalte energibe-
sparelse samt energiopsamling. På grund af stor ud-
skiftning af målere fra forsyningssleskaberne, har det 
vist sig vanskeligt af sikre energiopsamlingen fra CTS, 
systemet de seneste år. Derfor har vi valgt at hente 
størstedelen af energiforbrug fra forsyningsselska-
bernes selvbetjeningssider. Det kan medføre små af-
vigelser i forbruget på grund af aflæsningsdatoer mm. 

Vedhæftet er et bilag, der viser Middelfart Kommu-
nens energiforbrug for bygningerne de seneste 6 år.
I det vedhæftede dokument er en liste med det over-
ordnede forbrug for Middelfart Kommunes bygninger. 
Dokumentet indebærer de bygninger, det har været 
muligt at få forbrugstal på. Derfor vil det reelle forbrug 
for kommunen være højere end angivet i dokumentet. 
Projektet dækker dog over størstedelen af kommu-
nens forbrug, hvilket giver et repræsentativt billede 
af varme og energiforbruget, samt CO2 ændringen for 
kommunen. CO2 udregningerne i denne rapport dæk-
ker over de bygninger, hvor det har været muligt at 
få reference tal fra 2008, hvilket gør at ikke er alle 
bygninger indgår i CO2 beregningen, men forbruget er 
registreret i dokumentet.

År Varme (MWh) Fald (%) El (MWh) Fald (%)

2008 14.638 Reference værdi 3.797 Reference værdi

2015 7.601 48,0 2.985 21,4

2016 8.590 41,3 2.635 30,6

2017 8.031 45,1 2.881 24,1

2018 9.413 35,7 3.289 13,4

2019 9.042 38,2 3.217 15,3

2020 7.647 47,8 3.316 12,7

Tabel 4: Oversigt over forbrugsændringen for de kommunale bygninger

År Varme (ton CO2) Fald (%) El (ton CO2) Fald (%)

2008 2.086 Reference værdi 1.629 Reference værdi

2015 1.173 43,8 573 64,8

2016 1.192 42,9 641 60,7

2017 1.087 47,9 602 63,0

2018 1.052 49,6 658 59,6

2019 991 52,5 492 69,8

2020 813 61,0 481 70,5

Tabel 5: Oversigt over CO2 reduktion for de kommunale bygninger



Emissionsfaktorerne som er brugt til at beregne CO2 
udledningen, er fundet fra de forskellige udbyders 
hjemmesider, beregnet ud fra CO2 indholdet i den giv-
ne brændselskilde, eller taget fra miljødeklarationen 
udgivet af Energinet.

Det kan observeres, at der er en stor forskel mellem 
den procentmæssige reduktion i forbrug og CO2 ud-
ledning. Dette skyldes, at fjernvarmeværkerne er gået 
over til at benytte mere CO2 venlige brændsler så som 
biomasse i enkelte af fjernvarmeværkerne. Desuden 
er der sket et stort fald i Emissionsfaktoren for el i 
løbet af de seneste år. 



Vejbelysning

Middelfart Kommune indgik i 2012 en 15-årig ESCO- 
kontrakt med Eniig om drift og renovering af gade-
lyset i kommunen. Ved udgangen af kontrakten for-
ventes størstedelen af gadelyset, at være skriftet med 
moderne LED belysning. Denne ændring resulterer i 
en drastisk besparelse på elforbruget fra gadelys, 
som allerede nu kan aflæses i en reduceret udledning 
af CO2.

I tabel 6 og 7 er el forbruget og CO2 udslippet for Mid-
delfart Kommunes gadelys oplyst. Det kan blive ob-
serveret at de er sket et dramatisk fald i el forbrug og 
CO2 udslippet. Beregningerne følger 125 % metoden.

År Gadelys el forbrug (MWh) Fald (%)

2008 3.019 Reference år

2015 1.652 45,27

2016 1.550 48,64

2017 1.526 49,95

2018 1.388 54,02

2019 1.332 55,90

2020 1.280 57,60

Tabel 6: Elforbrug for gadelys i Middelfart Kommune

År Gadelys CO2 udledning (ton) Fald (%)

2008 1.295 Reference år

2015 316 75,6

2016 377 70,9

2017 319 75,3

2018 283 78,1

2019 193 85,1

2020 170 86,9

Tabel 7: CO2 udledning for gadelys i Middelfart Kommune



Ud fra udledningen kan følgende diagram opstilles for 
visuelt at vise besparelsen i ton CO2:

Middelfart Kommune er stadig i gang med at udskifte 
offentlig belysning med mere energi effektive syste-
mer. Derfor vil det forventes at besparelsen i el vil 
stige i takt med at større dele af belysningen bliver 

udskiftet. Der forventes en reduktion i energiforbrug 
fra gadelys på ca. 60 % ved udgang af ESCO-kontrak-
ten i 2027.

Figur 2: CO2 udledning for gadelys



Transport

Middelfart Kommune har pr. 1. januar 2016 etable-
ret et centralt kørselskontor, som driver kommunens 
vognpark på ca. 178 køretøjer. 

Det har derfor været muligt at få et samlet overblik 
over brændstofforbruget for Middelfart kommunes 
køretøjer. Forbruget kan ses i tabel 9.

År Benzin Diesel El Hybrid (benzin/el)

Biler Km kørt Biler Km kørt Biler Km kørt Biler Km kørt

2016 67 1.219.200 73 758.500 4 30.000 0 0

2017 60 1.035.000 65 988.800 4 21.500 26 233.400

2018 60 1.036.000 64 619.200 4 25.200 26 338.300

2019 56 495.950 54 608.800 5 33.900 37 787.700

2020 52 349.850 53 388.400 16 52.100 57 1.138.050

Tabel 8: Antal biler og kørte kilometer

År Forbrug (ton CO2) Fald (%)

2016 260,70 Reference år

2017 260,05 0,002

2018 249,90 4,1

2019 227,90 12,6

2020 197,00 24,4

Tabel 9: CO2-udledning for kommunens køretøjer

I år har der været et stort fald i CO2 udledningen fra 
kommunens køretøjer, som bl.a. skyldes en større an-
del af hybridbiler og elbiler, men også at flere af de 
kørte kilometer blev kørt i enten el- eller hybrid biler. 
Næsten 62 % af de kørte kilometer blev kørt i enten 
el- eller hybridbil.

CO2 udregningerne for kommunens køretøjer er be-
regnet på baggrund af den afstand bilerne kan køre 
pr. liter som producenterne har beregnet. Dette tal 
kan dog forventes at være noget højere end, hvad 
bilerne reelt set kan køre, derfor vil CO2 udslippet for 

kommunens køretøjer nok være noget højere end be-
regnet. Dette er dog gjort for at have et sammenlig-
ningsgrundlag mellem bilerne. 

Nye ladestandere for elbiler
For at fremme grøn transport i Middelfart Kommune 
blev der investeret i 11 nye el ladestandere i p-huset 
ved Rådhuset i 2020 og der arbejdes med en plan 
for udrulning af ladeinfrastruktur i hele kommunen, 
i samarbejde med trekantskommunerne og dermed 
sikre optimal placering af ladestandere.



Klima og bæredygtighed på 
alle dagsordenspunkter

Siden december 2019 er der et fast punkt på de po-
litiske udvalgsmøders dagsorden, som hedder klima 
og bæredygtighed. For at få klima og bæredygtighed 
mere i fokus ved politiske beslutninger er der mulig-
hed for at udfylde dette punkt og dermed få klima 
og bæredygtighed med i den politiske overvejelse. 
Desuden arbejdes der på at få klima- og bæredygtig-
hed med ind i budgettet og dermed skal klima tænkes 
med ind i alle beslutninger, investeringer og handlin-
ger fremadrettet.

Fjernvarme 

De 4 kommuner, Kolding, Fredericia, Vejle og Middel-
fart, har sammenhængende fjernvarmenet. I oktober 
2017 blev Skærbækværket indviet, efter en omfatten-
de ombygning. Værket blev bygget om til at producere 
el og varme på biomasse. Denne grønne varme leve-
res direkte til Middelfart Fjernvarme og ud til fjernvar-
mekunderne.
Middelfart Fjernvarme er i gang med at forbinde Ejby 
og Nørre Aaby fjernvarmeværkerne via en transmissi-
onsledning, for bedre at kunne udnytte overkapaci-
teten fra biomassekedlerne ved Nørre Aaby, desuden 
arbejdes der på at kunne udnytte overskudsvarmen 
fra to virksomheder i Ejby. Begge tiltag har stort po-
tentiale for at reducere CO2 udledningen fra fjernvar-
meproduktionen.
I februar 2021 har Middelfart Fjernvarme fået god-
kendt et projektforslag for at konvertere Strib, Røj-
le og Vejlby fra naturgas til fjernvarme. Lige så snart 
Middelfart Fjernvarme har fået tilsagn om tilskud fra 
Energistyrelsen, kan projektet gå i gang og mange na-
turgasfyr kan potentielt konverteres til grøn fjernvar-
me og reducere kommunens CO2 udledning.

Energieffektivisering af 
kommunale bygninger

For at energieffektivisere kommunens bygninger blev 
der besluttet at investeres samlet 4 mio. kr. i nyt 
CTS-system til alle kommunale bygninger. Dette sy-
stem bruges til at styre og overvåge energiforbruget 
og dermed kortlægge hvor der er størst potentiale for 
energieffektivisering og dermed energibesparelser. 
Desuden afsættes 6,1 mio. kr. til en række energibe-
sparelsesprojekter, samt fornyelser inden for ventila-
tion og belysning.
Der er også afsat en pulje på i alt 3. mio. kr. til ener-
gibesparelsesforanstaltninger i selvejede haller, for-
eningsklubber, spejderhytter med flere.

DK2020 Kommune

DK2020 er navnet bag et stort klimapartnerskab, hvor 
samtlige af landets kommuner er inviteret til at udvik-
le klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der 
matcher Parisaftalen.
Middelfart Kommune er en af de første kommuner, 
som har udarbejdet en DK2020 plan, som sætter am-
bitiøse mål for de næste 30 års klimaarbejde i kom-
munen. Det skete i december 2020. 
Målet med DK2020 planen er, at Middelfart Kommune 
skal være klimaneutral i 2050, og allerede i 2030 skal 
udledningen af drivhusgasser være reduceret med 70 
% i forhold til 1990-niveau.
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