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1. INDLEDNING 

Denne rapport indeholder en kortlægning af Helsingør Kommunes energiforbrug som virksomhed 

og deraf følgende CO2-udledning for perioden 2007-2020. CO2-kortlægningen omfatter el- og 

varmeforbrug fra kommunens egne bygninger, samt bilkørsel i arbejdsøjemed (både i kommunens 

egne biler og godtgjort bilkørsel). Kommunens elproduktion fra solceller indgår også i CO2-

kortlægningen og er opgjort særskilt. 

Helsingør Kommune tilsluttede sig allerede i 2008 til Danmarks Naturfredningsforenings (DN) 

klimaaftale, der forpligter kommunen til at reducere egen CO2-udledning med minimum 2% årligt. 

For at kunne sikre og dokumentere, at Helsingør Kommune lever op til aftalen, kortlægges CO2-

udledningerne fra kommunen som virksomhed én gang årligt.  

Projektet med Klimakommuner udfases og erstattes fremover af DK2020-projektet. Helsingør 

Kommune blev udvalgt til DK2020 som pilotkommune, som blev skudt i gang i maj 2019, med 

formål om at sætte skub i klimaindsatsen og udvikle kommunens klimaplan således, at den lever 

op til Parisaftalens 1,5 °C målsætning. Helsingør Kommune udviklede derfor et DK2020-bilag til 

kommunens Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030.  

I Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 er der fastsat to konkrete målsætninger for 

kommunen som virksomhed på energiområdet:  

- At kommunens bygninger løbende energioptimeres, i helhold til en fastlagt plan 

- At mindst 50% af kommunens bilpark er baseret på el- eller brint i 2030 

Med Helsingør Kommune DK2020-bilag er det fastlagt, at proceduren for evaluering af virkningerne 

af tiltagene på CO2-udledningen fortsættes fremadrettet. 

Da emissionsfaktoren for elektricitet varierer fra år til år, kan det være vanskeligt at se, om 

kommunen rent faktisk lever op til sin forpligtigelse, eller blot får fordel af den nationale faldende 

emissionsfaktor. Derfor opgøres CO2-udledningen fra elektricitet og naturgas i denne kortlægning 

både med den faktiske emissionsfaktor og en fastholdt emissionsfaktor fra niveauet i 2008.  

Kortlægningen omfatter Helsingør Kommunes 171 ejendomme, 197 biler samt godtgjorte kilometer 

kørt af kommunens ansatte i egne biler.  

I 2020 var Helsingør Kommunes faktiske totale CO2-udledning på 4.044 ton CO2, hvilket er en 

reduktion på 78% i forhold til CO2-udledningen i 2007. Med en fastholdt emissionsfaktor for el og 

naturgas ville udledningen være på 8.233 ton CO2, hvilket svarer til en reduktion på 49% i forhold 

til 2007. 

Fra 2019 til 2020 er CO2-udledningen, med fastholdte emissionsfaktorer, reduceret med 1,4%. Den 

faktiske reduktion svarer til 17,2%. Helsingør Kommune har valgt at sætte baren højt ift. vurdering 

af målopfyldelse, da der sammenholdes med reduktionen med fastholdte emissionsfaktorer, hvilket 

betyder, at Helsingør Kommune i 2020 ligger lidt under DN-målsætning om en reduktion på 

minimum 2% årligt. Helsingør Kommunes udledning ligger dog fortsat langt under det 

akkumulerede mål for 2020, som er fastsat sammen med DN.  

Der ses en reduktion i CO2-udledningen i alle emissionskilder, både naturgas, fjernvarme og el, 

diesel og benzin. Forbrug af benzin og diesel har årene forinden været stigende, men fra 2019-

2020 er der sket en reduktion. Det kan skyldes COVID19-pandemien, som har medført mindre 

kørsel generelt.   
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2. HOVEDRESULTATER 

Figur 1 viser udviklingen i CO2-udledningen fra 2007-2020 for Helsingør Kommune som virksomhed. 

I 2020 var Helsingør Kommunes faktiske totale udledning 4.044 ton CO2, hvilket svarer til en 

reduktion på hele 17,2% i forhold til 2019. Med fastholdt emissionsfaktor for el og naturgas fra 

2007 er CO2-udledningen på 8.224 ton CO2, det svarer til en reduktion på 1,4% i forhold til 2019. 

Den grønne linje angiver DN-målsætningen om 2% reduktion pr. år, og som det fremgår af figur 1 

er Helsingør Kommunes CO2-udledninger de seneste år faldet med mere end kravet på 2% 

reduktion årligt. Helsingør Kommune lever derfor fortsat op til DN-aftalen.   

 

 

Figur 1 Udvikling i total CO2-udledning for Helsingør Kommune som virksomhed i årene 2007 og 2018-2020 

På tabel 1 ses den samlede CO2-udledning for Helsingør Kommune fordelt på emissionskilder. Der 

er sket en samlet reduktion på 78% fra 2007 til 2020. Reduktionen fra 2007 til 2020 dækker 

hovedsageligt over faldende CO2-udledning fra fjernvarme, el og naturgas, mens der er sket en 

mindre reduktion i CO2-udledningen forbundet med olie-, benzin- og dieselforbruget.  

 

Ton CO2 2007 2018 2019 2020 07-20 

Fjernvarme 2.713 2.064 789 522 -81% 

Naturgas (Ledningsgas) 3.175 2.099 1.795 1.565 -51% 

Olieforbrug  752 141 148 66 -91% 

Elforbrug 10.219 2.111 1.626 1.507 -85% 

Elforbrug - erstattet af solceller    -74 -56  

Benzin 496 410 412 316 -36% 

Diesel 655 239 190 123 -81% 

Naturgas, fastholdt emissionsfaktor 3.175 2.316 1.972 1.756 -45% 

Elforbrug, fastholdt emissionsfaktor 8.261 4.606 4.842 4.962 -34% 

Total 18.014 7.064 4.885 4.044 -78% 

Totalt, (fastholdt emissionsfaktor for el og 

naturgas) 
16.056 9.777 8.353 8.233 -49% 

Målsætning ifølge DN-aftale - 2% årlig reduktion 

i forhold til 2007 
16.056 12.857 12.599 12.347 -23% 

Tabel 1 CO2-udledning i Helsingør Kommune som virksomhed 2007-2020 fordelt på emissionskilder. 
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3. RESULTATER 

3.1 Resultater fra CO2-kortlægningen 2020 

Figur 2 viser Helsingør Kommunes samlede energiforbrug i 2020 fordelt på energikilder angivet i 

MWh, samt den procentvise fordeling. Alle data for varmeforbrug er i denne rapport 

graddagskorrigeret. Det fremgår af figur 2, at fjernvarmen står for over halvdelen af det samlede 

energiforbrug, mens elforbrug dækker 21% og naturgas 17%. Elforbruget er opdelt i to kategorier, 

dels elforbruget fra elnettet og dels den el som kommunens solceller har produceret. De to er adskilt 

for at tydeliggøre, hvor meget solcellerne producerer i forhold til det samlede elforbrug. Solcellernes 

elproduktion er specificeret i afsnit 3.3.1. 

 

 
Figur 2 Helsingør Kommunes samlede energiforbrug 2020 fordelt på energikilder i MWh og procent. 

I figur 3 angives CO2-udledningen fordelt på emissionskilder i ton CO2, samt den procentvise 

fordeling. På trods af at det største energiforbrug ligger i fjernvarmen er den største kilde til 

udledning forbruget af naturgas. Årsagen er, at emissionsfaktoren for naturgas er højere end den 

er for fjernvarme (se de forskellige emissionsfaktorer i afsnit 4.3). Naturgas/ledningsgas står for 

38% af CO2-udledningen og elforbruget ligger lige efter med 37% af de samlede CO2-udledning fra 

Helsingør Kommune som virksomhed i 2020.  
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Figur 3 CO2-udledningen i 2020 fordelt på emissionskilder i ton CO2 og procentvis fordeling. 

Helsingør Kommunes bygninger, herunder opvarmning og elektricitet, udgør derfor fortsat klart 

størstedelen af energiforbruget og er dermed også kilden til de største CO2-udledninger. Derudover 

bidrager kommunens elbiler også til en mindre del af elforbruget, svarende til 0,004% af det 

samlede elforbrug. Se mere om elbilernes energiforbrug i afsnit 5.3 om transport. Elforbruget til 

transport er forholdsvis insignifikant, idet kommunen kun ejede fem personelbiler og én varebil i 

2020. Transporten (benzin og diesel) udgør samlet 3% af det samlede energiforbrug [i MWh] og 

11% af CO2-udledningen [i ton CO2].  

3.2 Udvikling 2007-2020 

Figur 4 viser udviklingen i energiforbruget for perioden 2007-2020 og tabel 2 baggrundstallene for 

figur 4. Det samlede energiforbrug i 2020 er reduceret med 22% i forhold til 2007. Naturgas- og 

elforbruget er faldet med henholdsvis 43% og 34%, mens fjernvarmeforbruget har haft en lille 

stigning på 8%. Stigningen kan skyldes, at bygninger er overgået fra naturgas til fjernvarme, eller 

at forbruget er øget i bygningerne. 
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Figur 4 Udviklingen i energiforbrug for perioden 2007-2020 i MWh.  

 

MWh 2007 2018 2019 2020 07-20 

Fjernvarme  27.356 24.569 23.996 29.483 8% 

Naturgas 15.535 11.332 9.690 8.784 -43% 

Olieforbrug  2.824 530 554 248 -91% 

Elforbrug 16.317 9.097 9.564 10.764 -34% 

Elproduktion - solceller 0 610 595 605   

Benzin 1.968 1.562 1.567 1.204 -39% 

Diesel 2.450 897 712 462 -81% 

Total 66.450 48.597 47.111 51.948 -22% 

Varmeforbruget er graddagekorrigeret. 

Tabel 2 Udvikling i energiforbrug for perioden 2007-2020 fordelt på energikilder.  

Tabel 3 viser udviklingen i CO2-udledningen fra 2007 til 2019. Opgørelsen er dertil angivet i 

indekstal med 2007 som reference-år. Elforbruget er angivet både som den faktiske CO2-

udledning og CO2-udledningen under en fastholdt emissionsfaktor for el. Den totale mængde CO2 

er angivet med de faktiske emissionsfaktorer, hvorfor fastholdt elforbruget er markeret med blå i 

tabellen og ikke indgår i totalen. Det fremgår her at CO2-udledningen er faldet for alle 

emissionskilder i forhold til sidste år.  
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Indekstal 2007 = 100 

Ton CO2 2007 2018 2019 2020 2007 2018 2019 2020 

Fjernvarme 2.713 2.064 789 522 100 76 29 19 

Naturgas 3.175 2.099 1.795 1.565 100 66 57 49 

Olieforbrug 752 141 148 66 100 19 20 9 

Elforbrug 10.219 2.111 1.626 1.507 100 21 16 16 

Benzin 496 410 412 316 100 83 83 64 

Diesel 655 239 190 123 100 37 29 19 

Elforbrug, fastholdt 8.261 4.606 4.842 5.450 100 56 59 66 

Totalt, faktisk emissionsfaktor 18.014 7.064 4.885 4.019 100 39 27 22 

Tabel 3 Udvikling i CO2-udledningen i ton og med indekstal. 

I tabel 4 og 5 angives differencen mellem årene 2018/2019 og 2019/2020 for hhv. 

energiforbruget og den relaterede CO2-udledningen. Tabellerne er inddelt i ’varme samlet’, 

elforbrug med faktisk emissionsfaktorer og ’transport samlet’, for at tydeliggøre betydningen af 

emissionsfaktorerne.  

Energiforbruget og CO2-udledningen har samme procentvis difference ved de energikilder der har 

en fast emissionsfaktor, det gælder naturgas, olie, benzin og diesel. Ved fjernvarmen og 

elforbruget ses en stor forskel i differencerne da deres emissionsfaktor ændres fra år til år. 

Forsyning Helsingør opgør deres emissionsfaktor hvert år baseret på brændsler, mens 

emissionsfaktoren for el fastsættes af Energinet og er afhængig af vind og vejr i Danmark og 

nabolandene.  

 

For eksempel ses det af tabel 4 og 5, at fjernvarmeforbruget er steget med hele 22,9% i perioden 

2019-2020, samtidig med at CO2-udledningen fra fjernvarmen er faldet med hele 33,9%. Det 

skyldes at emissionsfaktoren er lavere i 2020 end i 2019, grundet et større brug af biomasse i 

varmeproduktionen.  

CO2-udledningen fra elforbruget havde en reduktion på 23% fra 2018 til 2019, mens reduktionen 

fra 2019 til 2020 var på kun 7,3%. Det på trods af, at elforbruget er steget med 11,9% imellem 

2019-2020. De store svingninger i CO2-udledningen fra elforbruget skyldes forskellen i 

emissionsfaktoren for el. Det kan derfor være svært at sammenligne de to resultater uden at have 

en fastholdt emissionsfaktor. Ved at anvende den fastholdte ses det, at CO2-udledningen 2020 er 

12,5 procentpoint større end 2019. Det skyldes at elforbruget er steget med 1.200 MWh fra 2019-

2020. 

Energiforbrug Difference 18-19 Difference 19-20 

Fjernvarme -2,3% 22,9% 

Naturgas -14,5% -9,4% 

Olieforbrug 4,5% -55,3% 

Varme samlet  -6,0% 12,5% 

   

Elforbrug 4,7% 11,9% 

   

Benzin 0,4% -23,2% 

Diesel -20,7% -35,0% 

Transport samlet -7,3% -26,9% 

   

Total  -3,1% 10,3% 

Tabel 4 Energiforbrug difference mellem 2018/2019 og 2019/2020 
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CO2-udledning Difference 18-19 Difference 19-20 

Fjernvarme -61,8% -33,9% 

Naturgas -14,5% -12,8% 

Olieforbrug 4,5% -55,2% 

Varme samlet  -36,5% -21,2% 

   

Elforbrug, faktisk emissionsfaktor -23,0% -7,3% 

Elforbrug, fastholdt emissionsfaktor 5,1% 12,5% 

   

Benzin 0,4% -23,2% 

Diesel -20,6% -35,0% 

Transport samlet -7,3% -26,9% 

   

Total, faktisk emissionsfaktor  -30,8% -17,2% 

Total, fastholdt emissionsfaktor -14,6% -1,4% 

Tabel 5 CO2-udledning difference mellem 2018/2019 og 2019/2020 

Figur 5 viser CO2-udledningen fra år 2007 til 2020, med både den faktiske og den fastholdte 

emissionsfaktorer for el- og naturgas. Siden 2007 er der samlet reduceret med knap 14.000 ton 

CO2 med faktiske emissionsfaktorer for naturgas og el og ca. 7.800 ton CO2 ved de fastholdte. 

DN-målsætningen betyder, at Helsingør Kommune som virksomhed på nuværende tidspunkt 

skulle have reduceret CO2-udledningen med ca. 3.700 ton CO2 siden år 2007. DN-målsætningen 

om en årlig reduktion i CO2-udledninger på 2% for kommunen som virksomhed er også angivet i 

figur 5. Helsingør Kommunes udledning ligger derfor fortsat langt under det akkumulerede mål for 

2020. Dog ligger Helsingør Kommune i 2020 lidt under DN-målsætning om en reduktion på 

minimum 2% årligt, med en reduktion fra 2019-2020 på 1,4%. 

 

Figur 5 Udviklingen i CO2-udledningen i Helsingør Kommune som virksomhed, sammenholdt med målsætningen 

fra Danmarks Naturfredningsforening (DN). 
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3.3 Vedvarende energiproduktion  

3.3.1 Solceller  

 

I 2017 satte Helsingør Kommune solceller på nogle af deres bygninger. I tabel 6 ses det hvor 

solcellerne er placeret og hvor meget el de har produceret i årene 2017-2020. Der er produceret i 

alt ca. 10,7 MWh mere i 2020 end i 2019. Helsingør Kommune brugte i alt i 2020 knap 10.800 

MWh el, hvoraf 399 MWh er produceret af solcellerne svarende til 3,7%. De 399 MWh kan derfor 

fratrækkes som en negativ emissionsfaktor for el produceret af solceller.  

 

Produktion Eget forbrug 

Solcelleplacering 2017 

[kWh] 

2018 

[kWh] 

2019 

[kWh] 

2020 

[kWh] 

2020 [MWh] 

Skolen ved Rønnebær Allé - Bygning E + P 97.244 132.350 122.058 120.536 54 

Hellebækskolen  20.934 23.494 22.537 21.041 21 

Mørdrupskolen 47.563 53.524 51.651 52.632 36 

Kulturværftet  3.358 4.298 4.787 4.996 5 

Helsingør Svømmehal  12.441 14.203 13.455 14.017 14 

Grydemoseskolen 12.000 6.400 21.116 21.634 21 

Tikøb Skole  5.283 6.040 5.719 5.905 6 

Espergærde Bibliotek  34.935 39.775 38.299 39.452 22 

10. klasseskolen  47.538 53.915 51.762 50.000 35 

Helsingør-Hallerne  55.890 75.874 73.993 75.299 48 

Tibberupskolen  30.422 37.094 35.673 37.076 30 

Skolen v. Gurrevej  17.617 19.801 18.936 19.691 16 

Borupgaardskolen  123.763 143.048 134.842 143.216 91 

Total 508.988 609.816 594.828 605.495 399 

Tabel 6 Elproduktion fra solceller på Helsingør Kommunes egne bygninger.  

Figur 6 viser hvordan de forskellige solcelleanlæg har produceret i årene 2018, 2019 og 2020. Alle 

solcelleanlæg leverer stabilt i forhold til produktionen i 2019.  
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Figur 6 Elproduktion fra solceller i årene 2018, 2019 og 2020.  

4. FORUDSÆTNINGER 

4.1 Metode  
Nærværende CO2-kortlægning af Helsingør Kommune som virksomhed følger Danmarks 

Naturfredningsforenings vejledning: ”Vejledning til opgørelse af CO2-udledninger og -reduktioner 

for kommunen som virksomhed” fra marts 2012 samt ICLEI’s1 ”International Local Government 

GHG Emissions Analysis Protocol” (IEAP) fra 2009, og er baseret på følgende datagrundlag: 

 

- Energiforbrug, herunder el, fjernvarme og naturgas fra kommunens 

energiregistreringssystem ’Minenergi2’. 

- Oversigt over Helsingør Kommunes udgifter til fyringsolie opgjort i DKK i 2020. 

- Forsyning Helsingørs beregning af emissionsfaktor for fjernvarmen i 2020. 

- Opgjort transportarbejde stammer fra kommunens egen opgørelse af godtgjort kørsel, 

brændstofindkøb fra kommunens ERP-system samt forbrug af el til kommunens elbiler. 

- Opgjort solcelleproduktion er også modtaget af Helsingør Kommune.  

 

Data fra Minenergi2 viser energiforbruget uden distributionstab. Der er derfor pålagt 15,7% 

ledningstab til bruttofjernvarmeforbruget. Alle anvendte data fra Minenergi2 er 

graddagskorrigeret for at sikre konsistent og sammenlignelighed. Dog er det antaget, at 20% af 

forbruget er graddageuafhængigt (varmt brugsvand). 

  

 
1 Local Governments for Sustainability (ICLEI) 
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4.2 Afgrænsning  

Drivhusgasudledningen fra forbrug af varme og transport omfatter alene drivhusgassen CO2. Det 

skyldes at bidraget fra andre drivhusgasser er begrænset og desuden vanskeligt at opgøre. For el 

er det muligt at opgøre elforbruget i CO2-ækvivalender (også betegnet CO2æ). Men da det ikke 

har været gjort i de forhenværende år, omfatter kortlægningen for elforbruget også alene CO2-

udledningen. Forskellen i udledninger, som brugen af CO2æ kan give anledning til, er omtalt i 

afsnit 5.2.  

Alt el- og varmeforbrug og transportbrændstof, der faktureres til kommunen, samt kørsel i private 

biler godtgjort af kommunen, er medtaget i denne rapport.  

 

Udledninger fra affald og affaldssortering, samt vandforbrug er ikke medtaget i CO2-

kortlægningen.  

Medarbejdernes brug af anden transport, herunder taxi, bus, tog og flyrejser i embedsmedfør er 

heller ikke medtaget i CO2-kortlægningen, idet der ikke føres register over disse.  

 

Det anbefales at gøre i fremtiden for at kunne følge medarbejdernes trafikvaner.  

4.2.1 Scope-inddeling 

Scope-inddelingen benyttes for at sikre, at der ikke dobbelttælles. Kommunens CO2-udledninger 

kan opdeles i tre scopes2: 

 

- Scope 1: Er den direkte udledning der kommer fra aktiviteter som er inden for 

kommunen som virksomheds egen kontrol. Herunder udledninger fra individuel 

opvarmning i kommunens bygninger samt fra transport i kommunens egen bilflåde.  

- Scope 2: Den indirekte udledning som stammer fra den kollektive energiforsyning. 

Herunder el og fjernvarme, som kommunen forbruger i egne bygninger.  

- Scope 3: Alle andre indirekte udledninger, som skyldes kommunens egne aktiviteter, 

men som kommunen ikke har kontrol over. Det kan dække over udledninger fra 

kommunens leverandører eller forbrug af materialer, produkter, fødevarer og services.  

 

 
Figur 7 Scope-inddeling: Overblik over de emissionskilder som er medtaget i Helsingør Kommunes CO2-

kortlægning for kommunen som virksomhed.   

 
2 Bemærk at denne scope-opdeling er anderledes en den ville være for en CO2-kortlægning for kommunen som geografisk område.  
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4.3 Emissionsfaktorer 
Emissionsfaktorerne benyttet i nærværende CO2-kortlægning for Helsingør Kommune som 

virksomhed ses i tabel 7. Nogle emissionsfaktorer er forholdsvis ens hen over årene, mens 

emissionsfaktorerne for el og fjernvarme fluktuerer. Ændringerne i emissionsfaktoren for 

elektricitet skyldes, at den strøm vi får fra vedvarende energikilder svinger meget fra år til år. 

Dette betyder for eksempel, at år hvor vinden ikke blæser så meget, vil det være nødvendigt 

enten at få strøm fra fossile kilder eller at importere fra udlandet. 

 

Emissionsfaktorer for el i 2020 er hentet d. 21. juni 2021 fra den foreløbige miljødeklaration fra 

Energinet.dk. Emissionsfaktoren er bestemt til at være på 140 kg CO2/MWh i 2020, hvorimod den 

var på 170 kg CO2/MWh i 2019.  

 

Emissionsfaktoren for el er faldet fra 2019 til 2020 primært grundet et fald i brugen af fossile 

brændsler (brunkul, kul, naturgas og olie). Dertil er tendensen til at den termiske produktion i 

højere og højere grad baseres på biobrændsler forsættet for 2020. Mankoen er i høj grad dækket 

af vandkraft fra Norge og Sverige, hvilket i høj grad er medvirkende til den rekordlave 

emissionsfaktor. Men den lave emissionsfaktor skyldes i særlig grad idriftsættelsen af en række 

store solcelleanlæg i bl.a. Thy.  

 

Den foreløbige miljødeklaration for 2020 anvendes med 200%-metoden. Distributionstab for el er 

ikke indregnet i de forhenværende år og derfor heller ikke indregnet el-opgørelsen for 2020, for at 

gøre det muligt at sammenligne. Der kan derfor være en lille usikkerhed behæftet med 

opgørelsen af elforbruget. 

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker derudover en opgørelse over CO2-udledningen fra 

el med en fastholdt emissionsfaktor for el, så kommunens konkretet lokale initiativer til reduktion 

af CO2 kan monitoreres og evalueres over tid. Her benyttes emissionsfaktoren fra 2007 på 506 kg 

CO2/MWh.  

 

Emissionsfaktoren for fjernvarme fluktuerer også. I 2020 er den faldet igen, idet stadig mindre 

naturgas og affaldskraftvarme anvendes til produktionen af fjernvarmen. Det erstattes i stedet af 

Forsyning Helsingørs kraftvarmeværk baseret på bæredygtig træflis.  

 

Naturgasnettet er i 2020 opgjort af Energistyrelsen som ledningsgas, som er et blandingsprodukt 

af naturgas og opgraderet biogas. Ledningsgassens blanding giver en mindre emissionsfaktor, 

som også er anvendt i denne opgørelse.  

 

Naturgas, olie, benzin og diesel er baseret på nøgletal fra Energistyrelsens ”Standardfaktorer for 

brændværdier og CO2-emissionsfaktorer til brug for rapporteringsåret 2020”. Den samme 

opgørelse fra Energistyrelsen er anvendt for de forhenværende år. 

 

Emissionsfaktorer [kg CO2/MWh] 2007 2017 2018 2019 2020 

Elektricitet Energinet*  626 229 232 170 140 

Elektricitet Fastholdt  506 506 506 506 506 

Fjernvarme (Forsyning Helsingør/Hornbæk)**  96/135,6 94 84 32,9 17,7 

Naturgas  204 204 204 204 200 

Ledningsgas    185 178 

Olie 266 266 266 266 267 

Benzin  263 263 263 263 263 

Diesel  266 266 266 267 267 

*For 2007 gælder emissionen for el Østdanmark. For 2013 og frem gælder emissionen for hele Danmark. 

**Emissionsfaktoren for fjernvarmen i Helsingør er siden 2017 opgjort samlet. 

Tabel 7 Emissionsfaktorer 2007-2020  
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5. KORTLÆGNING  

5.1 Varmeforbruget i Helsingør Kommunes bygninger 

Varmeforbruget i Helsingør Kommunes bygninger fordeler sig på opvarmningskilderne fjernvarme, 

naturgas, olie og en mindre andel elektricitet. Følgende afsnit præsenterer opgørelsen for 

fjernvarme-, naturgas- og olieforbruget, men elforbruget til opvarmning er indeholdt i afsnit 5.2 

omhandlende det generelle elforbrug.  

 

5.1.1 Fjernvarmeforbrug 

Forsyning Helsingør, Hornbæk Fjernvarme og NORFORS leverer fjernvarme til Helsingør 

Kommunes bygninger. Fjernvarmeforbruget til kommunens bygninger registreres i kommunens 

energistyringssystem Minenergi2. 

 

Tabel 8 viser fjernvarmeforbruget i kommunens bygninger for 2018-2020 samt dertilhørende 

CO2-udledning.  

 

Fjernvarme 2018 2019 2020 

Faktisk fjernvarmeforbrug [MWh]  20.913  17.061 22.842 

Graddagekorrigeret forbrug [MWh]    21.489 25.482 

Fjernvarmeforbrug med ledningstab [MWh] 24.569 23.996 29.483 

CO2-udledning [ton]  2.064  789 522 

Tabel 8 Fjernvarmeforbrug og CO2-udledning 2018-2020 

5.1.2 Naturgasforbrug  

Evida leverer naturgas til Helsingør Kommune. Naturgasforbruget er ligeledes baseret på 

Helsingør Kommunes energistyringssystem Minenergi2. Tabel 9 angiver naturgasforbruget i 

kommunens bygninger for 2018, 2019 og 2020. Både som graddagskorrigeret og det aflæste 

faktiske naturgasforbrug.  

 

Brændværdien er samme for 2019 og 2020, men i den tidligere opgørelse fra 2018 er den 

anvendte brændværdi en anelse større. For at tydeliggøre hvornår der er tale om en egentlig 

reduktion i CO2-udledningen fra naturgasforbruget er CO2-udledningen fra 2019 opgjort både med 

en fastholdt emissionsfaktor for naturgas og emissionsfaktoren for ledningsgas.  

 

Naturgas 2018 2019 2020 

Faktisk naturgasforbrug [MWh]  9.645  7.753 8.238 

Graddagekorrigeret forbrug [MWh]  11.332  9.690 8784 

CO2-udledning (fastholdt) [ton]  1.972 1.756 

CO2-udledning (ledningsgas) [ton]  2.316  1.795 1.565 

Tabel 9 Naturgasforbrug og CO2-udledning 2018-2020 

5.1.3 Olieforbrug  

Der er i dag tre bygninger, som har fyringsolie som opvarmningskilde. Dermed er CO2-

udledningen relativt insignifikant i forhold til den samlede CO2-udledning for kommunen som 

virksomhed. De tre bygninger ses i tabel 10.  
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Olieforbrugende bygninger i 2020 Adresse Bemærkning 

Margarethagården  Nordre Strandvej 450 Der er en fjernvarmemåler på 

adressen, som måler varmeforbruget 

på oliekedlen. 

Nyruphus. Familie- og Naturoplevelser Kongevejen 270  

Boliger Knudemosevej 13 A-G  

Tabel 10 Olieforbrugere i 2020 

Minenergi2 supporterer ikke olieforbrugende anlæg og derfor er olieforbruget i kommunens 

bygninger opgjort på baggrund af de udgifter kommunen havde til fyringsolie på adresserne i 

2020. Olieforbruget på Margarethagården er dog alligevel registeret via en fjernvarmemåler i 

MWh, som derfor benyttes til udregningen specifikt for Margarethagården.  

 

Varmeforbruget i liter og MWh for bygningerne er udregnet på basis af kommunens 

forbrugsudgifter. Derefter er den dertilhørende CO2-udledning er beregnet vha. emissionsfaktoren 

for fyringsolie. Det udregnede forbrug er graddagekorrigeret for at sikre konsistens og 

sammenlignelighed med de forhenværende år. Antal graddage i 2020 var 2.433 mod et normal år 

på 3.037 graddage. Der er antaget at 20% af forbruget er graddageuafhængigt. Resultatet ses i 

tabel 11, sammen med resultatet for årene 2018 og 2019 til sammenligning.  

Udvikling i olieforbrug 2018 2019 2020 

Liter olie 52.990 55.525 20.726 

Graddagekorrigeret forbrug [MWh] 528  554 248 

CO2-udledning [ton] 140  147 66 

Tabel 11 Udvikling i olieforbrug og CO2-udledning 2018, 2019 og 2020 

5.1.4 Totalt varmeforbrug 

Dette afsnit opsummerer forbrug af varme for Helsingør Kommune som virksomhed for de 

forskellige opvarmningskilder. Figur 8 viser det samlede varmeforbrug i årene 2007, 2018, 2019 

og 2020 fordelt på fjernvarme, naturgas og olie angivet i graddagekorrigeret MWh. 

 

 
Figur 8 Varmeforbrug i Helsingør Kommunes bygninger i 2007 og 2018-2020 
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Figur 9 nedenfor viser udviklingen i CO2-udledninger ved varmeforbruget i Helsingør Kommunes 

bygninger. Både energiforbruget og den tilhørende CO2-udledning er faldet. 

 

 
Figur 9 CO2-udledning ved varmeforbrug i Helsingør Kommunes bygninger i 2007 og 2018-2020 

5.2 Elforbrug i kommunens bygninger  

Elektricitet i Helsingør centrum bliver leveret af Forsyning Helsingør, mens Radius leverer el i 

resten af Helsingør Kommune. Produktionen af el afhænger ikke af hvilket forsyningsselskab der 

benyttes, da der er tale om et blandingsprodukt for hele Danmark. Dette betyder også at 

emissionsfaktoren er den samme for begge selskaber. 

 

Minenergi2 er anvendt til at få et overblik over Helsingør Kommunes elforbrug i kommunens egne 

bygninger.  

 

Helsingør Kommune har en del solcelleanlæg. Produktionsopgørelsen kan ses i afsnit 3.3.1. Der er 

for 2020 regnet med en negativ CO2-udledning for den el, som solcellerne har produceret og som 

er brugt i bygningerne, da den fortrænger elektricitet med en CO2-udledning. Der er i 2020 

produceret 605 MWh el fra solceller, hvoraf 399 MWh er brugt i Kommunens egen bygninger og 

resten er solgt til elnettet. Derved har de 399 MWh fortrængt el, reduceret CO2-udledning for 

elforbruget svarende til 56 ton CO2. Der regnes derfor med en negativ CO2-udledning på 56 ton 

CO2 forbundet med elforbruget.    

 

Figur 10 viser udviklingen i elforbruget i Helsingør Kommune i MWh. Det kan ses at forbruget er 

steget med 13% i forhold til 2019. Elforbruget er samlet set faldet med 34% siden 2007. 
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Figur 10 Udvikling i elforbrug og solcelle-produktion.  

Tabel 12 viser udviklingen i CO2-udledningen fra elforbruget i kommunens bygninger både baseret 

på den faktiske emissionsfaktor og den fastholdte emissionsfaktor. Det har ikke været muligt at 

regne den fortrængte CO2-udledning for tidligere år, selvom det må forventes at der ligeledes er 

en negativ CO2-udledning for 2017 og 2018, idet solcellerne blev etableret i 2017.  

Drivhusgasudledningen fra forbrug af el omfatter alene drivhusgassen CO2 i nærværende CO2-

kortlægning for Helsingør Kommune som virksomhed. Det vil være muligt fremadrettet at opgøre 

CO2æ-udledningen for elforbruget. Til sammenligning svarer udledningen fra elforbruget til 1.539 

ton CO2æ og 1.507 CO2, se også tabel 12. Forskellen er forholdsvis in signifikant og derfor er der 

ikke ændret på de tidligere årsopgørelser. Figur 11 viser CO2-udledningen fra elforbruget, samt 

den del, som er fortrængt ved egen produktion af el via solceller.  

 

CO2-udledning ved el 2007 2017 2018 2019 2020 

Emissionsfaktor for el [kg CO2/MWh]* 626 299  232  170 140 

Emissionsfaktor for el [kg CO2æ/MWh]     143 

CO2 fortrængt ved egen produktion af VE    -74 -56 

Udledning med faktisk emissionsfaktor  10.219 2.298  2.111  1.552 1.507 

Udledning med CO2æ-emissionsfaktor     1.539 

Udledning med fastholdt emissionsfaktor** 8.261 5.081  4.606  4.842 5.450 

* for 2007 gælder faktoren kun Østdanmark  

** Der regnes med 2008 som reference år, her var emissionsfaktoren 506 kg CO2/MWh 

Tabel 12 CO2-udledning ved elforbrug i Helsingør Kommunes bygninger 
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Figur 11 Udviklingen i CO2-udledningen ved elforbrug 2019-2020 

I sektion 3.3.1, tabel 6 ses det hvor solcellerne er placeret og hvor meget de enkelte 

solcelleanlæg har produceret.  

5.3 Transport  
Opgørelsen over kommunens CO2-udledningen fra transport, dækker medarbejdernes 

kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil, transport i kommunens egne køretøjer, samt hvor den del 

som kommunens elbiler fortrænger. Medarbejdernes transport med fly, taxa og offentlige 

transportmidler er således udeladt i kortlægningen, da disse ikke registreres. 

 

I 2017 blev det besluttet i kommunen at nedjustere km-satsen for kørsel i egen bil, derudover 

blev det indskærpet at benytte de kommunale biler eller alternativt offentlige transportmidler, når 

det er muligt. Samkørsel i biler eller cykling og brugen af offentlig transport er med til at 

nedbringe kommunens samlede CO2-udledning. Med Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 

er der sat et mål for kommunen som virksomhed om, at mindst 50% af bilparken er baseret på el 

eller brint i 2030. Desuden er der med Cyklistplan 2020-2030 er der vedtaget et mål om, at få 

flere til at vælge cyklen som det primære transportmiddel. Herunder ved bl.a. at forbedre 

fremkommeligheden og trafiksikkerhed. Dette vil således også være medvirkende til, at få 

cyklisme fremmet blandt kommunens medarbejdere.  

 

CO2-udledningerne fra godtgjort kørsel er beregnet på basis af opgørelse over godtgjort kørsel i 

kilometer for kalenderåret, emissionsfaktorer for hver brændstoftype, antal kørte km pr. liter 

brændstof i gennemsnit samt en landsdækkende fordeling mellem benzin- og dieselbiler fra 

Danmarks Statistik.  

 

CO2-udledninger fra kommunens indkøb af brændstof er beregnet på basis af opgørelsen over 

indkøbsmængder, samt emissionsfaktorer for hver brændstoftype. De benyttede 

emissionsfaktorer og fordelinger mellem benzin- og dieselpersonbiler er vist i tabel 13. 

 

Fra 2019 er emissionsfaktorer fra DCE blevet anvendt til at beregne CO2-udledningerne fra 

godtgjort kørsel.  

 

Data 2017 2018 2019 2020 Referencer 

Fraktion benzinbiler 0,689  0,685 0,687 0,689 Danmarks statistik: BIL10: Bestanden af 

personbiler pr. 1 januar 2020 Fraktion dieselbiler 0,311 0,315 0,313 0,311 
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Emissionsfaktorer      

Benzin (kg CO2/km)  0,132 0,132   0,153 0,151 Energistyrelsens ’Energi- og CO2-regnskab”/DCE 

2018 Diesel (kg CO2/km) 0,128 0,128 0,142 0,144 

Benzin (kg CO2/l)  2,4 2,4 2,4 2,4 DN’s Teknisk baggrundsrapport 2008 

Diesel (kg CO2/l) 2,65 2,65 2,65 2,65 Energistyrelsens Standardfaktorer 2020 

Tabel 13 Beregningsforudsætninger for godtgjort kørsel og indkøbt brændstof 

 

Figur 12 viser at godtgjort kilometer er reduceret med hele 285.510 km i 2020, samtidig med at 

indkøbt brændstof er faldet med omkring 47.335 liter. Reduktionen er noget større end den 

hidtidige udvikling. Det kan derfor tyde på, at COVID-19 kan have haft en indvirkning på 

kommunens transport.  

 

Figur 12 Udvikling i transport: godtgjort kørsel og indkøbt brændstof 2017-2020 

Den reducerede mængde indkøbt brændstof og færre godtgjorte km har således resulteret i en 

lavere samlet CO2-udledning som vist på figur 13. 

 
Figur 13 CO2-udledning fordelt på brændstof for 2007 og 2018-2020 
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I dette års CO2-kortlægning er elforbruget til kommunens elbiler også opgjort. Dette er tidligere 

blot medregnet i det samlede elforbrug, men for at tydeliggøre udviklingen i kommunens samlede 

transport og egen bilpark er denne medtaget i år. Målet er ifølge Helsingør Kommunes Plan for 

klima og bæredygtighed 2020-2030, at mindst 50% af bilparken er baseret på el eller brint.  

Helsingør Kommune ejer 5 person-elbiler og 1 el-varebil. Ifølge kommunens egen opgørelse af 

forbruget, har Helsingør Kommune samlet set brugt 470 kWh i 2020. Som tommelfingerregel 

kører en elbil ca. 5 km pr. kWh, hvilket svarer til, at Helsingør Kommune har kørt 2.350 km i 

eldrevne køretøjer i 2020.  

Antal eldrevne køretøjer i 2020 kWh km/kWh km 

5 person-elbiler og 1 el-varebil  470 5  2.350 

Tabel 14 Forbrug af el til Helsingør Kommunes elbiler i 2020 

For at sammenligne transporten fordelt på brændsel er forbruget af benzin, diesel og el til elbiler 

opgjort antal i kørte km, opgjort på baggrund af estimater for km/liter brændstof samt km/kWh 

el. Fordelingen for kommunens egen flåde er illustreret i figur 14.  

 
Figur 14 Transport: Kørte kilometer fordelt på brændstof  

Opgørelsen for kommunens forbrug af elbiler viser, at kørslen i kommunens seks elbiler svarer til 

0,1% af kommunens samlede bilflåde opgjort i kørte kilometer. Der er altså langt igen, hvis 

Helsingør Kommune skal nå målet om, at mindst 50% af bilparken er baseret op el eller brint i 

2030.  
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