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INDLEDNING
Siden 2010 har Aabenraa Kommune årligt afrapporteret sin CO2‐udledning til
Klimakommuneaftalen under Danmarks Naturfredningsforening (DN). Det mindste
reduktionsmål man kan vælge som kommune er 2 % pr. år. Aabenraa har valgt et
mere ambitiøst mål på 2,5 % pr. år.
Denne rapport fungerer som Aabenraa Kommunes indrapportering til
Klimakommuneaftale for året 2013. Rapporten beskriver først og fremmest CO2‐
udledningen for 2013, udviklingen fra 2010‐2013 samt de forudsætninger og
datagrundlag der er benyttet til at lave beregningerne. Foruden dette redegøres der
også for, hvilke klima‐ og miljøtiltag kommunen har gennemført i 2013 samt hvad
der vil ske i 2014. Endeligt beskrives, hvilke tiltag kommunen med fordel vil kunne
igangsætte for at nedsætte CO2‐udledningen.
Til forskel fra sidste år har kommunen valgt at medtage energiforbruget brugt til
gadebelysning. Dette er gjort for at medtage flere dele af kommunens aktiviteter og
kunne monitorere disse. Det er kommunens ambition løbende at inddrage flere
områder.
Kortlægningen af CO2‐udledningen fra Aabenraa Kommune omfatter
energiforbruget i kommunens bygninger, kommunens egne køretøjer, kørsel for
Aabenraa Kommune i de ansattes egne køretøjer samt elektricitet til gadebelysning.

1

02

RESULTATER 2013
I kortlægningen for 2013 er CO2‐udledning for Aabenraa Kommune som virksomhed
blevet undersøgt. At kommunen er blevet kortlagt som virksomhed betyder, at det
kun er aktiviteter forbundet med kommunens arbejde som tæller med i opgørelsen.
Udledning fra borgerne samt virksomheder placeret i kommunen tæller derfor ikke
med i opgørelsen.
Kommunen er opdelt i en række organisatoriske enheder hvor udledningerne sker.
Derved kan hver enkelt enhed og dens udvikling i energiforbrug og CO2‐udledning
monitoreres. Kommunen er opdelt inden for direktørområder/forvaltninger, og har i
2013 gennemgået en omorganisering. El og varme‐dataene er stadig opdelt efter de
tidligere forvaltninger, da de enkelte målere skal nulstilles og ændres, hvilket kan
medføre tab af data. Da dette ikke er hensigtsmæssigt har man valgt at dataene for
el og varme i bygningerne følger den tidligere opdeling. Dette medfører at
henholdsvis energi‐ og transportområdet inddeles forskelligt. Kommunen er derfor
opdelt i følgende enheder:

Tabel 2.1: Enheder brugt
i kortlægningen af
Aabenraa Kommunes
CO2‐udledning

2.1

Energi (el og varme)

Transport

El og varme til bygninger
Teknik & Miljø
Børn & Skole
Kultur & Borgerservice
Sundhed & Omsorg
Arbejdsmarked & Social
Staben

Kørsel i kommunens egne køretøjer
Kultur, Miljø & Erhverv
Børn & Skole
Social & Sundhed
Staben & Jobcenter

El til gadebelysning
Kommunen total

Kørselsgodtgørelse
Kommunen total

Den samlede CO2‐udledning 2013
Den samlede CO2‐udledning fra Aabenraa Kommunes forbrug af el, varme og
transport er 11.302 ton CO2 for året 2013. Dette svarer til 191 kg CO2 pr. borger i
kommunen1.
I figur 2.1 nedenfor ses, hvordan de 11.302 ton CO2 kan deles op på de forskellige
forbrugsområder.

1

Ifølge Danmarks Statistik havde Aabenraa Kommune 59.133 indbyggere i
gennemsnit i 2013 (Danmark Statistik, beboere).
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Tabel 2.3: CO
forbundet m
med el og
varme i Aabenraa
Kommunes b
bygninger

Forbrugso
område

C
CO2-udlednin
ng

% - fo
ordeling

El (Bygning
ger)

33.069 ton

27 %

Varme

55.114 ton

45 %

El (Gadebe
elysning)

11.517 ton

14 %

Transport

11.602 ton

14 %

Total

111.302 ton

100 %

e i bygninger
El og varme
72 % af kom
mmunens sam lede CO2‐udle
edning stamm
mer fra forbrugget af el og varme i
bygninger. Samlet
S
udledeer forbruget af el og varme i bygninger 8 .183 ton CO2. I
tabel 2.3 nedenfor ses fo rdelingen mellem de fem fo
orbrugsområdder og seks
organisatoriiske enheder.
Enheder
Arbejdsmarke
ed & Social

Fjeernvarme

Centtralvarme

Elek
ktricitet

Oliee

Gas

(to
on CO2)

(to
on CO2)

(ton
n CO2)

(ton C
CO2)

(ton CO2)

51

38

1
1.663

226

1..259

Kultur & Borge
erservice

329

50

396
3

Staben

369

Sundhed & Omsorg

646

Børn & Skolerr

Teknik & Miljø
ø

Total

61
3
3.119

89

19

440
4
139

415

Total
(ton CO2)

1.032

4.180

147

940

151

960

786
7

7

165

1.744

151
1

14

44

270

3..069

41

1.539

8.183
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Af figur 2.3 ses det, at 51 % af udledningerne stammer fra enheden Børn & Skole,
men det er ligeledes i denne enhed, hvor det største forbrug forekommer. 53 % af
det samlede forbrug af energi sker i enheden Børn & Skole.

2.2.1

Tabel 2.4: CO2‐udledning
forbundet med el og
varme i Aabenraa
Kommunes bygninger
fordelt pr. m2

Kørsel i ansattes egne køretøjer
Et nyt tiltag i kortlægningen for 2013 er at monitorere på CO2‐udledningen fra el og
varme i bygninger pr. m2. I tabel 2.4 nedenfor ses dette:
Enheder

m2

Ton CO2

Kg CO2/m2

89

2.631

34

4.180

169.069

25

Kultur & Borgerservice

940

52.067

18

Staben

960

32.897

29

Arbejdsmarked & Social
Børn & Skoler

Sundhed & Omsorg
Teknik & Miljø

Total

1.744

32.186

54

270

15.807

17

8.183

304.657

27

Af tabellen ses, at den gennemsnitlige CO2‐udledning fra el og varme i bygninger pr.
m2, ligger på 27 kg CO2 pr. m2. Af figur 2.3 fremgik det at 51 % af udledningerne
stammer fra enheden Børn & Skole, dog ses det i tabel 2.4 at enheden udleder 25 kg
CO2 pr. m2 hvilket er mindre end gennemsnittet i kommunen. Den store udledning
fra enheden retfærdiggøres af, at de har et stort areal som skal opvarmes og bruge
strøm. Den største udledning pr. m2 stammer fra enheden Sundhed & Omsorg ‐ den
er dobbelt så stor som den gennemsnitlige udledning. Samtidig er enheden
ansvarlig for omkring 21 % af udledningerne og det vil derfor være oplagt at lave
indsatser inden for denne enhed.

2.3

El til gadebelysning
Som et nyt tiltag har Aabenraa Kommune valgt at medtage elforbrug, som sker
andetsteds end i kommunens bygninger, nemlig el til gadebelysning.
Samlet har udledningen forbundet med el til gadebelysning udledt 1.517 ton CO2 i
2013. Dette svarer til 14 % af kommunens samlede udledning af CO2.

2.4

Transport
Transportområdet inden for Aabenraa Kommune bliver udgjort af to dele: Kørsel i
kommunens egne køretøjer samt kørsel for Aabenraa kommune i de ansattes egne
køretøjer. Samlet står transportområdet for 14 % af de samlede CO2‐udledninger.
Fra kommunens egne køretøjer blev der udledt 1.130 ton CO2, mens der blev udledt
472 tons fra de ansattes køretøjer i forbindelse med kørsel for Aabenraa Kommune.

Tabel 2.5: CO2‐udledning
forbundet med transport
Aabenraa Kommune

Enheder
Kultur, miljø & erhverv

Kommunens
køretøjer
(ton CO2)

Total
(ton CO2)

472

1.602

505

Børn & skole

122

Social & sundhed

485

Staben & jobcenter

17

Total

Ansattes
køretøjer
(ton CO2)

1.130
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2.4.1

mmunens egnee køretøjer
Kørsel i kom
71 % af udle
edningerne fraa transportom
mrådet stamm
mer fra kørsel i kommunens egne
køretøjer. Sa
amlet udledess 1.130 ton CO
O2. I figur 2.4 nedenfor ses hvorledes
udledningen
n fordeles på dde fire organisatoriske enheder.

Figur 2.4: CO
O2‐udledning
fra kørsel i ko
ommunens
køretøjer forrdelt på
enheder

s det, at de største udled
dninger stamm
mer fra Kultur,, Miljø & Erhvverv
Af figur 2.4 ses
samt Social & Sundhed påå henholdsviss 45 % og 43 %.
% Det er samm
me tendens so
om i
2011 og 201
12. Den store udledning fraa netop disse to
t enheder err ikke overraskkende.
Kultur, Miljø
ø & Erhverv haar mange køre
etøjer, der anvendes i det ddaglige arbejd
de,
bl.a. ved Enttreprenørgårdden og hos Be
eredskabet. So
ocial & Sundheed har en stor
udledning issær grundet hhjemmeplejen, som skal ud til de ældre i kommunen.
Siden kortlæ
ægningen i 20112 har enheden Sundhed & Omsorg skifttet navn til So
ocial &
Sundhed, men
m er fuldt udd sammenlignelig med 2013
3.

2.4.2

attes egne kørretøjer
Kørsel i ansa
Kørselsgodtgørelsen, hvoor ansatte ben
nytter deres eg
gen bil til at køøre i ærinde af
a
kommunenss virke, udgør 29 % af det samlede transportområde. Dette bliver totalt
472 ton CO2.
Grundet opssætningen af data internt i kommunen er
e det ikke muuligt at opdele
e
kørsel i de ansattes egne køretøjer på de forskellige organisatorisske enheder.
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UDVIKLING I CO2‐UDLEDNING
3.1

Udviklingen i den samlede CO2‐udledning fra 2012 til 2013
Som nævnt i indledningen har Aabenraa Kommune siden 2010 indrapporteret sin
CO2‐udledning til Klimakommuneaftalen. I henhold til denne aftale skal kommunen
sænke sin CO2‐udledning med 2,5 % fra 2012‐2013. For at kunne sammenligne CO2‐
udledningen for 2012 og 2013 skal emissionsfaktoren fastholdes på samme niveau i
de to år.
I tabel 3.1 ses udledningerne for 2012 og 2013 med emissionsfaktorer fastholdt på
2012 niveau. Her ses et samlet fald på 7 % i CO2‐udledningerne fra 2012‐2013.

Tabel 3.1: CO2‐udledning
i Aabenraa Kommune
2012 og 2013 med
fastholdt
emissionsfaktor for
elektricitet.

2012
(ton CO2)

2013
(ton CO2)

Ændring
(2012-2013)

Elektricitet (bygninger)

2.620

2.469

-6%

Varme

5.539

5.114

-8%

Transport (kommunens biler)

1.160

1.130

-3%

542

472

-13%

9.861

9.185

-7%

Transport (ansattes biler)
Total

Aabenraa Kommune har dermed opfyldt sin forpligtelse til Klimakommuneaftalen i
2013 om et fald på 2,5 %.

3.2

Tabel 3.2: CO2‐udledning
i Aabenraa Kommune
2010‐2013

Udviklingen i den samlede CO2‐udledning fra 2010 til 2013
I følgende afsnit ses på udviklingen i CO2‐udledning hvor der benyttes opdaterede
emissionsfaktorer for det enkelte år. I nedenstående tabel ses en oversigt over
udviklingen i CO2 for de forskellige forbrugsområder fra 2010‐2013. Heraf fremgår
også CO2‐udledningen fra gadebelysning, som er taget med i 2013.
2010
(ton CO2)

2011
(ton CO2)

2012
(ton CO2)

2013
(ton CO2)

Ændring
(2012-2013)

Elektricitet (bygninger)

5.448

4.742

2.620

3.069

17%

Varme

6.820

7.580

5.539

5.114

-8%

1.309

1.167

1.160

1.130

-3%

Transport (ansattes biler)

-

-

542

472

-13%

Elektricitet (gadebelysning)

-

-

-

1.517

-

13.577

13.489

9.861

11.302

-

Transport
(kommunens biler)

Total

Som nævnt i afrapporteringen fra sidste år er der nogle områder man skal være
særlig opmærksom på før man uden videre sammenligner disse. Opgørelserne af el
og varme er efter samme metoder alle år undtagen 2010. Siden 2010 er der blevet
medtaget flere bygninger og dette kan have en indflydelse på resultatet. I 2012 blev
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der på transportområdet suppleret med opgørelse af kørsel for Aabenraa Kommune
i ansattes egne biler.
Hvis man sammenligner udledningen fra elektricitet i tabel 3.1 og 3.2 ses en
betydelig forskel. Dette skyldes at emissionsfaktoren for elektricitet i Danmark er
steget fra 288 g CO2/kWh i 2012 til 358 g CO2/kWh i 2013 ‐ en stigning på 24 %.
I kortlægningen af CO2‐udledningen for næste år, 2014, skal CO2‐udledningen for
2014 sammenlignes med udledningerne præsenteret i tabel 3.2.
I det følgende ses på udviklingen inden for de enkelte forbrugsområder.
3.2.1 Udviklingen i CO2‐udledning fra el og varme
Som observeret i ovenstående afsnit har emissionsfaktoren en stor indvirkning på
hvordan CO2‐udledningen analyseres. Fra 2010‐2013, hvor Aabenraa Kommune har
lavet kortlægninger af deres CO2‐udledning, har emissionsfaktoren oplevet store
fald og stigninger.
I stedet for at kigge på udviklingen i CO2‐udviklingen er det valgt at kigge nærmere
på forbruget af MWh i kommunen.
Tabel 3.3: Udviklingen i
forbrug af el og varme i
kommunen fra 2011‐
2013

2011
(MWh)

2012
(MWh)

2013
(MWh)

Ændring
(2012-2013)

552

500

384

-23%

Børn & Skoler

21.592

21.497

20.844

-3%

Kultur & Borgerservice

4.572

4.585

4.886

7%

Staben

4.512

4.959

4.405

-11%

Sundhed & Omsorg

26.313

7.597

7.561

0%

Teknik & Miljø

1.614

1.346

1.090

-19%

Total

59.155

40.484

39.171

-3%

Enheder
Arbejdsmarked & Social

Som det ses af tabel 3.3 er det samlede forbrug af el og varme faldet med 3 % i
kommunens bygninger fra 2012‐2013. Alle enheder oplever et fald i forbruget
undtagen Kultur & borgerservice, som oplever en stigning på 7 %. Den generelt
faldende tendens menes at hænge sammen med en større opmærksomhed på at
justere varmen bl.a. at skrue ned for varmen om natten. Enhederne Arbejdsmarked
& Social samt Teknik & Miljø er de to enheder med det største procentmæssige fald
i forbrug på henholdsvis 23 % og 19 %. Inden for Arbejdsmarked & Social er der sket
fald i forbruget af både elektricitet og fjernvarme. Dette skyldes til dels at der i 2013
er blevet lukket et værksted. Inden for Teknik & Miljø er der sket en stigning i
forbruget af fjernvarme mens forbruget af gas til opvarmning er blevet halveret fra
2012‐2013. En del af denne udvikling kan skyldes, at flere brandstationer er
overgået til at fungere som opbevaring og der derfor ikke skal bruges så meget
varme.
3.2.2 Udviklingen i CO2‐udledning fra kørsel i kommunens egne køretøjer
Af figur 3.1 nedenfor ses det, at CO2‐udledningen fra kørsel i kommunens egne
køretøjer faldt meget fra 2010‐2011 (11 %), men har siden 2011 ligget forholdsvist
stabilt med et mindre fald.
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Figur 3.1: Ud
dvikling af
CO2‐udledning fra kørsel
i kommunen
ns køretøjer
fordelt

edningen fra 22012 – 2013 skyldes hovedssageligt, at koommunen har
Faldet i udle
udskiftet en del personbi ler. Hjemmep
plejen har fåett Fiat Panda bbiler, som køre
er på
benzin, som
m har en mindrre CO2‐udledn
ning pr. liter end diesel. Derrudover er de
er sket
et fald på 1 % i udgifternee til kommune
en egne køretøjer.
3.2.3 Udviklingen i CO2‐udledn ing fra kørsel i de ansattes egne køretøjeer
es egne køretøjer har kun vværet medtagget i
CO2‐udledniingen fra kørssel i de ansatte
kortlægninggen i 2012 og 22013 og det er
e derfor kun muligt
m
at se påå udviklingen fra
2012‐2013. Fra 2012‐20113 sker et fald på 13 % i CO2‐udledningenn fra kørsel i
ne biler. Interrnt i kommune
en har der ikke været iganggsat nogen
ansattes egn
initiativer, som kan forklaare dette fald..
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DATAGRUNDLAG, METODE
OG FORUDSÆTNINGER
4.1

Afgrænsning af kommunens virksomhed
I kortlægningen af Aabenraa Kommunes CO2‐udledning er der opstillet en række
kriterier for hvilke udledninger der medtages. Disse er identiske med sidste år.
Der er tre overordnede kriterier er:
 Relevans: Har aktivitetens CO2‐udledning relevans i forhold til den samlede
udledning og findes der tilgængelige og pålidelige data?
 Potentiale: Er der et potentiale for at reducere CO2‐udledningen fra
aktiviteten?
 Kontrol: Har kommunen direkte indflydelse på driften af aktiviteten og har
kommunen derfor mulighed for at optimere driften og reducere
energiforbruget?
Overordnet handler det om at afgøre, hvorvidt kommunen har direkte indflydelse
på driften af en aktivitet eller område. Formålet med denne kortlægning er at
kommunen kan gennemføre projekter, som reducerer CO2‐udledningen og hvis
kommunen ikke har direkte indflydelse, er dette ikke muligt. I både 2012 og 2013
har kommunen medtaget nye områder og det kan forventes at denne udvikling
fortsætter.
Kortlægningen af CO2‐udledningen fra Aabenraa Kommunen som virksomhed
inkluderer:
 Energiforbrug i kommunens bygninger
 Kørsel i kommunens egne køretøjer
 Kørsel for Aabenraa Kommune i de ansattes egne biler
 Energiforbrug til gadebelysning

4.2

Forudsætninger og datagrundlag
I kortlægningen for Aabenraa Kommune opgøres kun CO2 og dermed ikke de to
andre drivhusgasser metan og lattergas. Ofte omregnes disse tre gasser til CO2‐
ækvivalenter, men da kommunens aktivitet næsten udelukkende medfører CO2‐
udledning, er metan og lattergas blevet udeladt.

4.2.1 Elektricitet og varme i bygninger
Aabenraa Kommune har leveret data for energiforbruget til el og varme i
kommunens bygninger. Varmen er inddelt efter opvarmningstype. Energiforbruget
er opgivet i MWh. Kommunen har ligeledes leveret udregninger for CO2‐udledningen
forbundet med energiforbruget.
Emissionsfaktorerne som bruges er:
Elektricitet: 358 g CO2/kWh
Gas: 204 g CO2/kWh
Olie: 281 g CO2/kWh
Centralvarme: 204 g CO2/kWh
Fjernvarme: Individuelle faktorer for hvert værk.
Energiforbrug hos kommunens dagplejere og lignende er ikke medtaget.
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4.2.2 Elektricitet til gadebelysning
Som et nyt tiltag i år har kommunen valgt at medtage de udledninger, der
forekommer ved gadebelysning. Energiforbruget er opgivet i kWh.
Emissionsfaktoren for el var i 2013 358 g CO2/kWh [Energinet.dk].
4.2.3 Kørsel i kommunens egne køretøjer
I kortlægningen har man medtaget de køretøjer, som er forsikret af Aabenraa
Kommune. Den offentlige transport og skolebusserne er ikke medtaget. Køretøjerne
er opdelt i 18 kategorier. I tabel 4.1 ses en oversigt over de 18 kategorier, antallet af
køretøjer i hver kategori samt ændring i vognparken fra 2012‐2013.
Tabel 4.1: Oversigt over
kommunens samlede
vognpark i 2012 og 2013

Personbil/Varebil

2012

2013

Ændring
(2012-2013)

329

314

-15

Personbil (400.000-550.000)

1

0

-1

Lastbil (500.000)

6

14

8

Lastbil (500.000-2.200.000)

42

26

-16

Busser (500.000)

0

16

16

Busser (500.000-1.200.000)

3

2

-1

Indreg. traktor/maskiner

38

29

-9

Uindreg. traktor/maskiner

79

65

-14

Motorcykel

0

0

0

Indreg. knallert (ansvar+kasko)

2

1

-1

Indreg. knallert (ansvar)

0

0

0

Uindreg. knallert (ansvar+kasko)

0

0

0

Uindreg. knallert (ansvar )

4

1

-3

Uindreg. knallert til undervisning

31

38

7

Påhængsvogn

47

35

-12

Campingvogn

2

1

-1

INGEN FORSIKRING

9

4

-5

Påhængsvogn - uden kasko

27

57

30

Total

620

603

Af totalen på 603 forsikrede køretøjer er det 506 stk. der bruger benzin (vurderet
240 stk.) eller diesel (vurderet 266 stk.), de resterende er påhængsvogne eller
lignende. Fra 2012‐2013 er der sket et fald på 29 køretøjer, som kører på enten
diesel eller benzin. Af større ændringer har hjemmeplejen valgt at udskifte deres
Opel Corsa ecoflex biler til Fiat Panda, som har ændret på fordelingen mellem benzin
og diesel biler. Desuden har kommunen flyttet rundt på køretøjerne i kategorierne
bl.a. er der flyttet 16 busser fra Personbil til Busser (500.000) og et antal lastbiler fra
Lastbil (500.000‐2.200.000) til Lastbil (500.000).
Fordelingen mellem brændsler er således:
Tabel 4.2: Fordelingen
mellem brændsler i
kommunens bilpark i
2012 og 2013

2012

2013

Benzin

27 % af bilparken

47 % af bilparken

Diesel

73 % af bilparken

53 % af bilparken
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Da kommunen ikke har registreret, hvilket brændsel de 506 køretøjer benytter, er
fordelingen lavet på baggrund af hvilken type brændsel, der normalt benyttes til
køretøjet. I gruppe 1 Personbil/varebil er der undersøgt, hvad de enkelte bilmærker
og modeller benytter. En del personbiler kan dog fås i både benzin‐ og dieselmodel
og fordelingen kan derfor kun laves tilnærmelsesvis.
Aabenraa Kommune har kun mulighed for at lave udtræk på udgifterne til
brændslerne og ikke på antal kørte km eller mængde brændstof. Til at beregne en
estimeret mængde brændstof anvendes gennemsnitlige benzin‐ og dieselpriser.
Priserne stammer fra Statoil [Statoil]. Gennemsnitspriserne for 2013 er:
Tabel 4.3:
Gennemsnitspriser på
benzin og diesel i 2013

2013
Benzin

12,91 kr. pr liter

Diesel

11,37 kr. pr liter

Ved at benytte gennemsnitspriser til at beregne en estimeret mængde brændstof
laver man en forudsætning om, at alle køretøjer i kommunen benytter samme
mængde brændstof henover et år.
Ud fra den estimerede mængde brændstof anvendes emissionsfaktorer til beregning
af CO2‐udledningen for henholdsvis benzin og diesel. De benyttede
emissionsfaktorer kan ses i tabel 4.4 nedenfor og stammer fra DN’s vejledning til
opgørelse af CO2‐udledninger [Danmark Naturfredningsforening].
Tabel 4.4:
Emissionsfaktor for
benzin og diesel.

2013
Benzin

2.400 g CO2 per liter

Diesel

2.650 g CO2 per liter

4.2.4 Kørsel i de ansattes egne køretøjer
Aabenraa Kommune har til beregning af CO2‐udledningen leveret udtræk på
udgifterne til kørselsgodtgørelsen. På baggrund af satsen for kørselsgodtgørelse er
det så muligt at beregne antallet af kørte kilometer. Til beregning af CO2‐
udledningen fra de ansattes egne køretøjer benyttes emissionsfaktorer for CO2 pr.
km for henholdsvis benzin og diesel. I beregningen af CO2‐udledningen laves
ligeledes en antagelse omkring fordelingen mellem benzin og diesel biler hos
kommunens ansatte. Det antages at fordelingen følger fordelingen i den danske
bilpark.
I tabel 4.5 ses forudsætningerne for beregningerne:
Tabel 4.5:
Forudsætninger for
beregning af CO2‐
udledning

2013
Kørsel, høj sats

3,82 kr. pr km

Kørsel, lav sats

2,13 kr. pr km

Andel benzinbiler i Danmark

72 %

Andel dieselbiler i Danmark

28 %

Emissionsfaktor, benzin

132 g CO2 pr. km

Emissionsfaktor, diesel

128 g CO2 pr. km
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Kørselssatserne er leveret af Aabenraa Kommune, information om fordelingen
mellem benzin og dieselbiler for den danske bilpark stammer fra Danmarks Statistik
[Danmarks Statistik, transport], mens emissionsfaktorerne for benzin og diesel pr.
km. stammer fra DN’s vejledning til opgørelse af CO2‐udledninger [Danmarks
Naturfredningsforening].
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STATUS PÅ HANDLEPLAN
I CO2 kortlægningen for Aabenraa Kommune fra 2010 blev der opstillet en
handleplan for, hvordan udledningen af CO2 skulle nedbringes. Der er fulgt op på
handleplanen i opgørelsen for 2012 og igen for 2014 vil der blive udformet en
konkret handleplan. I det følgende afsnit gennemgås hvilke tiltag Aabenraa
Kommune har igangsat i løbet af 2013 for at nedbringe udledningen af CO2.

5.1

Bygninger
I 2013 blev der investeret 2 mio. kr. på energispareinitiativer i kommunens
bygninger. Forudsætningen for investeringerne er, at de er tilbagebetalt over 8 år
gennem de investeringer, som kommunen initierer. De 2 mio. kr. er blevet
investeret på en række områder og i en række forskellige bygninger.
Skolerne i kommunen har fået skiftet vinduer i det omfang det har været
nødvendigt pga. vinduernes tilstand. Ventilationsanlæg med manglende
varmegenvinding er blevet udskiftet med ventilationsanlæg med genvinding og CO2‐
styring. I 2013 er det sket på en skole og et værksted. Foruden at man har opnået en
energibesparelse, er indeklimaet blevet forbedret med bl.a. færre trækgener, bedre
luftkvalitet og ingen støj fra ventilationen.
Bibliotekerne har ultimo 2013 udvidet deres åbningstider væsentligt (700 – 2200). Det
vil medføre en væsentlig forøgelse af elforbruget til belysning. I 2013 har
kommunen derfor udskiftet belysningsanlægget på ét bibliotek til nye
belysningsarmaturer med elektroniske frakoblinger, bevægelsessensorer og
dagslysstyring, så der kun er tændt for belysningen, når der er behov for det. Der er
desuden installeret bevægelsessensorer og flere initiativer er på vej på de øvrige
biblioteker.
I forbindelse med bl.a. tagrenoveringer er der udført efterisolering af tage. Ved at
efterisolere kan man reducere varmeforbruget og forbedre indeklimaet.
Efterisoleringsområdet er tidligere blevet identificeret som værende en af de
største bidragsydere til mindskning af kommunens samlede CO2‐udledning.
På varmestyringsområdet er der i 2013 opsat en del Danfoss ECL
varmestyringspaneler i mindre institutioner, som ikke har en pedel. ECL
varmestyringspanelet kan styres via en webportal. Det gør, at kommunens afdeling
”Ejendomme” fremadrettet hjemmefra kan hjælpe disse institutioner med at
indstille/optimere varmeforbruget via webportalen. På en del mindre institutioner
er der opsat Danfoss Living Connect, som er trådløs rumstyring af radiatorer. Det
gør, at man kun behøver at opvarme de rum, der faktisk er i brug.

5.2

Transport
Aabenraa Kommune er fortsat involveret i et strategisk partnerskab omkring elbiler.
Siden sidste kortlægning for 2012 er kommunen dog ikke kommet nærmere
konkrete tiltag inden for elbiler.
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SCENARIER FOR CO2‐
REDUKTIONSMULIGHEDER
I henhold til Klimakommuneaftalen har Aabenraa Kommune forpligtet sig til en årlig
reduktion i CO2‐udledningen på 2,5 % frem mod 2014. For at opnå denne
målsætning i 2014 skal kommunen samlet udlede 283 ton CO2 mindre end i 2013.

Tabel 6.1: CO2‐udledning
fordelt på forbrug for
Aabenraa Kommune i
2013.

Forbrugskategori

CO2-udledning

% - fordeling

El (Bygninger)

3.069 ton

27 %

Varme

5.112 ton

45 %

El (Gadebelysning)

1.517 ton

14 %

Transport

1.602 ton

14 %

Total

11.300 ton

100 %

2,5 % CO2 reduktion

283 ton

Besparelserne i CO2‐udviklingen kan findes i samtlige fire forbrugsområder. I det
følgende beskrives, hvilke initiativer kommunen har tænkt sig at iværksætte samt
forslag til hvilke andre initiativer, der kan igangsættes inden for de fire
forbrugsområder. Der opstilles ligeledes estimater på hvor meget hvert område kan
forvente at sænke CO2‐udledningen.

6.1

Elektricitet‐ og varmeforbrug i bygninger
Aabenraa Kommune har de seneste år investeret store summer i energibesparende
foranstaltninger. Af sidste års kortlægning fremgår det, at kommunen har yderligere
20 mio. kr. til energibesparende investeringer i perioden 2012‐2016. Kommunen er
imidlertid i øjeblikket ved at foretage nogle omrokeringer på området vedrørende
bygningsrenovering og vedligehold. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt
ikke er klare retningslinjer, handleplaner eller afsatte puljer til det fremtidige
arbejde for energibesparelser.
Det følgende er derfor en række muligheder, for at tænke energibesparelser i den
daglige drift.
Kommunen afprøver i forvejen LED‐pærer hvor det er fornuftigt
besparelsesmæssigt og lysteknisk. Dette tiltag kan udbredes til en generel
udskiftning, dog under hensyntagen til den mulige driftsbesparelse og det konkrete
lysbehov.
Energiforbruget i bygninger styres i høj grad af brugernes adfærd. Kommunens
bygninger har en begrænset mængde udstyr, som kræver elektricitet døgnet rundt
og bygningernes brugere kan derfor have en stor påvirkning. Man kan påvirke folks
adfærd på mange måder bl.a. ved hjælp af konkurrencer. Man kan forestille sig, at
kommunens skoler konkurrerer om, hvem der kan nedsætte sit energiforbrug mest
muligt henover nogle måneder. Den skole som sænker sit forbrug mest relativt til
sin størrelse vinder is til hele skolen, en koncert eller en anden præmie, som ikke
fylder meget i budgettet.
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En anden måde at sænke sit energiforbrug kan være at kigge nærmere på konceptet
Nudging. Nudging er et koncept, hvor man ikke tvinger folk til at ændre adfærd,
men hvor man gennem forskellige tricks kan få folk til at ændre adfærd. Begrebet
nudge blev første gang præsenteret i bogen ”Nudge: Improving decisions about
health, wealth and happiness” fra 2008. Der findes mange eksempler på nudges, der
kan få folk til at ændre adfærd omkring energiforbrug. Et simpelt eksempel kan ses i
billede 6.2 nedenfor. Her har man klistret et klistermærke oven på en stikkontakt
som rent visuelt minder folk om, at der bliver udledt CO2 hver gang man tænder for
lyset.
Billede 6.2: Et nudge der
får folk til at tænke sig
om inden lyset tændes.

Potentiale for CO2‐udledningen
Forbruget af elektricitet til bygninger er faldet hvert år med mellem 6‐15 %. Hvis
man antager at forbruget falder med 6 % som i 2013 vil dette skabe et fald på 184
ton CO2 i 2014. Forbruget i varme til bygninger er i 2010‐2011 og 2012‐2013 faldet
omkring 1,5 %. Antages samme fald i 2014 vil dette medføre et fald på 60 ton CO2. I
antagelserne for faldet i CO2‐udledning skal det bemærkes at emissionsfaktoren for
el og varme er fastholdt på 2013 niveau.

6.2

Elektricitet til gadebelysning
Aabenraa Kommune udskifter i perioden 2014 til 2017 12.275 gadelamper til lamper
med LED‐pærer (der er i alt ca. 17.000 gadelamper i kommunen). Investeringen er
lånefinansieret og tilbagebetales med de penge, der spares på energiforbruget.
Udskiftningen sker for at sikre bedre belysning for lavere driftsudgifter og er i
overensstemmelse med kommunens belysningsplan. I dag bruger kommunens
gadelamper årligt ca. 4 mio. kWh. Det er beregnet, at der ved gennemført
udskiftning kan spares 2,5 mio. kWh.
Et andet tiltag kan være at mindske lygtetændingstiden. I sommermånederne hvor
solen er oppe en stor del af dagen, kan man antage, at gadelygterne er tændt 7
timer hver dag. Hvis man tænder lygterne 5 min. senere og slukker dem 6 min.
tidligere vil man kunne spare 2,5 % af energiforbruget til gadebelysningen.
Mængden af tid som lygterne skal være slukket vil variere hen over året.
Konkret for Aabenraa Kommune vil en ændring af lygtetændingstiden kræve en
ændring af belysningsplanen. Desuden vil det konkret kræve en anlægsinvestering,
da belysningsanlæggene flere steder ikke kan ændres umiddelbart.
Potentiale for CO2‐udledningen
Hvis man antager at kommunen kan udskifte 25 % af gadelamperne i 2014 svarer
dette til en energibesparelse på 625.000 kWh og et fald i CO2‐udledningen på 224
ton CO2. Her er emissionsfaktoren for el fastholdt på 2013 niveau.
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6.3

Transport
Inden for transportområdet har Aabenraa Kommune ikke planlagt aktiviteter for
2014. Kommunen deltager i et strategisk elbilpartnerskab, hvor der er blevet
reserveret et tilskud til tre elbiler. Det er dog ikke besluttet endnu, hvor bilerne skal
placeres.
Kommunen har ligeledes vedtaget at der som udgangspunkt skal køres i de
kommunale biler. Dette initiativ vil formentlig have indflydelse på CO2‐udledningen
fra kørselsgodtgørelsen i regnskabet for 2014. Det antages, at selve
transportbehovet vil forblive det samme og det forventes derfor at CO2‐udledningen
fra kørsel i kommunens egne biler samt offentlig transport vil stige. Kommunen bør
derfor overveje at inkludere kørsel med offentlig transport i fremtidige CO2
kortlægninger.
Et projekt kommunen kan initiere, er et mobility management projekt, hvor
transportmønstre for Aabenraa Kommune kortlægges med henblik på at optimere
logistikken ift. mere klimavenlig transport. Det er muligt at inddrage både pendling
og tjenestekørsel. På baggrund af kortlægningen udarbejdes en mobility
management plan som synliggør en række initiativer, som organisationer kan
iværksætte for at opnå mere klimavenlig kørsel. Planen indeholder typisk en pakke
af alternativer, eksempelvis cykling, offentlig transport, samkørsel, fleksibel
arbejdsplads, eller en kombination af disse, der kan skabe mere klimavenlig kørsel.
Potentiale for CO2‐udledningen
CO2‐udledningen fra kørsel i kommunens egne køretøjer har været stabil fra 2012‐
2013. Udledningen fra kørsel i de ansattes egne køretøjer er faldet 13 % men uden
der er igangsat nogen initiativer. Da der ikke igangsættes nogen initiativer på
transport området i 2014 og forventes der ikke noget fald i udledningen.

6.4

Forbedret data
Kortlægningen af kommunens CO2‐udledning vil kunne forbedres, hvis mere
detaljeret data var tilgængelig. Data fra el og varme forbrug i både bygninger og til
gadebelysning opgives allerede i fysiske data (MWh), hvilket er det mest optimale.
På transportområdet kan kommunen dog indføre en række ændringer. På
nuværende tidspunkt opgives data for kørsel i kommunens egne biler kun i udgifter
til brændsel. I beregningerne af CO2‐udledningen tages en række forbehold som
derfor kun giver en tilnærmet beregning på CO2‐udledningen. For at gøre
beregningerne mere præcise kan kommunen indføre følgende tiltag. Tiltagene er
opbygget som et hierarki:
1.

2.

3.

Rapporter hvilket brændsel der benyttes i hver enkel bil. Mange bilmodeller
produceres i både en benzin‐ og dieseludgave og uden konkrete oplysninger
fra kommunen, er det kun muligt at lave en tilnærmet fordeling mellem benzin
og diesel biler.
Registrer hvilken enhed hver enkel bil tilhører. Alle køretøjer i kommunen
skal fordeles på de fire enheder. Dette vil give et bedre billede af fordelingen
af benzin og diesel biler i hver enkel enhed.
Registrer kørte kilometer for hver enkel bil. Ved at registrere antallet af kørte
kilometer for hver enkel bil vil man komme ned på det første niveau af fysiske
data for kørslen. Dette kan gøres relativt nemt ved at man registrerer antal
kørte kilometer i starten af året og igen ved udgangen af året eller når bilen
afskaffes.
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4.

Registrer indkøbt mængde brændstof for hver enkel bil. De mest præcise
beregninger for CO2‐udledningen gøres på baggrund af mængden af indkøbt
brændsel. Dette kræver en del mere bogholderarbejde, men CO2‐udledningen
vil kunne udregnes helt præcist. Dette skal registreres på den enkelte bil.

Dataene for kørsel i de ansattes egne køretøjer kan ligeledes forbedres. De
udbetalte kørselsgodtgørelser bør registreres i forhold til hvilken enhed de tilhører.
Dette gør det muligt at sammenligne enhederne internt.
I år har man medtaget nøgletal for CO2/m2. Kommunen bør overveje at inkludere
flere nøgletal i de fremtidige CO2 kortlægninger. Det kunne være CO2/ansat eller
bruger, CO2/kr. eller andet.
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Samlet forbrug 2013

Samlet
El (Bygninger)
Varme
El (Gadebelysning)
Transport
Kommununs egne biler
Kørselsgodtgørelse
Total

2013
3.069 ton
5.114 ton
1.517 ton
1.602 ton
1.130 ton
472 ton
11.302 ton

Fordeling af CO2-udledning 2013
Aabenraa kommune som virksomhed
14%
27%

14%
45%

Aabenraa Kommune 2013
Pr. borger

59.133 borgere
191 ton

1

El (Bygninger)
Varme
El (Gadebelysning)
Transport

Energiforbrug og CO2-udledning i bygninger

Arbejdsmarked og social
Børn & Skoler
Kultur & Borgerservice
Staben
Sundhed & Omsorg
Teknik & Miljø
Total
% -fordeling

Fjernvarme
278 MWh
11.159 MWh
2.750 MWh
2.437 MWh
3.857 MWh
402 MWh
20.883 MWh
53%
Fjernvarme
51 tons CO2
1.663 tons CO2
329 tons CO2
369 tons CO2
646 tons CO2
61 tons CO2
3.119 tons CO2
38%

Arbejdsmarked & Social
Børn & Skole
Kultur & Borgerservice
Staben
Sundhed & Omsorg
Teknik & Miljø
Total
% -fordeling

Centralvarme
1.109 MWh
245 MWh
681 MWh
2.034 MWh
5%
Centralvarme
226 tons CO2
50 tons CO2
139 tons CO2
415 tons CO2
5%

Elektricitet
106 MWh
3.516 MWh
1.105 MWh
1.228 MWh
2.196 MWh
422 MWh
8.573 MWh
22%

Olie

67 MWh
26 MWh
51 MWh
144 MWh
0%

Elektricitet
38 tons CO2
1.259 tons CO2
396 tons CO2
440 tons CO2
786 tons CO2
151 tons CO2
3.069 tons CO2
38%

0%

38%

38%

5.060
719
741
810
215
7.545
19%

Olie

19 tons CO2
7 tons CO2
14 tons CO2
41 tons CO2
0%

Fordeling af CO2-udledning
El og varme i bygninger
19%

Gas
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

Gas
1.032
147
151
165
44
1.539
19%

tons CO2
tons CO2
tons CO2
tons CO2
tons CO2
tons CO2

Total
384 MWh
20.844 MWh
4.886 MWh
4.405 MWh
7.570 MWh
1.090 MWh
39.180 MWh
100%
Total
89 tons CO2
4.180 tons CO2
940 tons CO2
960 tons CO2
1.744 tons CO2
270 tons CO2
8.183 tons CO2
100%

% - fordeling
1%
53%
12%
11%
19%
3%
100%

% - fordeling
0%
11%
2%
2%
4%
1%
21%

Fordeling af CO2-udledning
El og1%varme i bygninger
3%

Fjernvarme
Centralvarme
Elektricitet
Olie
Gas

Arbejdsmarked & Social
Børn & Skole

21%

Kultur & Borgerservice
12%

12%

5%

51%

Staben
Sundhed & Omsorg
Teknik & Miljø

2

Kørsel i kommunens egne biler
Oversigt over kommunens biler
Grupper
1 Personbil/Varebil
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Personbil (400.000-550.000)
Lastbil (500.000)
Lastbil (500.000-2.200.000)
Busser (500.000)
Busser (500.000-1.200.000)
Indreg. traktor/maskiner
Uindreg. traktor/maskiner
Motorcykel
Indreg. knallert (ansvar+kasko)
Indreg. knallert (ansvar)
Uindreg. knallert (ansvar+kasko)
Uindreg. knallert (ansvar )
Uindreg. knallert til undervisning
Påhængsvogn
Campingvogn
INGEN FORSIKRING
Påhængsvogn - uden kasko
Samlet
Benzin og diesel drevne

Antal
314
0
14
26
16
2
29
65
0
1
0
0
1
38
35
1
4
57
603
506

CO2 udledning fra brændsler
179 diesel biler
135 benzin biler
Benzin
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Benzin
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Fordelingen mellem brændsler
Benzin
Diesel

Antal
241
265
506

Procent
47,43%
52,57%

3

g CO2 pr. liter gennemsnitlig udledning pr. liter
Benzin
2.400
2.531
Diesel
2.650
Kilde: DN's vejledning til afrapportering
Gennemsnitspris for brændsler i 2013
Kr. /liter
gennemsnitlig pris pr. liter
Benzin
12,91
12,10
Diesel
11,369
Kilde: https://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334074326859/
erhverv/Priser/Gennemsnitspriser.html

Kørsel i kommunens egne biler
Enhed
Aabenraa Kommune
Kultur, Miljø & Erhverv
Børn & Skole
Social & Sundhed
Staben & Jobcenter
Total

Udgifter til brændsel
2.415.905
584.859
2.316.191
83.643
5.400.599

ton CO2 liter
505
122
485
17
1.130

199.663
48.336
191.422
6.913
446.334

Estimeret mængde brændstof
446.334 liter
CO2 udledning fra køretøjer

Fordeling af CO2-udledning
Kørsel i kommunens køretøjer

1.130 ton CO2

1%

45%

43%

Kultur, Miljø &
Erhverv
Børn & Skole
Social & Sundhed

11%

4

Kørsel i ansattes køretøjer for Aabenraa Kommune
Kørselsgodtgørelse
Km godtgørelse høj sats
Km godtgørelse lav sats
Befordringsgodtgørelse (beløbsrefusion)
Samlet udgift

Udgift høj sats i alt
Udgift lav sats i alt
I alt

Udgift 2013
11.243.167
1.418.172
557.272
13.218.611
2013-sats
(kr/km) km
Kr.
11.243.167
3,82 2.943.237
1.418.172
2,13 665.809
12.661.339
3.609.046

Beregningsforudsætninger
Andel benzin
Andel diesel
Emissionsfaktor, benzin
Emissionsfaktor, diesel

72%
28%
132 g CO2/km
128 g CO2/km

CO2 udledning
Udledning fra benzin
Udledning fra diesel
I alt

344 ton
128 ton
472 ton

Kilde: Statistikbanken BIL10 (http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680)
Kilde: Statistikbanken BIL10 (http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680)
Kilde: DN's vejledning til afrapportering
Kilde: DN's vejledning til afrapportering
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Gadebelysning i Aabenraa Kommune
Forbrug 2013
4.236.482 kWh

Emissionsfaktor for el (2013)
358 g/kWh
Kilde: Energinet.dk, Miljødeklarering af 1 kWh el,
http://energinet.dk/DA/KLIMA-OG-MILJOE/Miljoedeklarationer/Sider/Miljoedeklarering-af-1-kWh-el.aspx
CO2 udledning
1.517 ton CO2

6

Nøgle tal
Befolkningstal for Aabenraa kommune
Kilde: Danmarksstatistik, www.statistikbanken.dk
Folketal den 1. i kvartalet efter område og tid
FOLK1: Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab

Aabenraa

2013K1
2013K2
2013K3
2013K4
59.208
59.193
59.197
58.935

Gennemsnit for 2013:

59.133

Kvadratmeter i Aabenraa Kommunes bygninger
2
Arbejdsmarked & Social
2.631 m
Børn & Skoler
Kultur & Borgerservice

2
169.069 m
2
52.067 m

Sundhed & Omsorg

2
32.897 m
2
32.186 m

Teknik & Miljø

15.807 m2

Staben
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Udvikling i CO2-udledningen
MWh
Elektricitet (bygninger), MWh
Varme, MWh
Transport (kommunens biler), kr.
Transport (kommunens biler), liter
Transport (ansattes biler), kr.
Elektricitet (gadebelysning), MWh

2010
2011
12.132
10.267
49.852
48.888
4.980.014 5.139.941
507.782 452.123

Ton CO2
Elektricitet (bygninger), ton CO2
Varme, ton CO2
Transport (ansattes biler), ton CO2
Transport (ansattes biler), ton CO2
Elektricitet (gadebelysning), ton CO2

2012
2013 Ændring (2012-2013)
9.098
8.573
-6%
30.970
30.607
-1%
5.435.347 5.400.599
-1%
668.905
446.334
-33%
14.532.635 12.661.339
-13%
4.236

2010
5.448
6.820
1.309

2011
4.742
7.580
1.167

2012
2.620
5.539
1.160
542

13.577

13.489

9.861

2013 Ændring (2012-2013)
3.069
17%
5.114
-8%
1.130
-3%
472
-13%
1.517
11.302
15%

CO2-udledning
Kommunens egne køretøjer
1.350
1.300
Ton CO2

1.250
1.200

Transport (ansattes
biler), ton CO2

1.150
1.100
1.050
1.000
2010

2011

2012

2013
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