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Klimakommune indberetning 2020

Indberetning 2020

Tilbage i 2007 tog Frederikshavn Kommune teten og blev Dan-
marks første klimakommune. Mange danske kommuner har 
siden fuldt trop og placeret sig på det grønne Danmarkskort i 
et forpligtende samarbejde med Danmarks Naturfredningsfor-
ening. 
Med den underskrevne klimakommuneaftale har Frederikshavn 
Kommune forpligtet sig til at reducere sin egen C02-udledning 
med 3% årligt i perioden fra 2007 til 2025. Men udgangspunkt 
i tallene fra 2007, så vil det sige, at vi samlet set for hele peri-
oden frem til 2025 reducerer kommunens C02-udledning med 
hele 54%.

I oktober 2019 udvalgte Realdania, CONCITO og C40 20 danske 
kommuner til det danske projekt DK2020,  herunder Frederiks-
havn Kommune. Frederikshavn Kommune har udarbejdet en 
klimaplan, som er godkendt i henhold til DK2020 projektets krav 
til klimaplaner, der er kompatible med FN’s Paris-aftale. Der-
for vil indeværende indberetning være den sidste af sin slags, 
hvor vi i stedet fremadrettet vil indberette til DK2020 projek-
tet. Frederikshavn Kommunes ambition om at reducere sin egen 
CO2-udledning med 3% årligt forsætter.

For at nå målet og realisere vores ambitioner, har vi fortsat fokus 
på at energioptimere kommunens bygninger, udskifte energi-
tunge og udtjente anlæg, forbedre brændstoføkonomien i trans-
porten, opføre moderne og energirigtige byggerier - og sidelø-
bende samle flere mennesker på færre, energioptimerede- og 
multifunktionelle kvadratmeter. 

Vi akter fortsat at arbejde med de gode indsatser samt udfordre 
os selv, så vi hele tiden udvider vores eget kendskab til mere 
energi- og miljøvenlig håndtering af de kommunale bygnings-
arealer. Det er indsatser, som vi også gerne vil bidrage med som 
inspiration til andre, så vi i fællesskab arbejder for et grønnere 
Danmark. 

Du finder verdensmålene her

https://www.verdensmaalene.dk/maal

År 2020 har på mange måder været et specielt år. Danmark har 
under coronapandemien skulle omstille sig grundet restriktio-
ner, hvilket også har tvunget den enkelte dansker ud i foran-
dringer både i forhold til sit arbejde, sin færden i offentligheden 
og mødet med familie og venner.  Allerede ved første nedlukning 
af Danmark og de første restriktioner tog sit indtog, så havde vi 
tanker på, hvordan dette kunne have effekt på CO2-udlednin-
gen. Med lukkede skoler, hjemsendte medarbejdere og mindre 
transport, så måtte dette have en positiv effekt. Men hvor længe 
skulle Danmark være lukket ned, og hvor stor effekt ville det 
have på de samlede tal for 2020? Det vidste vi ikke på daværende 
tidspunkt, men det kender vi nu. 

Foruden den påvirkning, coronapandemiens restriktioner har 
haft, så har Frederikshavn Kommune ligeledes igangsat indsat-
ser i 2020, som skal bidrage til kommunens ambition om at sæn-
ke sin CO2-udledning. 

I denne indberetning vil vi redegøre for Frederikshavn Kommu-
nes opnåede energibesparelser i 2020, hvilken er landet på en 
solid reduktion på det graddage korrigeret varmeforbrug på 12%, 
og tilsvarende 5% på elforbruget. Dette afspejler den kontinu-
erlige indsats, der er gjort i en lang periode, den koordinerede 
indsats på nedbringelsen af energiforbruget samt et lavere akti-
vitetsniveau i de kommunale bygninger grundet coronapande-
mien i 2020.

Det særligt flotte resultat for år 2020 skyldes både kommunens 
mange indsatser samt coronapandemiens nedlukning af Dan-
mark, som har haft en stor påvirkning af el- og varmeforbruget 
i flere af de kommunale bygninger.  

Vi fortsætter ufortrødent vores arbejde for at skabe endnu flere 
grønne, bæredygtige resultater i Frederikshavn Kommune – og 
er allerede godt i gang for 2021. 

Rigtig god læselyst 

Med venlig hilsen Bo Niebuhr 
Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune

https://www.verdensmaalene.dk/maal
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• Rådhus, bygninger til forvaltninger, mv. (rådhuse, kontorer, decentrale forvaltninger)

• Skoler (gymnastiksale, div. skurer, evt. SFOér og børnehaver placeret på skoler)

• Daginstitutioner (børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, aldersintegreret daginstitutioner)

• Ældrepleje (plejehjem, beskyttede boliger, væresteder for ældre)

• Specialinstitutioner mv. (døgntilbud, botilbud, forsorgshjem, væresteder)

• Kulturfunktioner (biblioteker, musikhuse, spillesteder, museer)

• Andre Kommunale bygninger

• Idrætsanlæg (boldbaner, svømmehal, ishal)

• Teknisk anlæg (materialgård)

• Brændstofforbrug, plejepersonalekørsel (hjemmehjælp/pleje)

• Flådestyringsbilers kørsel og forbrug
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Genstand for aktiviteter til energireduktion 

Forudsætninger for CO2 emission

I denne figur illustreres bygningsmas-

se samt de øvrige områder, som i denne 

indberetning er genstand for Frederiks-

havn Kommunes indsats for at reducere 

sin C02 udledning.

DN’s oplyste standardværdier for CO2 

emission er anvendt for diesel og benzin, 

hvorimod værdierne for el-produktion er 

fundet på Energinet.dk jf. 

Vedrørende el, så anvendes der Energi-

nets CO2 emissionsdata vedr. el-produk-

tion i Danmark, hvor værdien for 2020 er 

opgjort til 0,135 kg/kWh.

Alle øvrige tal for fjernvarme er beregnet 

faktisk for hvert fjernvarmeværk. De min-

dre værker så som Østervrå, Hørby mv. er 

vurderet ens. Her er emissionsfaktoren fra 

Østervrå Fjernvarme anvendt. 

På transportområdet er forbruget udreg-

net i liter benzin og i liter diesel pr. år 

med udgangspunkt i 2400 g CO2 pr. 1000 

liter benzin, og 2650 g CO2 pr. 1000 liter 

diesel. Ved omlægning af transport til 

biogas, betragtes biogassen som CO2 neu-

tral, og vil derfor medføre en direkte be-

sparelse på CO2 regnskabet. Frederikshavn 

Kommune har indført et flådestyrings-

program, som gør det muligt for kommu-

nens medarbejdere at booke kommunale 

biler til arbejdsrelateret kørsel. 

Det betyder, at kommunen oplever en 

stigning i det registrerede brændstoffor-

brug ud fra to forudsætninger: 1. Flåde-

styring gør transporten centralt forankret, 

lettere at styre og giver et bedre over-

blik. 2. Målet med flådestyring er at flyt-

te medarbejdernes kørsel fra egen bil til 

kommunens biler. 

I forhold til udbetalt kørsel er der i 2019

lavet en opgørelse for de antal kørte km, 

som kommunen har udbetalt kørepenge 

for. I opgørelsen er følgende forudsæt-

ninger anvendt for at kunne omregne 

kørselsudbetalingen til CO2 emission: for-

brug pr. kørt km opgøres til 15 km/liter, og 

gennemsnitsemissionstallene for benzin 

og diesel, dvs. 2.525 g CO2 pr. 1000 liter, er 

anvendt i udregningen.

Opgørelse af CO2 emission for 
indberetningsåret 2020

Opgørelsesmaterialet for hele indberet-

ningsåret 2020 er samlet i et bilag bagerst 

i rapporten. I den samlede opgørelse 

fremgår årets forbrug og CO2 emissioner 

for indberetningsåret i en sammenligning 

med tidligere år. Tabellerne er inddelt i 

el, varme og transport. 

I materialet er energidata fordelt på de 

forskellige bygningskategorier f.eks. sko-

ler, daginstitutioner mm. Denne indde-

ling medvirker til at overskueliggøre de 

områder, der i særdeleshed har været i 

fokus. 

I denne tabel er dette års besparelser på 

henholdsvis el-, varme- og på transport-

området samlet. På transportområdet har 

Frederikshavn Kommune efterhånden 

opnået et bedre og mere præcist overblik 

over brændstofforbruget i de kommunale 

biler. Det skyldes dels programmet Eco-

fleet, der anvendes til booking og ad-

ministration af kommunens biler og dels 

kommunens økonomisystem, der gør det 

muligt at samle data under relevante po-

ster, som hjælper til at overskueliggøre 

det samlede forbrug.  

Gennemførte projekter 2020

Selvom store dele af det danske samfund 

har været lukket ned i lange perioder af 

2020. Det har ikke betydet, at der ikke er 

gennemført og igangsat projekter i Fre-

derikshavn Kommune. Tværtimod har 

vi benyttet nedlukningsperioderne til at 

udføre indsatser mens medarbejderne, 

eleverne og børnene ikke har været fysisk 

tilstede i de kommunale bygninger. 

I 2020 besluttede byrådet i Frederikshavn 

Kommune ligeledes at fremrykke yder-

ligere midler fra budget 2021 til budget 

2020, så endnu flere projekter kunne 

gennemføres, og samtidig bringe mere 

arbejde for de lokale håndværkere. 

I dette afsnit fremhæves et lille udsnit af de projekter, som positivt har bidraget til at 

minimere energiforbruget i Frederikshavn Kommune i 2020.

2019 2020

Forbrug CO2 (Tons) Forbrug CO2 (Tons)

El 7.008 MWh 1.253 7.008 MWh 1.037

Varme 22.045 MWh 3.557 22.045 MWh 2.931

Transport 940 2.460 940 6.233

Reduktion i alt 11,6 pct -14,3 %

På Bangsbostrand Skoleafdeling blev en slidt gymnastiksal ombygget til moderne multirum og musiklokaler 
med miljøvenlige løsninger, som gavner indeklimaet og trivsel.
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE 
BYGGER PÅ GENBRUG 
Bæredygtighed, sundt indeklima kloge 

kvadratmeter og energioptimering. Læn-

ge har Danmarks nordligste kommune 

haft disse som fokusområder i sine bygge-

projekter. Men ved opbygningen af en ny 

daginstitution i en eksisterende bygning, 

ønskede de at udbygge sin viden om gen-

anvendelse af byggematerialer. 

Siden 2018 har Frederikshavn Kommune 

arbejdet med et spændende byggepro-

jekt – etablering af ny daginstitution i 

en allerede eksisterende skolebygning 

under Frydenstrand Skoleafdeling i Fre-

derikshavn. 

Daginstitutionen er placeret i den østlige 

ende af skolens areal, så institutionens 

tre afdelinger er samlet i et område med 

to bygninger. Den ene bygning indehol-

der både vuggestueafsnit og børnehave, 

hvor der i en nærtliggende bygning fin-

des specialbørnehaven. 

Sundt indeklima og trivsel hos børnene 

er i højsæde ved sådanne byggeprojek-

ter, men denne gang åbner projektets 

omfang op for nye muligheder og fokus-

områder, da det er eksisterende bygning-

er, der for fremtiden skal bruges til andet 

formål.

Det satte gang i tankerne hos Frederiks-

havn Kommune, om hvordan vi på en 

klima- og miljøvenlig måde kunne både 

totalrenovere, ombygge og genanvende i 

et og samme byggeprojekt. 

Faglig rådgivning favner ny viden og 

giver nye muligheder

Med sin allerede ekspertviden i forhold 

byggeprojekter åbnede Ejendomscente-

ret, i Frederikshavn Kommune, op for at 

lærer endnu mere. 

Derfor indgik Frederikshavn Kommune 

samarbejde med en anerkendt rådgiv-

ningsvirksomhed, som skulle bistå hele 

processen. Det var en gunstig investering 

af Frederikshavn Kommune, som ind-

samlede viden om alt fra puljeansøgnin-

ger til generel rådgivning om bæredygtigt 

byggeri med genanvendelse for øje. 

Frederikshavn Kommune ansøgte i 2020 

om del i puljen, Sammen om bæredyg-

tigt byggeri, som udstedes af foreningen, 

Realdania. 11 af landets kommune r fik 

godkendt sin ansøgning, heriblandt Fre-

derikshavn Kommune. Den investering 

var med til, at de miljøvenlige løsninger, 

som vi havde på tegnebrættet, blev en 

realitet i byggeprojektet på Frydenstrand 

Skoleafdeling uden at gå på kompromis 

med sundt indeklima og trivsel hos de 

mindste.   

Genanvendelse giver besparelse på 

flere parametre

Frederikshavn Kommune har investe-

ret i ny viden og rådgivning inden for 

bæredygtighed og genanvendelse i re-

lation til byggeprojekter. Denne inve-

stering vil både have langsigtet positiv 

effekt på de fremtidige byggeprojekter 

og gav besparelser på det nu færdige 

byggeprojekt med en ny daginstitution. 

Ved at benytte allerede eksisterende 

bygninger og udvikle på konceptet, 

kloge kvadratmeter, så giver det opti-

mal anvendelse af de kommunale kva-

dratmeter som helhed. Frederikshavn 

Kommune opnåede på den måde at få 

plads til mere på mindre areal og for 

færre midler – det er bæredygtighed i 

sig selv. 

Den nye daginstitution på Frydenstrand 

Skoleafdeling genanvendte i alt 1300 

m2 og kun 100 m2 blev bygget op på ny. 

Resultatet gav store besparelser. 

I et af kommunens tidligere bygge-

projekter har nybyggede kvadratme-

ter løbet op i en pris af 22.000 kr. pr. 

m2, hvor kvadratmeterprisen i ombyg-

ningen på Frydenstrand Skoleafdeling 

lå på 10.000 kr. pr. m2 – det er mere 

end en halvering af prisen. 

Ud over den store økonomiske bespa-

relse, har en materialekortlægning, 

udført af rådgivningsvirksomheden, 

vist en besparelse på 50 ton CO2 ækvi-

valenter ved genanvendelse af eksiste-

rende kvadratmeter fremfor at bygge 

nyt. Dette skyldes ligeledes en grundig 

vurdering af byggematerialer.

Valg af byggemateriale ud fra 

fokusområder

I Frederikshavn Kommunes Ejendoms-

center arbejdes der konstant på at fin-

de innovative og moderne løsninger 

til de kommunale byggeprojekter, som 

både tager højde for vedligehold, sundt 

indeklima og trivsel. 

Med de erfaringer, som kommunen har 

tilegnet sig igennem projektet, er det 

tydeligt, at der ved byggeprojektet er 

vurderet ud fra tre principper, social, 

miljømæssigt samt økonomisk bære-

dygtighed. Her er parametrene LCA og 

LCC vurderet på byggematerialerne samt 

på de indeklimamæssige forhold li-

geledes vurderet. Tidligere har praksis 

været baseret på faglig vurdering samt 

økonomi.

Da der altid er medarbejdere, som un-

dersøger nye løsninger, materialer og 

produkter samt vidensdeling med an-

dre virksomheder og kommuner, så sik-

re Frederikshavn Kommunen altid den 

højeste standard på hvert projekt ud fra 

den økonomiske ramme samt målene 

for trivsel baseret på sundt indeklima. 

Standarden for fremtiden

Længe har Frederikshavn Kommune 

haft fokus på kloge kvadratmeter, sundt 

indeklima, energioptimering og bære-

dygtigt byggeri, men nu har kommunen 

også gjort sig erfaringer med bæredyg-

tighed i forhold til genanvendelse af 

byggematerialer. 

Projektet med ny daginstitution på Fry-

denstrand Skoleafdeling blev på alle 

måde en stor succes. Den erfaring vil 

derfor præge kommunens kommende 

byggeprojekter samt være med til at 

hæve niveauet for fremtiden.

Bygger på genbrug: Et af de materialer, som blev gennemgået i materialekortlægningen, var den eksisterende 

belægning af røde teglklinker. Efter en sammenligning med andre alternative belægningstyper ud fra Co2-ud-

ledning (inkl. transport), totaløkonomi og æstetik, blev resultatet at genbruge den eksisterende belæg, som gav 

en besparelse på 17,5 ton CO2-ækvivalenter.

RUTINEOPGAVE BIDRAGER TIL 
ENERGI- OG KLIMAOPTIMERINGEN

Frederikshavn Kommune har et 

tværgående samarbejdsteam, der 

arbejder med at realisere forskellige 

projekter til nedbringelse af ener-

giforbruget i de kommunale byg-

ninger.

I tæt samarbejde med de teknisk 

servicemedarbejdere, som har sin 

arbejdsdag i de kommunale byg-

ninger, udarbejdes der årligt en 

bygningsgennemgang af vedlige-

holdelsespotentialet i de enkelte 

bygninger. Herefter findes løsnin-

ger, som både opfylder kravet for 

vedligehold samt benytter mulig-

heden for at energioptimere. 

Projekterne spænder bredt og tager al-

tid udgangspunkt i de muligheder, der 

er på den enkelte bygning – og med 

fokus på at plukke de lavthængende 

frugter i energioptimeringens navn. 

Herudover arbejder medarbejderne i 

Frederikshavn Kommune målrettet og 

konsekvent med at tilpasse Kommu-

nens bygningsmasse og indrette med 

fokus på kloge kvadratmeter. 

Som en del af det daglige arbejde hos 

de byggefaglige projektledere er også 

opgaven i at være opsøgende på nye 

tendenser og løsningsmuligheder, så 

vi hele tiden følger med tiden i forhold 

til klima- og energioptimering af de 

kommunale bygninger. Dette er et stort 

fokusområde i Frederikshavn Kommu-

ne, og derfor uddeles der også hvert år 

en energipulje, som netop skal støtte 

op om arbejdet med at energioptimere 

kommunens samlede bygningsmasse. 

De tekniske servicemedarbejdere yder gennemgang af 
bygningerne samt regelmæssig kontrol. 
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Tiltag i 2021

8

Fokusområder

Energistyring (1)

Kommunens energiopgørelser håndteres 

så vi udarbejder opgørelse for kommu-

nens incitamentsmodel, hvor 50% af op-

nåede besparelser på den enkelte bygning 

udbetales til brugerne, og 75% af et evt. 

merforbrug opkræves af brugerne. Vi har 

udarbejdet en video, som gerne skulle for-

midle budskabet på en let og overskuelig 

måde. Se link: http://www.youtube.com/

watch?v=Bb0NQWHLU-U

Investeringer 
med kort tilbagebetalingstid (2)
Ejendomscenteret har kun foretaget en-
kelte projekter, med en tilbagebetalingstid 
under 5 år. Ejendomscenteret er pt. I gang 
med at få en række bygninger energimær-
ket igen, hvilket kan medføre, at planerne 
herfor kortlægger potentialer i denne ka-

tegori.

Investeringer 
med lang tilbagebetalingstid (3)

I 2019 er der foretaget investeringer som 

ex udskiftning af eksisterende gaskedel 

anlæg til enten varmepumpe anlæg eller 

hybrid anlæg, nye LED belysningsanlæg, 

samt opsætning af nyt CTS anlæg, hvor 

disse investeringer har en tilbagebeta-

lingstid som er over 5 år. Baggrunden for 

disse investeringer er, at anlæggene efter-

hånden er ved at være udtjente, og derfor 

er det ønskeligt, at gøre den korrekte in-

vestering, da anlæggene må formodes at 

have en 20-25 årig levetid.

Solceller (4)

på solcelleområdet har Frederikshavn 

Kommune strategisk prioriteret at igang-

sætte en række tiltag, som efterfølgende er 

blevet påvirket af den nuværende lovgiv-

ning omkring dispensation for selskabs-

udskillelse.

Frederikshavn Kommune har opsat godt 

800 kWp, svarende til over 5.000 m2 sol-

celler.

Målsætningen var, at Frederikshavn Kom-

mune ved udgangen af 2014 samlet set 

skulle have en installeret effekt på 1 MWp 

solceller. Det har ikke været muligt med 

den nye lovgivning på området, da kom-

muner ikke har samme muligheder som 

regionerne og staten.

Følg Frederikshavn Kommunes strømpro-

duktion her: 

www.solcellerfrederikshavn.dk

Budget år Energistyrings- 

system (1)

Projekter iht. 

energimærker (2)

ESCO eller kommu-

nale projekter (3)

Energi produceren-

de anlæg (4)

Budget

2021 0,5 1 mio. kr. 1,5 mio kr.

2022 0,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 4,5 mio. kr.

Budget til energitiltag

Frederikshavn Kommunes byråd vedtog efteråret 2011 en investeringsplan for energitiltag, som ser således ud:

Konkrete projekter i 2021

Frederikshavn Kommune forventer det kommende år, ud fra ovennævnte beløb, 

at gennemføre blandt andet følgende projekter:

Nr. Handlingsplan VE produktion / 

Energibesparelse

Projekt periode Investering (DKK) Tiltag

1. Frederikshavn Bibliotek, ny 

tagbelægning (isolering)

50 MWh 2021 200.000 (3)

2. Daginstitution, Abildvej, 

udskiftning af belysning

5 MWh 2021 100.000 (3)

3. Frydenstrand Skoleafdeling - vin-

duesudskiftning

20 MWh 2021 300.000 (3)

4. Strandby Skoleafdeling, 

udskiftning af vinduer
15 MWh 2021 100.000 (3)

5. Ravnshøj Skoleafdeling, 

udskiftning af vinduer
25 MWh 2021 200.000 (3)

6. Sæbygård Skoleafdeling, 

vinduesudskiftning

45 MWh 2021 420.000 (3)

7. Ravnshøj Skoleafdeling, 

udskiftning af belysning
15 MWh 2021 100.000 (3)

8. Sæbygård Skoleafdeling, 

udskiftning af tag

50 MWh 2021 2.000.000 (3)

9. Frydenstrand Skoleafdeling Øst, 

udskiftning af varmefordeling

25 MWh 2021 300.000 (3)

10. Frydenstrand Skoleafdeling 

Vest, udskiftning af varmefordeling

20 MWh 2021 200.000 (3)

Grøn transport er bestemt en prioritet i 
Frederikshavn Kommune – og det ses også 
i den kommunale bilflåde, der foruden 
små, konventionelle diesel- og benzinbi-
ler med god brændstoføkonomi, består af 
både el- og biogasbiler. 

Inspiration fra førende klimabyer 
Frederikshavn Kommune er én af tyve 
danske kommuner, der er udvalgt til Re-
aldania’s projekt: ”DK2020 - Deadline2020 
for danske kommuner.” Formålet er at 
sætte skub i energireducerende indsatser 
for at opfylde Parisaftalen på kommunalt 
niveau, og det understøtter særligt spar-
ring og samarbejde mellem danske kom-
muner på klimaområdet.

Igennem projektet får vi teknisk hjælp og 
sparring af globale og danske eksperter fra 
det internationale bynetværk C40 og den 
grønne tænketank CONCITO, til at udvikle, 
opdatere eller tilpasse klimaarbejdet.

Målet er at skabe konkrete klimaplaner, 
der har fokus på alle områder – og netop 
dette samarbejde kan være med til at give 
os værktøjer og inspiration, så vi ved, hvil-
ken vej der er bedst at gå på transportom-
rådet for Frederikshavn Kommune.

Coronapandemien betød 
færre kørte kilometer
År 2020 har coronapandemien hersket i det 
danske samfund. Det har medført at man-

Transport

ge medarbejdere i Frederikshavn Kommu-
ne i lange perioder har været hjemsendte 
og skulle bruge digitale værktøjer for at 
samarbejde trods afstand. 

Det har betydet, at vi ikke har brugt lige så 
meget tid bag rattet for at komme rundt til 
møder, og dermed har vi kørt færre kilo-
meter i 2020 end i det forgående år. Dette 
kan vi både se ud fra forbruget på kom-
munens flådebiler samt indberetningen, 
fra medarbejderne, af antal kørte kilome-
ter i egen bil. 

Nu hvor corona-restriktionerne er på til-
bagetog, så skal vi huske fortsat at benytte 
de gode og miljøvenlige tendenser og ar-
bejdsmetoder. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U
http://www.youtube.com/watch?v=Bb0NQWHLU-U
http://www.solcellerfrederikshavn.dk 
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Frederikshavn Kommune kommer i 2020 
ud med et flot resultat på et fald i Kom-
munens CO2 udledning på hele 14,3%. 
Det er et rekordhøjt resultat, der nærmer 
sig en femdobling af ambitionen om at 
reducere CO2 udledningen med 3 % pr. år.

Dette flotte resultat skyldes flere årsager 
– både coronapandemiens restriktioner, 
kommunes indsatser og samarbejde med 
de lokale varmeforsyningsvirksomheder, 
som har arbejdet med mere bæredygtige 
løsninger.

Der opleves blandet andet et lavere CO2 
niveau pr. kWh på både el og varme, som 
et resultat af indsatserne i forhold til ved-
varende energi og optimal udnyttelse af 
varmen, hvilket er iværksat i samarbejde 
med varmeforsyningsvirksomhederne. 

Derfor er der på energibesparelsen sket 
et fald på det graddage korrigeret var-
meforbrug på hele 12%, og tilsvarende 
på elforbruget med 5%. Dette resultat 
afspejler både den kontinuerlige indsats, 
der er udført i en lang periode, samt en 

Konklusion

synlig lavere aktivitetsgrad i de kommu-
nale bygninger i løbet af 2020. 

I 2020 oplevede Danmark flere perioder 
med nedlukninger, grundet coronapan-
demiens restriktioner. Både institutio-
nerne, skolerne, idrætshallerne og flere 
administrationsbygninger var forladte i 
lange perioder, mens børnene og med-
arbejderne var hjemsendte. Det har for 
mange haft negative konsekvenser, men 
det har samtidig givet en positiv påvirk-
ning og et fald i udledningen af CO2, da 
både el- og varmeforbruget blev markant 
lavere. 

På transportområdet er der sket et let 
fald af brændstofforbruget. Årsagen hertil 
vurderes ligeledes at skyldes, at der i 2020 
har været lavere aktivitetsniveau som føl-
ge af coronapandemien. Flere af kom-
munens medarbejdere har været hjem-
sendte og skulle mødes digitalt, hvilket 
har mindsket forbruget af kommunes 
flådekøretøjer. Samtidig kan vi se på ind-

beretningen af kørte kilometer i egen bil 
næsten er halveret. 

Ud fra ovenstående kan flere få tanken, at 
resultatet primært skyldes coronapande-
miens indtog i Danmark, hvilket også er 
korrekt, men det betyder ikke, at resulta-
tet vil afvige i 2021. Klima- og energipro-
jekterne ruller i Frederikshavn Kommune, 
og de positive tendenser, med blandet 
digitale mødeformer, vil vi forsat arbejde 
med fremadrettet, når Danmark igen er 
normaliseret. 

CO2 emission

Produktionsanlæg Varmeproduktion, ex affald 

MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Frederikshavn Forsyning 2020 213.929 24.503  

Emissionsfaktor kg/kWh 0.115   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,143   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Strandby Fjernvarme 2020 25.463 2621 816.601

Emissionsfaktor kg/kWh 0,103   

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,129   

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Skagen Fjernvarme 2020 75.793 9220 4.300.000

Emissionsfaktor kg/kWh 0,122  

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,152  

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Sæby Varmeværk 2020 77.919 12.329 5.750.161

Emissionsfaktor kg/kWh 0,158

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,198

Produktionsanlæg Varmeproduktion, 

netto MWh

CO2 emission

Tons/år

Gasforbrug m3

Værker som ikke er udspecificeret

Emissionsfaktor kg/kWh incl. 25 % nettab 0,27

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission

El forbrug Varmeforbrug CO2 realiseret CO2 forpligtet 3% pr. år
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Opgørelse af CO2 emission

VARME 2007 2007 2007 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011

 MWh MWh Tons
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja nej  ja nej  ja nej  

Administration 2.717 2.414 733 2.587 2.466 609 2.283 2.667 510 2.191 2.235 501

Andre kommunale 889 788 211 702 675 146 1.033 1.239 210 748 761 156

Idrætsanlæg 2.979 2707 874 2.729 2.579 612 2.476 2.868 578 2.462 2.507 521

Institutioner 1865 1701 512 1830 1.708 421 1.546 1.777 330 1534 1515 344

SFO 824 741 215 798 749 179 722 831 169 734 724 163

Skoler 15.026 13.459 4.213 14.947 14.262 3.522 13.962 16.482 3.230 13.545 13.797 3.093

Kulturinstitutioner 1.411 1.271 397 1.448 1.405 337 1313 1.527 309 1.228 1.242 249

Ældrepleje 3.394 3.044 955 2.036 1.922 493 1925 2.234 419 1.931 1.961 400

Specialinstitutioner 368 326 63 322 304 53 244 285 45 376 379 72

I alt  29.473  8.173  27.399  6.372 25.504  5.799  24.774  5.499

EL 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011

 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2 MWh Tons CO2
Administration 1.714 832 1.696 814 1.262 572 1.326 618 1.249 564

Andre kommunale 161 77 176 83 166 77 174 81 159 66

Idrætsanlæg 2.509 1.293 2.350 1.208 2.046 1.045 2.232 1.139 2.207 1.115

Institutioner 586 271 554 250 626 278 520 226 598 234

SFO 224 103 231 104 246 108 245 106 269 113

Skoler 2.974 1.518 3.031 1.542 3.246 1.644 3.161 1.606 2.925 1.476

Kulturinstitutioner 523 262 553 274 897 452 913 456 1.155 554

Ældrepleje 947 441 861 394 832 374 927 407 787 316

Specialinstitutioner 141 66 141 66 121 55 108 46 165 76

I alt  9.779 4.863 9.563 4.735 9.442 4.605  9.606 4.685 9.514 4.514

BRÆNDSTOF 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 

 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l Tons CO2 1000 l  Tons CO2
Diesel 25,74 64 86,15 217 60,31 144 43,03 103 1.283

Benzin 355,44 942 443,8 1.176 464,23 1.230 505,06 1.338 47,217 113

Brændstof i alt  1.006  1.393  1.374  1.441 1.396

I alt varme og el  13.036  12.433  10.977  10.484  10.281

Total Ton CO2  14.042  13.826  12.351  11.925  11.409

Reduktion    1,54  10,67  3,45 4,3%

Opgørelse af CO2 emission

VARME 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2017

 MWh MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons 
CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja Ja Ja Ja Ja Nej

Administration 2.142 2.213 455 1840 393 1.967 365 2.000 344 1470 247 1.498 1.460 300

Andre kommunale 814 828 160 1.085 214 918 174 1071 191 960 182 870 852 135

Idrætsanlæg 2.707 2.781 527 2.722 473 2.729 424 2.848 431 2.896 449 3.325 3.303 532

Institutioner 1.747 1.785 374 2.032 367 1.633 301 1.520 261 1.596 267 1.579 1.544 261

SFO 759 782 165 797 159 780 153 621 111 734 124 567 552 99

Skoler 13.041 13.450 2.790 12.006 2.345 11.647 2.229 11.350 1.967 10.355 1.850 9112 8.927 1.634

Kulturinstitutioner 1.472 1.498 284 1.424 239 1.456 291 1.566 280 1.652 388 1.734 1.702 283

Ældrepleje 1.902 1.960 368 1.913 393 1.947 364 1735 288 1.529 241 1.552 1514 229

Specialinstitutioner 457 465 69 610 61 459 76 539 93 839 123 893 875 122

I alt 25.041 5.192 24.429 4.644 23.536 4.377 23.250 3.966  22.031 3.871 21.130 20.729 3.595

EL 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

 MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2 

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

Administration  1.295 533 875 409 957 311 842 179 806 206 852 154

Andre kommunale  185 74 189 90 218 66 225 96 212 92 133 48

Idrætsanlæg 2.022 1.003 1.764 883 1.657 504 2.024 425 2.045 808 2135 782

Institutioner  698 234 693 276 699 237 650 148 663 267 755 151

SFO 260 97 221 83 258 78 155 32 137 35 176 32

Skoler  2.708 1.313 2.330 1.149 2.290 696 2.131 606 2.014 718 1.886 644

Kulturinstitutioner 1.029 503 942 477 974 304 963 206 852 388 1033 179

Ældrepleje  775 262 699 278 637 218 608 154 565 171 720 130

Specialinstitutioner  157 68 135 64 153 46 293 61 185 50 274 88

 I alt  9.129 4.087 7.848 3.709 7.843 2.460 7.891 1.907 7.479 2.735 7.964 2.208

BRÆNDSTOF 2012 2012  2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

 1000 l Tons 
CO2

 1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

Diesel 761,753 2.018 845,159 2.239 836,852 2.216 743,248 1.969 43 114 719 1906

Benzin  60,485 145 69,661 167 52,258 125 65,248 157 855 2051 75 197

Brændstof, Kørepenge 226 572 93,556 236 193 488 160 405

Brændstof i alt  2.163 484,144 2.406 2.913 2.362  991 2.253  956 2.504

I alt varme og el  9.279 8.353 6.837 5.873  6.606  5.803

Total Tons CO2  11.442 10.759 9.750 8.235  9.259  8.307

Reduktion  -0,3% 6% 9,4% 15,5%  -12 %  10,3%

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission



14 15

Klimakommune indberetning 2020 Klimakommune indberetning 2020

VARME 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020

 MWh MWh Tons 
CO2

MWh MWh Tons CO2 MWh MWh Tons CO2

Graddagekorrigeret ja nej  ja nej ja nej

Administration 1642 1597 290 1607 1519 319 1721 1603 258

Andre kommunale 866 864 107 853 738 92 814 749 91

Idrætsanlæg 2939 2819 483 3085 2852 489 2527 2306 323

Institutioner 1528 1470 273 1455 1336 251 1279 1187 208

SFO 527 502 97 442 406 79 418 396 71

Skoler 9075 9035 1739 9733 8723 1614 8698 8007 1418

Kulturinstitutioner 1381 1349 243 1738 1621 291 1542 1459 201

Ældrepleje 1854 1763 300 1917 1692 289 1830 1688 267

Specialinstitutioner 897 868 133 814 750 133 639 595 94

I alt 20709 20267 3665 21644 19637 3557 19468 17990 2931

Opgørelse af CO2 emission

EL 2018 2018 2019 2019 2020 2020

 MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

MWh Tons 
CO2

Administration 861 181 662 101 850 115

Andre kommunale 140 50 131 46 128 44

Idrætsanlæg 1927 825 1925 291 1708 231

Institutioner 718 163 626 101 628 105

SFO 146 28 107 17 117 15

Skoler 1849 698 1855 414 1651 305

Kulturinstitutioner 756 179 788 137 673 101

Ældrepleje 886 201 723 113 649 88

Specialinstitutioner 287 71 191 33 241 33

 I alt 7570 2396 7008 1253 6645 1037

BRÆNDSTOF 2018 2018 2019 2019 2020 2020

 1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

1000 l Tons 
CO2

Diesel 628 1665 748 1981 743,8 1970

Benzin 45 118 42 101 30,4 73

Brændstof, Kørepenge 151 382 150 378 88 222

Brændstof i alt 824 2165  940 2.460 862 2265

I alt varme og el 6061  4.810 3968

Total Tons CO2 8226  7.270 6233

Reduktion 1%  11,6 % -14,3%

Følgende data er anvendt til beregning af CO2 emission
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