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RESUMÉ 
2020 er det fjerde og sidste regnskabsår for Hørsholm Kommune som Klimakommune under Danmarks 

Naturfredningsforening (DN), hvorefter ordningen nedlægges. Hørsholm Kommune har med DN aftalt et 

reduktionsmål på 2 % årligt i CO2-udledningen for kommunen som virksomhed i perioden 2017 til 2020.  

 

Denne rapport opgør den faktiske CO2-udledning for 2020 til 2.915 ton CO2. Fordelingen på sektorer kan  

ses i Figur 1 og udviklingen ift. 2019 kan ses i Tabel 1. 

 

Udviklingen i den faktiske CO2-udledning viser en reduktion på 20,6 % eller hvad der svarer til 755 ton 

CO2 i 2020 ift. 2019. DN’s retningslinjer kræver dog at man fastholder emissionsfaktorerne fra basisåret 

og graddagekorrigerer varmeforbruget for at udelukke påvirkningen fra eksterne faktorer som 

kommunen ikke selv har indflydelse på. Det betyder at Hørsholm Kommunes CO2-udledning opgøres til 

4.202 ton CO2, men der opnås stadig en reduktion på 6 % ift. 2019 (se Tabel 2 og Figur 2). Hørsholm 

Kommune overstiger derfor langt reduktionsmålet på 2 % for 2020. Den højere reduktion skyldes 

primært den omfattende coronanedlukning af mange af kommunens aktiviteter, men også en større 

reduktion i udledningen fra den offentlige bustrafik. Flytningen af Rådhuset til Slotsmarken har dog 

trukket lidt i den modsatte retning, da ejendommen er naturgasopvarmet i modsætning til ejendommen 

på Ådalsparkvej som var opvarmet med fjernvarme. CO2-udledningen fra opvarmningen af det nye 

Rådhus er ca. 3 gange så høj som fra det gamle.  

 

For 2020 er medarbejderpendling nu medtaget i regnskabet, hvilket har medført at tidligere regnskaber 

også er blevet opdateret. Man skal derfor være påpasselig med at sammenligne denne opgørelse med 

tidligere opgørelser. Hørsholm Kommune har fokuseret på de sektorer som kommunen har direkte ind-

flydelse på, og der er derfor mulighed for at udvide afgrænsningen på sigt, når det findes relevant. 

 

 

 
Figur 1 Total CO2-udledning for Hørsholm Kommune som virksomhed i 2020 fordelt på sektorer. 

 

Varmeforbruget i kommunens bygninger udgør den største post i regnskabet på 41 %. Herefter kommer 

udledning relateret til elforbrug på 24 %, hvoraf den bygningsrelaterede del udgør 17 %. Udledningen 
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fra transport og maskiner udgør en lidt større andel på 29 % og udledninger i forbindelse med arealan-

vendelse er under 1 %.  

 
Tabel 1 Den faktiske totale CO2-udledning og de enkelte sektorers bidrag for 2019 og 2020. 

Sektorer 
2019 

Ton CO2 
2020 

Ton CO2 
Udvikling 
Ton CO2 

Udvikling 
% 

Elforbrug 815      685      -130 -15,9% 
Bygningsrelateret 595      496      -99 -16,5% 
Ikke-bygningsrelateret 221      189      -32 -14,2% 
Varmeforbrug 1.659      1.201     -458 -27,6% 
Fjernvarme 969      457      -512 -52,8% 
Naturgas 690      744      +54 +7,8% 
Transport og maskiner 1.001      834      -167 -16,7% 
Taxa 0,9 0,4 -0,5 -58,6% 
Bus og Tog 12 8 -4 -35,0% 
Fly 9 1 -8 -84,7% 
Egen kørsel 35 27 -8 -22,8% 
Tjenestebiler og maskiner 156 176 +20 +13,2% 
Offentlig bustransport 638 471 -167 -26,2% 
Indsamling af dagrenovation 151 151 0 0,0% 
Medarbejderpendling 189 189   
Medarbejderpendling 189 189 0 -0,0% 
Arealanvendelse 6 6 0 0,0% 
Kunstgødning 6 6 0 0,0% 
     
TOTAL 3.670 2.915 -755 -20,6% 

 

 

 

 
Figur 2  CO2-udledningen fordelt på sektorer for 2020 med fastholdte emissionsfaktorer for el og fjernvarme og 
graddagekorrigeret varmeforbrug. 
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Tabel 2 Udviklingen i CO2-udledningen fordelt på sektorer for 2019 og 2020 med fastholdte emissionsfaktorer for el 
og fjernvarme og graddagekorrigeret varmeforbrug. 

Sektorer 
2019 

Ton CO2 
2020 

Ton CO2 
Udvikling 
Ton CO2 

Udvikling 
% 

Elforbrug 980      927      -53 -5,4% 
Bygningsrelateret 715      671      -44 -6,1% 
Ikke-bygningsrelateret 265      256      -9 -3,5% 
Varmeforbrug 2.293      2.246    -47 -2,0% 
Fjernvarme 1.547      1.470      -77 -5,0% 
Naturgas 745      776      +31 +4,1% 
Transport og maskiner 1.001 834 -167 -16,7% 
Taxa 0,9 0,4 -0,5 -58,6% 
Bus og Tog 12 8 -4 -35,0% 
Fly 9 1 -8 -84,7% 
Egen kørsel 35 27 -8 -22,8% 
Tjenestebiler og maskiner 156 176 +21 +13,2% 
Offentlig bustransport 638 471 -167 -26,2% 
Indsamling af dagrenovation 151 151 0 0 
Medarbejderpendling 189 189 0 0 
Medarbejderpendling 189 189 0 0 
Arealanvendelse 6 6 0 0 
Kunstgødning 6 6 0 0 
     
TOTAL 4.468 4.202 -266 -6,0% 

 

 

Rapporten indeholder også en oversigt over udviklingen i hele aftaleperioden 2017-2020. CO2-udlednin-

gen for Hørsholm Kommune som virksomhed er faldet fra 4.543 ton CO2 i 2017 til 4.202 ton CO2 i 

2020. Det er en reduktion på 341 ton CO2 eller hvad der svarer til 7,5% i alt. Det er en gennemsnitlig 

reduktion på 2,5 % per år (se Figur 3). Størstedelen af reduktionen er dog fundet sted i 2020 primært 

forårsaget af coronanedlukningen.  

 

Den beskrevne udvikling tager udgangspunkt i fastholdte faktorer for el- og fjernvarme. Hvis man kigger 

på den faktiske CO2-udledning, så er den faldet med 36 % i samme periode. Dette skyldes en væsentlig 

grønnere elforsyning og at fjernvarmen i højere grad er baseret på biomasse.  
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Figur 3 Udviklingen i CO2-udledningen fordelt på områder 2017-2020 med fastholdte emissionsfaktorer for el og fjern-
varme og graddagekorrigeret varmeforbrug. 



 

VIEGAND 
MAAGØE HØRSHOLM KOMMUNE SIDE 7 AF 33

 

 

INDHOLD 
 
1 INDLEDNING .............................................................................................................. 8 

2 METODEBESKRIVELSE ............................................................................................ 8 

2.1 AFGRÆNSNING ......................................................................................................................................... 8 

2.2 BYGNINGSRELATERET ELFORBRUG .................................................................................................... 9 

2.3 IKKE-BYGNINGSRELATERET ELFORBRUG ........................................................................................ 10 

2.4 VARMEFORBRUG I KOMMUNALE BYGNINGER .................................................................................. 10 

2.5 ENERGIFORBRUG TIL TRANSPORT ..................................................................................................... 11 

2.6 MEDARBEJDERPENDLING .................................................................................................................... 12 

2.7 AREALANVENDELSE ............................................................................................................................. 12 

2.8 DATAINDSAMLING OG BEREGNINGSMETODER ................................................................................ 12 

3 UDVIKLINGEN I AKTIVITETSDATA ........................................................................ 14 

3.1 ELFORBRUG ............................................................................................................................................ 14 

3.2 VARMEFORBRUG ................................................................................................................................... 16 

3.2.1 Fjernvarmeforbrug .................................................................................................................................. 17 

3.2.2 Naturgasforbrug ...................................................................................................................................... 19 

3.3 TRANSPORT OG MASKINER ................................................................................................................. 21 

3.4 AREALANVENDELSE ............................................................................................................................. 22 

4 TOTAL FAKTISK CO2-UDLEDNING 2020 ............................................................... 22 

4.1 ELFORBRUG ............................................................................................................................................ 24 

4.2 VARMEFORBRUG ................................................................................................................................... 24 

4.3 TRANSPORT OG MASKINER ................................................................................................................. 26 

4.4 MEDARBEJDERPENDLING .................................................................................................................... 27 

4.5 AREALANVENDELSE ............................................................................................................................. 28 

5 UDVIKLINGEN I CO2-UDLEDNINGEN – FASTHOLDTE EMISSIONSFAKTORER . 28 

5.1 UDVIKLINGEN I CO2-UDLEDNINGEN FOR 2017-2020 .......................................................................... 30 

6 AFSLUTTENDE KOMMENTARER OG ANBEFALINGER ....................................... 32 

 



 

VIEGAND 
MAAGØE HØRSHOLM KOMMUNE SIDE 8 AF 33

 

 

1 INDLEDNING 
CO2-regnskabet for 2020 for Hørsholm Kommune som virksomhed er en opgørelse af CO2-udlednin-

gerne relateret til kommunens ”forretningsområde” i 2020. Altså CO2-udledninger fra aktiviteter, der ind-

går i driften af virksomheden Hørsholm Kommune og den service, kommunen har ansvar for. Det er ty-

pisk indenfor sektorerne el, varme, transport, arealanvendelse, spildevand, fødevareforbrug, vareforbrug 

og serviceydelser. Hørsholm Kommune har valgt at afgrænse sig fra dele af disse, hvilket beskrives 

nærmere i afsnittet ’afgrænsning’. 

 

Hørsholm Kommune har tidligere indgået en klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsfor-

ening (DN) som sluttede med sidste rapportering i 2014. Hørsholm Kommune har valgt at indgå en ny 

aftale fra 2017 med et minimumskrav om at sænke kommunens CO2-udledninger med 2 % årligt i en 3-

årig periode i årene 2018, 2019 og 2020. CO2-regnskabet for 2020 udarbejdes i 2021.  

 

2020 er sidste år i Hørsholm Kommunes aftale med DN, men DN har også valgt at nedlægge Klimakom-

munekonceptet permanent i hele Danmark. Derved bliver 2020-regnskabet det sidste regnskabsår i DN- 

regi. Rapporten vil i den anledning inkludere en overordnet analyse af CO2-udledningen i hele aftaleperi-

oden fra 2017-2020. 

 

Det anbefales at der fortsat arbejdes videre med klimaregnskaber for kommunen som virksomheden og 

at der fremadrettet opsættes målsætninger. Hvis kommunen senere ønsker at indgå i DK-2020 samar-

bejdet vil et virksomhedsregnskab være en naturlig del af denne proces.  

 

CO2-regnskabet er udarbejdet af Viegand Maagøe i samarbejde med Hørsholm Kommune. 

 

OBS 

I 2020 var store dele af samfundet lukket ned pga. coronaepidemien. Dette har påvirket mange af kom-

munens aktiviteter, hvor administrativt personale blev hjemsendt og skoler og idrætsfaciliteter har været 

helt eller delvist nedlukket. Derfor ses der en relativ stor reduktion i energiforbruget i 2020, som ikke kan 

forventes at opretholdes fremadrettet.  

 

 

2 METODEBESKRIVELSE 
CO2-regnskabet følger de principper og metodevalg som er udlagt i DN’s vejledning fra 2012 til opgø-

relse af CO2-udledninger som lægger sig op ad bredt anerkendte opgørelsesmetoder som Greenhouse 

Gas Protocol samt retningslinjer fra IPCC. DN’s vejledning indeholder en række obligatoriske metode-

valg og områder som regnskabet skal indeholde, men giver også mulighed for en vis valgfrihed, hvor 

den enkelte kommune finder det relevant.  

 

Generelt beregnes CO2-udledningen ud fra aktivitetsdata fra kommunen, som kobles med en emissions-

faktor for den specifikke aktivitet. Aktivitetsdata kan komme i mange former, og det er så vidt muligt for-

søgt at få specifikke forbrugsdata, så tæt på brændselsniveau som muligt. I tilfælde hvor det ikke er mu-

ligt, er der fx benyttet data fra økonomiske regnskaber eller der er foretaget estimater på baggrund af 

andre parametre, hvilket altid vil bero på en række antagelser. Beregninger og eventuelle antagelser 

fremgår af vedlagte regneark, som er udviklet specielt til Hørsholm Kommunes CO2-regnskab, og kan 

benyttes ved fremtidige årlige CO2-regnskaber. Uddybninger fremgår af nedenstående metodebeskrivel-

ser for de enkelte sektorer. 

 

2.1 AFGRÆNSNING 
I afgrænsningen af hvilke aktiviteter CO2-regnskabet inkluderer, har den afgørende parameter været 

kommunens potentielle indflydelse på CO2-udledningen. Det er især nødvendigt at foretage afgrænsnin-

ger for områder inden for forsyning og transportydelser, hvor der eksisterer forskellige grader af kommu-

nalt ejerskab, udlicitering, leasing mv. 
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I DN’s vejledning indgår en række obligatoriske sektorer som er medtaget: 

1. Energiforbrug i kommunale bygninger, herunder: 

a. Administrative bygninger 

b. Skoler 

c. Daginstitutioner 

d. Fritids- og ungdomsklubber 

e. Ældrepleje 

f. Specialinstitutioner 

g. Kulturinstitutioner 

2. Energiforbrug til transport og andre maskiner, herunder: 

a. Administrationspersonalets kørsel og forbrug. 

b. Materielgårdens brændstofforbrug til maskiner o. lign. 

 

Derudover indeholder DN’s vejledning en række forslag til hvad kommunen ellers kan medtage. Herun-

der er listet de aktiviteter som Hørsholm Kommune valgfrit har valgt at medtage: 

1. Elforbrug til vejbelysning 

2. Energiforbrug til idrætsanlæg 

3. Forbrug af kunstgødning  

4. Energiforbrug på udvalgte tekniske anlæg, herunder: 

a. Materielgården 

b. Pumpestationer 

5. Energiforbrug til indsamling af dagrenovation 

6. Energiforbrug fra offentlig transport, herunder (NYT i 2019): 

a. Offentlig bustransport 

b. Borgerkørsel (Flextrafik) 

7. Energiforbrug fra medarbejderpendling (NYT i 2020!) 

 

Resterende områder har Hørsholm Kommune i første rapporteringsperiode fravalgt, da man enten ikke 

har tilstrækkelig indflydelse på udledningen fra disse kilder eller tilstrækkeligt datagrundlag til at beregne 

udledningen. Det er fx: 

1. Energiforbrug til behandling af affald 

2. Energiforbrug på en række tekniske anlæg, som fx: 

a. Vandværker 

b. Rensningsanlæg 

c. Genbrugspladser 

3. Indkøb og vareforbrug 

 

Det er muligt indenfor DN’s retningslinjer løbende at udvide afgrænsningen, hvilket også er Hørsholm 

Kommunes intention, så snart man mener det er relevant. I så fald skal der tages højde for det i bereg-

ning af udviklingen i CO2-udledningen i forhold til basisåret. For 2020 regnskabet er det valgt at udvide 

med energiforbrug fra medarbejderpendling, da der er brugbart data til rådighed. 

 

CO2-regnskabet inkluderer, for el, varme og transport, drivhusgassen CO2. Emissionsfaktoren for el in-

kluderer derudover drivhusgasserne metan (CH4) og lattergas (N2O), som er omregnet til CO2-ækviva-

lenter. For kategorien arealanvendelse er det kun udledningen af lattergas (N2O), der er beregnet. I rap-

porten benævnes CO2-ækvivalenterne blot som ”CO2”. 

Afgrænsningen af drivhusgasser er foretaget, så opgørelsen omfatter alle væsentlige udledninger af 

drivhusgasser og afgrænsningen er i tråd med DN’s vejledning. 

 

2.2 BYGNINGSRELATERET ELFORBRUG 
Bygningsrelateret elforbrug omfatter al elforbrug i kommunalt ejet bygninger inklusiv udvalgte bygninger 

som nødvendigvis ikke er ejet eller drevet af kommunen, men som benyttes af kommunen. Det kan fx 
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være idrætsanlæg eller museer der er privatdrevet med kommunalt tilskud, hvor kommunen derfor har 

en indflydelse. Bygninger som kommunen ejer, men lejer ud, indgår også. Elforbruget går primært til be-

lysning og apparater, og få ejendomme benytter el til opvarmning. Elforbruget er indhentet direkte fra 

Energinets Datahub på målerniveau og koblet til ejendomsniveau, da én ejendom kan have flere målere. 

For ejendomme, som ikke fremgik af oversigten, er elforbruget blevet indhentet fra regninger eller årsop-

gørelser eller taget fra tidligere års forbrug. 

 

Emissionsfaktoren for el er hentet fra Energinet’s miljødeklarering for 2020 på 0,143 kg CO2/kWh. Den 

er beregnet på baggrund af 125 % metoden inklusiv et antaget nettab på 5 % i distributionsnettet1. Ift. 

klimakommuneregnskabet fastholdes emissionsfaktoren for el fra 2017 på 0,194 kg CO2/kWh. 

 

Otte af kommunens ejendomme har installeret solcelleanlæg. Solcelleanlæggenes samlede elproduktion 

er fratrukket de enkelte ejendommes elforbrug, da det antages at langt størstedelen af produktionen for-

bruges direkte. Dette er jf. DN’s retningslinjer. Det har dog ikke været muligt at påvise dette, men for fem 

ud af de syv anlæg ligger den årlige elproduktion på under 10 % af det årlige elforbrug, og elproduktio-

nen må derfor forventes at ligge indenfor ejendommenes grundforbrug. For Materielgården og daginsti-

tutionen Solhuset ligger andelen på hhv. 41 og 108 %, men disse anlæg er designet til så vidt muligt at 

forbruge elproduktion fra solcellerne når den er til rådighed. Fx har Solhuset et geotermianlæg, hvor sol-

cellestrømmen kan bruges direkte til varmeproduktionen. 

 

2.3 IKKE-BYGNINGSRELATERET ELFORBRUG 
Ikke-bygningsrelateret elforbrug omfatter el til vejbelysning og el til anden infrastruktur som signalregule-

ring, buslæskærme, farttavler og cykeltællere. For de sidstnævnte har hver enhed tilknyttet en elmåler, 

så det direkte forbrug kan aflæses. Hele vejbelysningen i Hørsholm Kommune er ejet og drevet af 

SEAS_NVE uden tilknytning af elmålere. Elforbruget er derfor beregnet af SEAS-NVE på baggrund af 

installeret effekt og et anslået antal tændingstimer. Dette giver en vis usikkerhed. 

 

2.4 VARMEFORBRUG I KOMMUNALE BYGNINGER 
Kilderne til opvarmning af kommunale bygninger i Hørsholm Kommune er stort set udelukkende fjern-

varme og naturgas. Tidligere olieopvarmede ejendomme er enten konverteret eller frasolgt. Derudover 

findes enkelte ejendomme med elvarme og en enkelt ejendom med et geotermianlæg. For disse få ejen-

domme tildeles hele elforbruget til bygningsrelateret elforbrug og graddagekorrigeres ikke. Fjernvarme-

forbruget er indhentet fra fjernvarmeselskabet Norfors, og naturgasforbruget er indhentet fra Evida (tidl. 

HMN Naturgas). Fjernvarmeforbruget følger kalenderåret og stemmer derfor overens med CO2-regn-

skabsperioden, mens naturgasforbruget følger fyringssæsonen fra maj til maj. Det betyder at naturgas-

forbruget for 2020 reelt set er forbruget fra maj 2019 til maj 2020.  

 

Der er enkelte ejendomme, hvor det ikke har været muligt at få fjernvarmeforbrugsdata, primært selv-

ejende daginstitutioner, så her er fjernvarmeforbruget estimeret på baggrund af opvarmet areal og byg-

ningstype. Se detaljer i vedlagte regneark. 

 

Emissionsfaktoren for fjernvarme er hentet fra Energistyrelsens Energiproducenttælling for det relevante 

fjernvarmenet, som dækker Hørsholm Kommune2. Da data ikke er til rådighed for 2020 endnu, er der i 

stedet brugt emissionsfaktoren for 2019 på 12,22 kg CO2/GJ. Ligesom for emissionsfaktoren for el fast-

holdes emissionsfaktoren for fjernvarme i klimakommuneregnskabet fra 2017 på 36,30 kg CO2/GJ. For 

naturgas er benyttet Energistyrelsens standardfaktor3 på 2,20 kg CO2/m3.  

 

 
1 https://energinet.dk/El/Miljoedeklarationer#Elhandlere 
2 Fjernvarmenet nr. 17: Nordøstsjællands Fjernvarme 
3 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/CO2/rev_standardfaktorer_for_2017.pdf 
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Ved sammenligning af varmeforbrug fra to forskellige perioder skal der korrigeres for forskelligt udeklima 

i perioderne. Der skal korrigeres for den del af forbruget, der afhænger af udetemperaturen (gradda-

gene), dvs. det der går til opvarmning af en bygning (GAF). Dette er anslået til at være 80 % af det sam-

lede varmeforbrug. De resterende 20 % af forbruget er basisforbrug inklusiv varmt brugsvand (GUF). 

Graddagekorrigeret varmeforbrug = (GAFreg.år x GDbasis.år/GDreg.år) + GUFreg.år. 

 

Basisåret 2017 er ikke graddagekorrigeret ift. et normalår – alle efterfølgende regnskabsår korrigeres 

derfor ift. basisåret.  

 

Da fjernvarmeforbrug og naturgasforbrug følger to forskellige perioder, er der indhentet graddage for 

hver af disse: 

 
Tabel 3 Oversigt over graddage for 2017-2020. 

Periode 2017 2018 2019 2020 

Fjernvarme: 
Kalenderår 
(jan.-dec.) 

2994 2913 2830 2713 

Naturgas: 
Fyringssæson 
(maj-april) 

2910 3113 2646 2761 

 

2.5 ENERGIFORBRUG TIL TRANSPORT 
Transportsektoren omfatter tjenestekørsel i taxa, tog og bus, fly samt kørsel i egen bil. Derudover omfat-

ter det også brændstofforbrug fra kommunens egne biler og maskiner samt indsamling af dagrenovation 

og genbrug som er en udliciteret opgave.   

Der er benyttet en række forskellige metodevalg til transportsektoren, da der for de enkelte underkatego-

rier er fremskaffet vidt forskellige aktivitetsdata. 

 

Tjenestekørsel 

Den største usikkerhed ligger for tjenestekørsel i taxa, tog og bus. Her kan kun fremskaffes aktivitets-

data fra det økonomiske regnskab. Det gør det vanskeligt at konvertere en betalt serviceydelse til et re-

elt brændstofforbrug. For taxakørsel er benyttet typiske priser for startgebyr og kilometertakster til at om-

regne til antal kørte kilometer, for derefter at omregne til et brændselsforbrug baseret på en typisk per-

sonbil. For bus og tog er det langt vanskeligere at antage nogle typiske kilometertakster, da det kan vari-

ere i høj grad. Så her vurderes usikkerheden at være højest, da det er baseret på nogle meget generelle 

antagelser om distance og pris. Se detaljer i vedlagte regneark.  

Tjenestekørsel i egen bil bygger på et stærkt grundlag, da der gives et fast beløb per kørt kilometer, 

hvorved den største usikkerhed ligger i den antaget brændstoføkonomi for en gennemsnitlig personbil.  

 

Fly 

Metoden for fly er blevet opdateret i 2019 og baseres nu på en opgørelse over de faktiske destinationer 

og antal rejsende. Det giver et meget præcist grundlag for at beregne den faktiske CO2-udledning fra 

flyenes brændstofforbrug. Der tilregnes ikke den ekstra drivhuseffekt fra flyenes kondensstriber og høj-

deeffekter, da disse er usikre. 

 

Tjenestebiler og maskiner 

Datagrundlaget for brændstofforbrug til kommunens egne biler og maskiner blev opdateret i 2019 regn-

skabet og bygger nu på en opgørelse over de faktisk indkøbte liter brændstof opgjort på hhv. diesel og 

benzin. Data indhentes fra CircleK og regnskabet for 2018 blev opdateret med samme metode, så den 

reelle udvikling kan følges. Metoden kan ikke benyttes for 2017, da der her blev indkøbt brændstof fra 

flere forskellige leverandører og brændstofforbruget er i stedet estimeret ud fra økonomiske data. Trans-

portområdet kan derfor ikke sammenlignes på tværs af alle tre år, men kun for 2018 og 2019 og fremad-

rettet. I brændstofforbruget for 2017 og 2018 er der indgået en væsentlig mængde brændstof, som reelt 

er forbrugt af Nordsjællands Brandvæsen, da de har tanket på Materielgården. Brandvæsenet har ikke 
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tanket på Materielgården i 2019 og tidligere regnskaber er derfor blevet nedjusteret med samme 

mængde for at kunne sammenligne.  

 

Hørsholm Kommune har to elbiler, hvor kørslen og elforbruget ikke er opgjort. Dette elforbrug er inklude-

ret i en af kommunens ejendomme og tæller derfor med under bygningsrelateret elforbrug. 

 

Offentlig transport 

Offentlig transport omfatter den offentlige rutebustrafik samt flextrafik, som bliver varetaget af MOVIA. 

MOVIA opgør deres egen CO2-udledning i deres årlige miljørapport opgjort for hver kommune. Data er 

derfor hentet herfra uden yderligere behandling. Udledningen omfatter kun den direkte udledning fra kø-

retøjerne og ikke udledninger relateret til drift- og vedligehold, administration mv.  

 

Udledningen for offentlig transport blev første gang medtaget i 2019 regnskabet og tidligere års regn-

skab blev derfor justeret. 

 

Indsamling af dagrenovation og genbrug 

Indsamlingen af dagrenovation og genbrug blev overtaget af City Container CPH i 2019. City Container 

CPH dækker Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner. Det har ikke været muligt at indhente diesel-

forbrug kun til den kørsel der er foretaget i Hørsholm Kommune. Derfor er det samlede dieselforbrug 

fordelt til Hørsholm Kommune ud fra indbyggertal. Da de nye data ikke kan sammenlignes med tidligere 

år, så er udledningen fastholdt for hele perioden 2017-2020 og forventes at kunne følges fremadrettet. 

 

2.6 MEDARBEJDERPENDLING 
I 2020 regnskabet er udledningen relateret til medarbejderpendling medtaget og justeret i tidligere års 

regnskaber. Udledningen er beregnet ud fra en medarbejderundersøgelse fra 2019 som bl.a. under-

søgte medarbejdernes pendlingsformer. Besvarelserne gav indsigt i hvilket transportform den enkelte 

medarbejder benyttede til pendling: bil, bus, tog, cykel eller gang.  

 

Den samlede udledning er beregnet ud fra antal ansatte og den gennemsnitlige pendlingsafstand for 

borgere med arbejde i Hørsholm Kommune. Dette kobles med en gennemsnitlig udledning for hver 

transportform. Der er antaget 200 arbejdsdage per år. Fordelingen imellem de forskellige transportfor-

mer fastholdes indtil der laves en ny undersøgelse. Udledningen påvirkes derfor kun af antal ansatte og 

den gennemsnitlige pendlingsafstand som opgøres hvert år af Danmarks Statistik. 

 

2.7 AREALANVENDELSE 
Udledninger fra sektoren arealanvendelse omfatter i denne opgørelse kun forbrug af kunstgødning til 

fodboldbaner. Vej og Park bruger i begrænset omfang kunstgødning og har ingen opgørelse over dette, 

hvorfor det derfor ikke er medtaget. Kunstgødning indeholder primært kvælstof (nitrogen – N), som ved 

omsætning i jorden danner lattergas (N2O). Lattergas er en kraftig drivhusgas, som er 310 gange krafti-

gere end den tilsvarende mængde CO2. Der er brugt en standard emissionsfaktor fra IPCC4 på 0,01 kg 

N2O/kg N. Det er antaget, at mængden af kunstgødning er den samme som ved tidligere regnskaber, da 

antallet af fodboldbaner ikke har ændret sig. 

 

2.8 DATAINDSAMLING OG BEREGNINGSMETODER 
Nedenstående tabel giver et overblik over den beskrevne metode og de forskellige datakilder. Yderligere 

detaljer kan findes i regnearket. 

 

 

 

 
4 https://www.ipcc.ch/meetings/session25/doc4a4b/vol4.pdf 
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Tabel 4 Oversigt over metoder og datakilder.  

Data Kilde Beregningsmetode Antagelser 
Elforbrug    
Elforbrug i kommunens 
bygninger 

Leveres af SEAS NVE på 
målerniveau. 

National emissionsfaktor 
fra Energinet.dk’s miljøde-
klarering. 125 % metoden 
er benyttet til allokering af 
emissioner imellem el og 
varme. Der er tilføjet et 
antaget distributionstab 
på 5 %.  

Det antages at al elpro-
duktion fra solcelleanlæg 
forbruges direkte i bygnin-
gens elforbrug og trækkes 
derfor fra forbruget. Sol-
celle el antages derfor at 
have nul CO2-udledning.  

Ikke-bygningsrelateret el-
forbrug 

Elforbrug til signalregule-
ring, lystavler, cykeltæl-
lere, busskærme mv. hen-
tes fra Energinets Data-
hub på målerniveau. El-
forbrug til udendørsbelys-
ning leveres af SEAS 
NVE. 

Da der ikke er måler på 
udendørsbelysning, er el-
forbruget estimeret ud fra 
installeret effekt og et an-
taget antal tændte timer. 

 

Naturgasforbrug    
Naturgasforbrug til op-
varmning af bygninger 

Leveres af Evida (tidl. 
HMN Naturgas) på ejen-
domsniveau i kubikmeter 
gas. 

Emissionsfaktoren for na-
turgas er fra Energistyrel-
sens standardfaktorer. 

Der er ikke medregnet en 
eventuel biogasandel i na-
turgasnettet. 

Fjernvarme    
Fjernvarmeforbrug til op-
varmning af bygninger 

Leveres af Norfors. Fjernvarmenettets emissi-
onsfaktor er beregnet ud 
fra Energistyrelsens Ener-
giproducenttælling fra 
2019. 125 % metoden er 
benyttet.  
 

For ejendomme uden for-
brugsdata er varmeforbru-
get estimeret på baggrund 
af Energistyrelsens nøgle-
tal for energiforbrug i of-
fentlige bygninger ud fra 
opvarmet areal. 

Transport og maskiner    
Taxa Udtræk fra Hørsholm 

Kommunes økonomiske 
regnskab. 

Ud fra det økonomiske 
regnskab er der regnet 
baglæns for at bestemme 
antal kørte kilometer. 
Dette er gjort ud fra et ty-
pisk startgebyr og en gen-
nemsnitlig kilometertakst. 
CO2-udledningen er be-
stemt på baggrund af en 
gennemsnitlig udledning 
fra en diesel personbil. 

Det er antaget, at alle ture 
er foretaget i hovedstads-
området i tidsrummet for 
takst 1 (hverdag i arbejds-
tiden). Derudover antages 
det at alle taxaer er die-
seldrevne og har en ud-
ledning fra en gennem-
snitlig diesel personbil. 
Omfatter ikke borgerkør-
sel. 

Bus og Tog (tjenesterej-
ser) 

Udtræk fra Hørsholm 
Kommunes økonomiske 
regnskab. 

Det totale forbrug af bus- 
og tog til tjenesterejser i 
kroner er koblet med en 
gennemsnitlig emissions-
faktor for offentlig trans-
port i g CO2/kr.   

Det antages, at udlednin-
gen er ens per forbrugt 
krone for buskørsel for så-
vel togkørsel og uagtet 
længden af den enkelte 
rejse.  

Fly Opgørelse af alle destina-
tioner og antal rejsende 
baseret på fakturaer. 

Udledningen for hver 
rejse er beregnet med 
værktøjet: ICAO Carbon 
Emissions Calculator 
(https://applicati-
ons.icao.int/icec). Der til-
regnes ikke den ekstra 
drivhuseffekt fra flyenes 
kondensstriber og andre 
højdeeffekter. 

Det er antaget at alle fly-
rejser er direkte og uden 
mellemlandinger. 

Egen kørsel Udtræk fra Hørsholm 
Kommunes økonomiske 
regnskab. 

Da kilometergodtgørelse 
er en fast takst, er der 
præcist opgjort antallet af 
kørte kilometer. Emissi-
onsfaktoren afspejler ud-

Cykelgodtgørelse er truk-
ket ud af regnskabet. 
Fordelingen af benzin, 
diesel og andre drivmidler 
for hele Danmark er hen-
tet fra Danmarks Statistik, 
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ledningen for en gennem-
snitsbil i Danmark per kørt 
kilometer. 

for at beregne udlednin-
gen fra en gennemsnits-
bil. Det antages at andre 
drivmidler har nul udled-
ning.  

Tjenestebiler og maskiner Udtræk fra CircleK. Opgørelsen er angivet i li-
ter brændstof fordelt på 
enten benzin eller diesel. 
Emissionsfaktoren er hen-
tet fra Energistyrelsens 
standardfaktorer. 

Brændstof der tankes i 
slutningen af året bruges 
sandsynligvis først det ef-
terfølgende år. Dette 
modvirkes dog i starten af 
året og antages at gå lige 
op. 

Offentlig bustransport MOVIAs miljøregnskab MOVIA opgører den totale 
CO2-udledning og data er 
ikke bearbejdet yderli-
gere. Se MOVIAs miljø-
regnskab for beregnings-
metode. 

Indeholder både alm. bus-
ruter og flextrafik. 

Indsamling af dagrenova-
tion og genbrug 

Leveret af City Container 
CPH 

Er opgjort i antal liter die-
sel som kobles med rele-
vant emissionsfaktor fra 
Energistyrelsens stan-
dardfaktorer. 

City Container har overta-
get driften fra RenoNor-
den i 2019. Data fra de to 
selskaber kan ikke sam-
menlignes, så tidligere års 
regnskaber er justeret 
med City Containers tal. 

Medarbejderpendling    
Energiforbrug til medar-
bejderpendling 

Data fra medarbejderun-
dersøgelse fra 2019 leve-
ret af Hørsholm Kom-
mune. Opgjort på trans-
portformerne bil, tog, bus, 
cykel og gang. 

Andelen af hver transport-
form kobles med gennem-
snitlige udledningsdata og 
ganges med antal ansatte 
og en gennemsnitlig 
pendlingsafstand for kom-
munen (DST). 

Der antages 200 arbejds-
dage per år. Fordelingen 
imellem transportformerne 
fastholdes indtil der fore-
tages en ny undersø-
gelse. 

Arealanvendelse    
Kunstgødning Leveret af Hørsholm 

Kommune 
Den samlede mængde 
kvælstof kobles med en 
standard emissionsfaktor 
fra IPCC.  

Mængden antages at 
være ens med mængden i 
2014, da antallet af fod-
boldbaner ikke er ændret. 
En faktor på 310 er brugt 
til omregningen af latter-
gas til CO2 ækvivalenter. 

 

 

 

3 UDVIKLINGEN I AKTIVITETSDATA 
Dette afsnit undersøger udviklingen i aktivitetsdata for de forskellige sektorer. Altså udviklingen i elfor-

brug, varmeforbrug, brændstofforbrug osv. fra 2019 til 2020. Kommunen har direkte indflydelse på aktivi-

tetsdataene i modsætning til emissionsfaktorerne som i højere grad er bestemt af eksterne faktorer. Det 

giver derfor god mening at se på udviklingen i aktivitetsdataen imellem de to perioder for at se hvordan 

forskellige indsatser er slået igennem. 

 

3.1 ELFORBRUG 
Det totale elforbrug for 2020 for alle områder var 4.788.287 kWh, hvilket er et fald på 5,4 % ift. 2019 eller 

hvad der svarer til 273.543 kWh (se Figur 4 og Tabel 5). Der er sket store reduktioner for flere områder: 

 

 Administration og drift (Nyt rådhus) 

 Idrætsanlæg 

 

Størstedelen af reduktionen under Administration og drift er forbundet med flytningen til det nye Rådhus. 

Men sandsynligvis også fordi meget af personalet har være hjemsendt i 2020. 
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Reduktionen fra Idrætsanlæg i primært relateret til en reduktion på knap 150.000 kWh i skøjtehallens 

elforbrug. Sandsynligvis også forbundet med delvis nedlukning. Hallens solcelleanlæg har produceret 

stor set det samme som i 2019 med godt 405.000 kWh. 

 

 

 

Figur 4 Elforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på område for 2019 og 2020. *Solcelle elproduktion er fratrukket de 
enkelte områder. 

 

For Skoler og Kultur er der derimod sket en stigning i elforbruget. Stigningen fra Skoler i primært relate-

ret til Hørsholm Skole, som ser en tredobling af elforbruget ift. 2019, som dog var på et meget lavt ni-

veau. Elforbruget er stadig godt 100.000 kWh under forbruget i 2017 og 2018. Dette skyldes installatio-

nen af et nyt ventilationsanlæg i 2019. 

 

For Kultur er stigningen relateret til Hørsholm Bibliotek, som ser over en fordobling af elforbruget til godt 

235.000 kWh. Det er endnu uklart, om der er tale om en målerfejl. 

 

Ældrepleje ser en større reduktion på godt 30.000 kWh, som primært tilskrives Breelteparken og Sophie-

lund. Da elforbrug udelukkende omfatter fællesarealer, kan det sandsynligvis forklares ved en delvis co-

ronanedlukning.  

 

Ændringer i elforbruget kan primært tilskrives bygningsrelateret elforbrug, hvorimod ikke-bygningsrelate-

ret elforbrug står for en reduktion på godt 48.000 kWh eller hvad der svarer til 3,5 % ift. 2019. 
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Tabel 5 Elforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på område for 2019 og 2020. *Manglende data i 2020 for flere må-
lere under Infrastruktur. **Solcelle elproduktion er fratrukket de enkelte områder. 

Område 
2019 
kWh 

2020 
kWh 

Udvikling  
kWh 

Udvikling 
% 

Administration og drift 656.053      499.719      -156.334      -23,8% 

Skoler 844.202      913.791      +69.589      +8,2% 

Daginstitutioner 328.039      290.512      -37.527      -11,4% 

Fritids- og ungdomsklubber 38.275      31.080      -7.195      -18,8% 

Ældrepleje 496.169      463.426      -32.743      -6,6% 

Specialinstitutioner 9.423      16.104      +6.681      +70,9% 

Kultur 195.196      297.981      +102.785      +52,7% 

Andet 63.472      50.033      -13.440      -21,2% 

Idrætsanlæg 1.060.724      903.726      -156.998      -14,8% 

Elforbrug - Bygningsrelateret 3.691.552      3.466.372      -225.180      -6,1% 

Signalregulering 50.886      44.825      -6.061      -11,9% 

Forsyning 237      302      +65      +27,3% 

Infrastruktur* 39.063      9.569      -29.494      -75,5% 

Vejbelysning 1.280.092      1.267.220      -12.872      -1,0% 

Elforbrug - Ikke-bygningsrelateret 1.370.278      1.321.915      -48.363      -3,5% 
     

Total** 5.061.830      4.788.287      -273.543      -5,4% 

 

 

3.2 VARMEFORBRUG 
Det samlede varmeforbrug for både naturgas og fjernvarme er faldet markant med godt 600 MWh i 2020 

ift. 2019, hvilket svaret til en reduktion på 4,0 % (se Tabel 6 og Figur 5). Alle områder undtagen Admini-

stration og drift ser et fald i varmeforbruget, hvilket til dels skyldes et lidt varmere år end 2019. Derud-

over skyldes det store fald sandsynligvis coronanedlukningen. Stigningen i varmeforbruget for Admini-

stration og drift skyldes ibrugtagen af det nye Rådhus på Slotsmarken samtidig med at den gamle råd-

husbygning på Ådalsparkvej stadig holdes opvarmet i et vist omfang. 

 

Se den detaljerede udvikling for hhv. fjernvarme og naturgasforbruget i det næste afsnit. 

 
Tabel 6 Faktisk varmeforbrug for naturgas og fjernvarme for Hørsholm Kommune fordelt på område for 2019 og 
2020. 

Område 
2019 
kWh 

2020 
kWh 

Udvikling 
kWh 

Udvikling 
% 

Administration og drift  1.878.143       2.321.901       +443.758     +23,6% 

Skoler  3.617.335       3.534.503      -82.832      -2,3% 

Daginstitutioner  1.499.377       1.476.434      -22.943      -1,5% 

Fritids- og ungdomsklubber  140.082       120.195      -19.887      -14,2% 

Specialinstitutioner  448.019       328.977      -119.042      -26,6% 

Ældrepleje  2.808.086       2.575.966      -232.120      -8,3% 

Kultur  1.332.515       1.245.205      -87.310      -6,6% 

Idrætsanlæg 2.983.403 2.510.635 -472.768 -15,8% 

Total 14.706.959 14.113.815 -593.144 -4,0% 
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3.2.1 Fjernvarmeforbrug 

Fjernvarmeforbruget er samlet set faldet markant med godt 900 MWh i 2020 ift. 2019, hvilket svaret til en 

reduktion på 8,2 % (se Figur 6 og Tabel 7). Alle områder ser et fald i varmeforbruget, hvilket til dels skyl-

des et lidt varmere år end 2019 (færre graddage – se Tabel 3). Derudover skyldes det stor fald sandsyn-

ligvis igen coronanedlukningen. 

 

Især områderne Administration of drift og Idrætsanlæg ser markante fald i 2020, på hhv. 20,8 % og 15,8 

%, resten af områderne ser mindre reduktioner. 

 
Tabel 7 Faktisk fjernvarmeforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på område for 2019 og 2020. 

Område 
2019 
kWh 

2020 
kWh 

Udvikling 
kWh 

Udvikling  
% 

Administration og drift 1.211.620      959.100      -252.520      -20,8% 

Skoler 2.516.840      2.501.790      -15.050      -0,6% 

Daginstitutioner 945.564      941.933      -3.631      -0,4% 

Fritids- og ungdomsklubber 99.910      83.895      -16.015      -16,0% 

Ældrepleje 2.208.786      2.208.786      -152.304      -6,5% 

Kultur 1.185.229      1.185.229      -11.928      -1,0% 

Idrætsanlæg 2.510.635      2.510.635      -472.768      -15,8% 

TOTAL 11.315.585      10.391.368      -924.216      -8,2% 

 

 

Figur 5 Faktisk varmeforbrug for naturgas og fjernvarme for Hørsholm Kommune fordelt på område for 2019 og 2020. Bemærk at 
enheden er MWh. 
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Figur 6 Faktisk fjernvarmeforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på område for 2019 og 2020. 

 

Forskellen i udeklimaet imellem 2019 og 2020 kan til dels forklare de reduktioner der ses for den reste-

rende områder. 2020 havde 4,1 % færre graddage end 2019 og var derfor generelt et varmere år. Det 

skal dog nævnes, at flere af plejehjemmene ikke har fået opgjort deres varmeregnskab for 2019 ved 

regnskabets udarbejdelse. Deres forbrug er derfor blevet fastholdt. Graddagekorrigeret fjernvarmefor-

brug kan ses i Tabel 8 og Figur 7. 

 
Tabel 8 Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på område for 2019 og 2020. 

Område 
2019 
kWh 

2020 
kWh 

Udvikling 
kWh 

Udvikling  
% 

Administration og drift 1.267.791      1.038.571      -229.220      -18,1% 

Skoler 2.633.522      2.709.089      +75.567      +2,9% 

Daginstitutioner 989.401      1.019.982     +30.581      +3,1% 

Fritids- og ungdomsklubber 104.542      90.847      -13.695      -13,1% 

Ældrepleje 2.470.552      2.391.807      -78.745      -3,2% 

Kultur 1.252.658      1.283.438      +30.780      +2,5% 

Idrætsanlæg 3.121.715      2.718.667      -403.048      -12,9% 

TOTAL 11.840.180      11.252.400      -587.780      -5,0% 
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Figur 7 Graddagekorrigeret fjernvarmeforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på område for 2019 og 2020. 

 

3.2.2 Naturgasforbrug 

Naturgasforbruget ser, ligesom fjernvarmeforbruget, markante reduktioner for alle områder i 2020 ift. 

2019, dog undtagen Administration og drift som har set en fordobling. Dette skyldes det nye Rådhus på 

Slotsmarken, som er naturgasopvarmet i modsætning til det gamle Rådhus som var opvarmet med fjern-

varme. Forbruget af naturgas til opvarmning er derfor samlet set steget med 30.097 m3, hvilket svarer til 

9,8 % (Figur 8 og Tabel 9). 

 

Reduktionerne i naturgasforbruget for andre områder skyldes, udover coronanedlukningen, også lukning 

eller salg af to ejendomme: Børnehuset Skovvænget og Legetek, som tilsammen havde et naturgasfor-

brug på omkring 9.000 m3.  

 

Ældrepleje og Specialinstitutioner ser de højeste reduktioner på hhv. 18% og 27%. 

 

 
Tabel 9 Faktisk naturgasforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på områder for 2019 og 2020. Forbrugsperioden 
gælder reelt set varmeperioden fra maj til maj. 

Område 2019 
m3 

2020 
m3 

Udvikling 
m3 

Udvikling  
% 

Administration og drift 60.593      123.891      +63.298      +105% 

Skoler 100.045      93.883      -6.162      -6,2% 

Daginstitutioner 50.347      48.591      -1.756      -3,5% 

Fritids- og ungdomsklubber 3.652      3.300      -352      -9,6% 

Specialinstitutioner 40.729      29.907      -10.822      -26,6% 

Ældrepleje 40.636      33.380      -7.256      -17,9% 

Kultur 12.305      5.452      -6.853      -55,7% 

TOTAL 308.307      338.404      +30.097      +9,8% 
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Figur 8 Faktisk naturgasforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på områder for 2019 og 2020. Forbrugsperioden 
gælder reelt set varmeperioden fra maj til maj. 

Det skal bemærkes, at naturgasforbruget i 2020 dækker fyringssæsonen fra maj 2019 til maj 2020 og 

det samme for 2019. Fyringssæsonen 2020, var i modsætning til kalenderåret, en anelse koldere end 

2019 (flere graddage - se Tabel 3). Dette vil forventeligt give en stigning i naturgasforbruget, men det er 

ikke muligt at identificere pga. effekten fra coronanedlukningen. Graddagekorrigeret naturgasforbrug kan 

ses i Tabel 10 og Figur 9. 

 

 
Tabel 10 Graddagekorrigeret naturgasforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på områder for 2019 og 2020. For-
brugsperioden gælder reelt set fyringsperioden fra maj til maj. 

Område 2019 
m3 

2020 
m3 

Udvikling 
m3 

Udvikling  
% 

Administration og drift 65.429      129.228      +63.799      +97,5% 

Skoler 108.030      97.928      -10.103      -9,4% 

Daginstitutioner 54.365      50.684     -3.681      -6,8% 

Fritids- og ungdomsklubber 3.943      3.442      -501      -12,7% 

Specialinstitutioner 43.980      31.195      -12.785      -29,1% 

Ældrepleje 43.879      34.818      -9.061      -20,7% 

Kultur 13.287      5.687      -7.600      -57,2% 

TOTAL 332.915      352.983      +20.068      +6,0% 
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Figur 9 Graddagekorrigeret naturgasforbrug for Hørsholm Kommune fordelt på områder for 2019 og 2020. For-
brugsperioden gælder reelt set varmeperioden fra og med maj til maj det efterfølgende år. 

 

3.3 TRANSPORT OG MASKINER 
Udledningen fra transport med taxa, bus og tog er beregnet på baggrund af økonomiske data. Tallene 

viser at forbruget til disse transportformer er næsten halveret fra godt 192.000 kr. i 2019 til godt 104.000 

kr. i 2020. Altså et fald på 46,3 %, som primært skyldes et fald i brug af taxa. Dette skyldes sandsynligvis 

begrænset aktivitet forbundet med coronanedlukning. Kørsel med egen bil er også faldet markant med 

22,5 %. 

 

Udledningen fra offentlig bustransport og flextrafik er baseret direkte på MOVIAs egne beregninger, 

hvorfor der ikke er indblik i deres aktivitetsdata eller brug af emissionsfaktorer. Ifølge MOVIAs opgørelse 

er udledningen af CO2 faldet fra 638 ton i 2019 til 471 ton i 2020 – et fald på 26,2 % eller 167 ton CO2. 

Faldet sker på baggrund af en stor stigning i 2019, hvor der blev kørt med mindre energieffektive busser. 

 

Data for brændstofforbrug, som beskrevet i metodeafsnittet, hentes nu direkte fra CircleK og det præcise 

forbrug for hhv. benzin og diesel kendes derfor. Figur 10 og Tabel 11 viser brændstofforbruget i liter for-

delt på områder. Den største andel af forbruget kommer fra området Administration og Drift som primært 

omfatter brændstof til materielgårdens køretøjer og maskiner. Her ses en markant stigning på 20,7 % 

eller godt 6.500 liter. 

 

Ældrepleje som primært omfatter Hjemmeplejens kørsel ser en stigning i 2019 på 5,3 % eller knap 1.400 

liter. Det er på trods af, at alle hjemmeplejens biler i 2019 nu er skiftet til nye benzin hybridbiler, hvorfor 

der måtte forventes et fald.  

 

Samlet set er forbruget af brændstof steget 13,1 % eller godt 8.000 liter. 
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Figur 10 Totalt brændstofforbrug for benzin og diesel for tjenestebiler og køretøjer i Hørsholm Kommune i 2019 og 
2020. 

 
Tabel 11 Totalt brændstofforbrug for benzin og diesel for tjenestebiler og køretøjer i Hørsholm Kommune i 2019 og 
2020. 

Område 2019 
Liter 

2020 
Liter 

Udvikling 
Liter 

Udvikling 
% 

Administration of drift 31.745 69.648 +6.558      +20,7% 

Skole og fritid 1.913 1.085 -828      -43,3% 

Ældrepleje 27.108 28.532 +1.424      +5,3% 

Andet 831 1.729 +898      +108,0% 

TOTAL 61.597 69.648 +8.051      +13,1% 

 

 

3.4 AREALANVENDELSE 
Forbruget af kunstgødning til Hørsholm Kommunes fodboldbaner er antaget uændret. 

 

 

4 TOTAL FAKTISK CO2-UDLEDNING 2020 
Den totale CO2-udledning fra Hørsholm Kommune som virksomhed er opgjort til 2.915 ton CO2 i 2020. 

Dette er den faktiske CO2-udledning med opdaterede emissionsfaktorer og uden graddagekorrektion. 

Den faktiske udledning for 2019 blev opgjort til 3.670 ton CO2, hvilket svarer til et fald på 755 ton eller 

20,6 %. For at kunne sammenligne de to år kræver DN’s retningslinjer dog at emissionsfaktorer fasthol-

des og varmeforbruget graddagekorrigeres. Se mere under afsnittet ’Udviklingen i CO2-udledningen’. 

 

De afgørende emissionsfaktorer for el og fjernvarme er hhv. faldet 11 % og 49 %. Grunden til at emissi-

onsfaktoren for el er faldet i 2020 skyldes at mængden af el produceret fra vindkraft er øget væsentligt i 

Danmark. Emissionsfaktoren for fjernvarme er faldet fordi andelen af flisbaseret fjernvarmeproduktion er 

steget i det lokale fjernvarmenet, hvilket betegnes som CO2-neutralt. Dette skyldes idriftsættelsen af Hel-

singørs nye flisfyrede kraftvarmeværk. 

 

De forskellige sektorers bidrag til CO2-udledningen er angivet i tabellen nedenfor. 
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Tabel 12 Den faktiske totale CO2-udledning og de enkelte sektorers bidrag for 2019 og 2020. 

Sektorer 
2019 

Ton CO2 
2020 

Ton CO2 
Udvikling 
Ton CO2 

Udvikling 
% 

Elforbrug 815      685      -130 -15,9% 
Bygningsrelateret 595      496      -99 -16,5% 
Ikke-bygningsrelateret 221      189      -32 -14,2% 
Varmeforbrug 1.659      1.201     -458 -27,6% 
Fjernvarme 969      457      -512 -52,8% 
Naturgas 690      744      +54 +7,8% 
Transport og maskiner 1.001      834      -167 -16,7% 
Taxa 0,9 0,4 -0,5 -58,6% 
Bus og Tog 12 8 -4 -35,0% 
Fly 9 1 -8 -84,7% 
Egen kørsel 35 27 -8 -22,8% 
Tjenestebiler og maskiner 156 176 +20 +13,2% 
Offentlig bustransport 638 471 -167 -26,2% 
Indsamling af dagrenovation 151 151 0 0,0% 
Medarbejderpendling 189 189   
Medarbejderpendling 189 189 0 -0,0% 
Arealanvendelse 6 6 0 0,0% 
Kunstgødning 6 6 0 0,0% 
     
TOTAL 3.670 2.915 -755 -20,6% 

 

Fordelingen af CO2-udledningen på sektorer er også illustreret i nedenstående Figur 11. 

 

 

 
Figur 11 Total CO2-udledning i 2020 fordelt på sektorer. 

På Figur 11 ses det at den største andel af den totale CO2-udledning kommer fra varmeforbrug på 41 %. 

Elforbrugets bidrag til CO2-udledningen er på 24 %, hvor størstedelen (17 %) kommer fra bygningsrela-

teret elforbrug. Udledningen fra transport og maskiner udgør 29 % og den nye kategori medarbejder-

pendling udgør 6 % - det samme som ikke-bygningsrelateret elforbrug. Udledninger fra arealanvendelse 

udgør en negligerbar andel på under 1 %. 
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4.1 ELFORBRUG 
CO2-udledningen fra elforbrug udgør 24 % af den samlede udledning, hvoraf 17 % er fra elforbrug i byg-

ninger og 7 % går til ikke-bygningsrelateret elforbrug. Figur 12 viser fordelingen af elforbruget fordelt på 

forskellige kommunale områder. Vejbelysning står for den største post på 181 ton CO2 eller godt 26 % af 

den samlede udledning fra elforbrug. Andre store poster er Idrætsanlæg, administration og drift samt 

skoler, som tilsammen udgør 48 %.  

 

 

 
Figur 12 CO2-udledning fra elforbrug fordelt på sektorer i 2020. 

 

Kommunens solceller har produceret 611.097 kWh i 2020, hvilket svarer til en reduktion i CO2-udlednin-

gen på 87 tons CO2 eller hvad der svarer til 13 % af den samlede udledning fra elforbrug. 

 

4.2 VARMEFORBRUG 
CO2-udledning fra varmeforbrug udgør den største post i CO2-regnskabet på 1.201 ton CO2 eller hvad 

der svarer til 41 % af den samlede udledning.  
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Figur 13 CO2-udledning fra varmeforbrug fordelt på varmekilder i 2020. 

 

Fordelingen af CO2-udledning på varmekilder viser at den største andel kommer fra naturgas med 62 %, 

som det ses i Figur 13. Det til trods for at 74 % af varmeforbruget bliver dækket af fjernvarme. Forskellen 

skyldes at fjernvarmens lavere emissionsfaktor ift. naturgas. 

Hvis man kigger på fordelingen imellem kommunale områder i Figur 14, så står Skoler samt Administra-

tion og Drift for den største udledning på 630 ton CO2 eller hvad der svarer til 52 %. I modsætning til ud-

ledning fra elforbruget ligger idrætsanlæg noget lavere, hvor i stedet Daginstitutioner og Ældrepleje står 

for en udledning på 318 ton CO2 eller 26 %. Det er blandt andet som resultat af at alle Idrætsanlæg er 

tilknyttet fjernvarmenettet, hvorimod der ses en større andel af naturgasfyrede ejendomme under de an-

dre områder. 
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Figur 14 CO2-udledningen fra varmeforbrug fordelt på områder i 2020. 

 

4.3 TRANSPORT OG MASKINER 
CO2-udledningen fra transport og maskiner udgør 30 % af den samlede udledning eller hvad der svarer 

til 834 ton CO2. Udledning fra offentlig bustransport og flextrafik står for langt den største andel af udled-

ningen på 57 %. Herudover står brændstofforbrug fra kommunens egen bilflåde for 21 %, indsamling af 

dagrenovation og genbrug for 18 % og tjenestekørsel i egen bil for 3 % og den resterende udledning 

omfatter taxa, bus og tog samt fly og udgør tilsammen under 1 %. Som beskrevet tidligere er metoden 

bag offentlige transport til tjenesterejser behæftet med en stor usikkerhed, men set i lyset af at de udgør 

så relativt en lille andel af det samlede regnskab, har det ikke den store betydning. Det vurderes derfor, 

at det vil have lille værdi at indhente et bedre datamateriale. 

 

 
Figur 15 CO2-udledning fra transport og maskiner i 2020 fordelt på områder. 
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Figur 16 CO2-udledning fra transport og maskiner i 2020 fordelt på områder. 

 

4.4 MEDARBEJDERPENDLING 
CO2-udledningen relateret til medarbejderpendling er opgjort til 189 ton CO2 i 2020 og udgør 7 % af det 

samlede regnskab. Det skal bemærkes at tallet er behæftet med en vis usikkerhed, da datagrundlaget er 

på et meget overordnet niveau. 

 

Som det fremgår af Figur 17 og Figur 18 udgør bilpendling langt størstedelen af udledningen med 96 % 

eller hvad der svarer til 182 ton CO2. Herefter kommer tog med 3 % og bus med 1 %. 15 % af medarbej-

derne pendler på cykel eller ved gang, hvilket selvfølgelig ikke har en direkte CO2-udledning og derfor 

ikke fremgår af figurerne. 

 
Figur 17 CO2-udledning fra medarbejderpendling i 2020 fordelt på transportformer. 
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Figur 18 CO2-udledning fra medarbejderpendling i 2020 fordelt på transportformer. 

 

4.5 AREALANVENDELSE 
CO2-udledningen fra arealanvendelse er opgjort til 6 ton CO2 og udgør 0,001 % af den samlede udled-

ning for kommunen. Det kommer udelukkende fra brug af kunstgødning til kommunens fodboldbaner.  

 

5 UDVIKLINGEN I CO2-UDLEDNINGEN – FASTHOLDTE EMISSI-
ONSFAKTORER 
I dette afsnit sammenlignes CO2-udledningen i 2020 med 2019 ligesom i foregående afsnit, men nu fast-

holdes emissionsfaktorer for el- og fjernvarme til 2017-niveau og varmeforbruget graddagekorrigeres. 

Herved fjernes indflydelsen fra eksterne faktorer, som ligger udenfor Hørsholm Kommunes indflydelse, 

og man kan derved få en bedre indikation af kommunens indsatser. Analysen af udviklingen i aktivitets-

data i afsnit 3 viser reelt det samme, så dette afsnit vil ikke gå i detaljer indenfor de enkelte sektorer. I 

stedet gives et overordnet billede og en sammenligning af den totale udledning. 

 

Alle områder undtagen naturgasforbruget oplever en reduktion i CO2-udledningen og giver en samlet 

reduktion på 6,0 % eller hvad der svarer til 266 ton CO2. Det skyldes primært en markant reduktion i var-

meforbruget for fjernvarme, som sandsynligvis skyldes coronanedlukning. Derudover ses der også en 

stor reduktion i udledningen fra offentlig bustransport på 167 ton CO2, som derfor også har stor betyd-

ning for det samlede regnskab. 

 

 

 



 

VIEGAND 
MAAGØE HØRSHOLM KOMMUNE SIDE 29 AF 33

 

 

 
Figur 19 Udviklingen i CO2-udledningen fordelt på sektorer for 2019 og 2020 med fastholdte emissionsfaktorer for el 
og fjernvarme og graddagekorrigeret varmeforbrug. 

 
Tabel 13 Udviklingen i CO2-udledningen fordelt på sektorer for 2019 og 2020 med fastholdte emissionsfaktorer for 
el og fjernvarme og graddagekorrigeret varmeforbrug. 

Sektorer 
2019 

Ton CO2 
2020 

Ton CO2 
Udvikling 
Ton CO2 

Udvikling 
% 

Elforbrug 980      927      -53 -5,4% 
Bygningsrelateret 715      671      -44 -6,1% 
Ikke-bygningsrelateret 265      256      -9 -3,5% 
Varmeforbrug 2.293      2.246    -47 -2,0% 
Fjernvarme 1.547      1.470      -77 -5,0% 
Naturgas 745      776      +31 +4,1% 
Transport og maskiner 1.001 834 -167 -16,7% 
Taxa 0,9 0,4 -0,5 -58,6% 
Bus og Tog 12 8 -4 -35,0% 
Fly 9 1 -8 -84,7% 
Egen kørsel 35 27 -8 -22,8% 
Tjenestebiler og maskiner 156 176 +21 +13,2% 
Offentlig bustransport 638 471 -167 -26,2% 
Indsamling af dagrenovation 151 151 0 0 
Medarbejderpendling 189 189 0 0 
Medarbejderpendling 189 189 0 0 
Arealanvendelse 6 6 0 0 
Kunstgødning 6 6 0 0 
     
TOTAL 4.468 4.202 -266 -6,0% 
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Figur 20 CO2-udledningen fordelt på sektorer for 2020 med fastholdte emissionsfaktorer for el og fjernvarme og 
graddagekorrigeret varmeforbrug. 

 

5.1 UDVIKLINGEN I CO2-UDLEDNINGEN FOR 2017-2020 
CO2-udledningen for Hørsholm Kommune som virksomheder er faldet fra 4.543 ton CO2 i 2017 til 4.202 

ton CO2 i 2020. Det er en reduktion på 341 ton CO2 eller hvad der svarer til 7,5% i alt. Det er en gen-

nemsnitlig reduktion på 2,5 % per år. Størstedelen af reduktion er dog fundet sted i 2020 primært forår-

saget af coronanedlukningen. Den beskrevne udvikling tager udgangspunkt i fastholdte faktorer for el- 

og fjernvarme. Hvis man kigger på den reelle CO2-udledning, så er den faldet med 36 % i samme peri-

ode. Dette skyldes et væsentlig grønnere elnet og at fjernvarmen i højere grad er baseret på biomasse. 
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Der ses en reduktion inden for alle områder undtagen for medarbejderpendlingen, hvor der ses en lille 

stigning. Der er dog en større usikkerhed forbundet med denne beregning. Udledningen fra varmeforbru-

get falder jævnt alle år undtagen i 2019. Dette skyldes primært et øget naturgasforbrug på Rungsted 

Skole. I det bygningsrelaterede elforbrug er der større reduktioner alle år, hvilket også er forbundet med 

at en øget andel af elforbruget kommer fra kommunens solcelleanlæg. 

 

For udledningen fra transport og maskiner er der et fald i perioden, men med nogle udsving. Disse ud-

sving skyldes primært en stor årlig variation i udledning fra den offentlige bustransport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Udviklingen i CO2-udledningen fordelt på områder 2017-2020 med fastholdte emissionsfaktorer for el og 
fjernvarme og graddagekorrigeret varmeforbrug. 
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Tabel 14 Udviklingen i CO2-udledningen fordelt på områder 2017-2020 med fastholdte emissionsfaktorer for el og 
fjernvarme og graddagekorrigeret varmeforbrug. *Metoden til opgørelse af udledningen fra tjenestebiler og maskiner 
i 2017 er anderledes end de efterfølgende år – her er derfor indsat udledningen for 2018 for at kunne sammenligne. 

Sektorer 
2017 

Ton CO2 
2018 

Ton CO2 
2019 

Ton CO2 
2020 

Ton CO2 
Elforbrug 1.146 1.084 980      927      
Bygningsrelateret 876 812 715      671      
Ikke-bygningsrelateret 271 272 265      256      
Varmeforbrug 2.296 2.186 2.293      2.246      
Fjernvarme 1.494 1.529 1.547      1.470      
Naturgas 802 657 745      776      
Transport og maskiner 912 938 1.001 834 
Taxa 1 0,9 0,9 0,4 
Bus og Tog 15 19 12 8 
Fly 3 8 9 1 
Egen kørsel 45 45 35 27 
Tjenestebiler og maskiner 163* 163 156 176 
Offentlig bustransport 534 552 638 471 
Indsamling af dagrenovation og genbrug 151 151 151 151 
Medarbejderpendling 183 176 189 189 
Medarbejderpendling 183 176 189 189 
Arealanvendelse 6 6 6 6 
Kunstgødning 6 6 6 6 
     
TOTAL 4.543 4.389 4.468 4.202 
Årlig reduktion - ton CO2   -154 +79 -266 
Årlig reduktion - %  -3,4% +1,8% -6,0% 

 

 

Det skal bemærkes, at der ikke kan sammenlignes med tidligere rapporter, da der løbende er foretaget 

tilføjelser og fejlrettelser bagudrettet. 

 

 

6 AFSLUTTENDE KOMMENTARER OG ANBEFALINGER 
Der er en markant reduktion i CO2-udledningen på 6,0 % i 2020 ift. 2019 og Hørsholm Kommune når 

derfor sit reduktionsmål på 2 %. En stor del af reduktionen skal sandsynligvis tilskrives den meget omfat-

tende coronanedlukning, som især har påvirket varme- og elforbrug. Der forventes derfor en stigning i 

2021 regnskabet, hvis samfundet kommer tilbage til normalen.  

 

Følgende aktiviteter er igangsat for at skabe yderligere reduktioner: 

 

”Kulturhus Trommen – Lysprojekt i Bibliotek 

Et lysoptimeringsprojekt, som har hovedformålet at få ensartet de primære loftlyskilder på 1.sal i Kultur-

hus Trommen samt et projekt, der medvirker til en strømbesparelse gennem lavere strømforbrug og in-

telligent styring af lysanlæggene ift. tidligere. 

 

Sidegevinster ved projektet:  

Meget høj brugerinddragelse af de brugere, der har sin daglige gang i Kulturhuset. Brugerne såsom le-

dere som FM-medarbejder, der hver især har haft en altafgørende medbestemmelse på det arkitektoni-

ske udtryk på lampedesignet samt medbestemmelse på den bagvedlæggende teknik (såsom lysfarve, 

lyskvalitet samt placering af den automatiske styring til de enkelte områder). 

 

Lyskilderne har en højere lysstyrke og bedre lysspredning, hvilket gør, at man får et mere jævnt lys og i 

højere grad undgår ”mørke”/dunkle områder i Kulturhuset samt at loftets lysfelter lyses op og bidrager 

positivt til ejendommens særlige arkitektur. 
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Lyskilderne har et langt bedre farvegengivelse end tidligere – dette giver en større kontrast mellem far-

ver, således de træder mere i karakter. Særligt gevinst på ejendommens udsmykning. 

 

Produktet:  

For at opnå en strømbesparelse blev der installeret LED-belysning med længere levetid og strømforbrug 

(gevinst på driftstimer). 

Den oprindelige lyskilde havde et designmæssigt rødt kryds, der med tiden er blevet en stor del af ejen-

dommens sjæl og udtryk – projektlederen har efter bedste evne forsøgt at bevare krydset samt optimere 

det arkitektoniske udtryk uden at gå på kompromis med projektets hovedformål. 

 

Den grønne omstilling – Fjernvarme konvertering af Brandstationen og Materielgården. 

Projektet omkring fjernvarmekonverteringen af Ådalsvej 52. Hvor der skulle ske en bortskaffelse af eksi-

sterende naturgaskedler samt ombygning af varmecentral blev gennemført en måned før tidsplanen 

samt til mere end 500.000 kroner under budgettet. Projektet blev gennemført i en forudbestemt periode, 

som skulle sikre mindst mulig gene for ejendommens brugere. Det er efterfølgende bekræftet af bru-

gerne, at projektets forløb har været gnidningsfrit. 

 

Databaseret energiledelse på alle kommunale ejendomme 

Der er i år 2021 indført databaseret energiledelse med kunstig intelligens på alle kommunale ejendom-

mes el-forbrug. Disse kan måles ned på timeniveau, dette gør at man kan overvåge og agere hurtigt. 

(senere i år tillægges varmeforbrug). Dette gør, at der i højere grad kan sorteres i fremtidige energipro-

jekters potentialer samt træffes intelligente beslutninger med et databaseret grundlag i modsætning til 

tidligere. Derudover kan opgaverne efter gennemførelse i højere grad kontrolleres, om den forventelige 

optimeringsgevinst lever op til hensigten.” 

 

 

 

 

 

 

 


