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Energioptimering og CO2-reduktion i Allerød Kommune
Byrådets vision om nær CO2-neutralitet i 2030 og 25 procents CO2-reduktion i 2015 (fra 2006) fordrer investeringer i energibesparende foranstaltninger.
Deloitte har gennemført en forundersøgelse i Allerød Kommune med henblik på at anbefale en metode for
en rentabel investering i energioptimering af Allerød Kommunes ejendomsportefølje. Dette er understøttet af
et forslag til kompetenceløft og understøttelse af den nye organisering af driftsmedarbejdere i Allerød Service.
Indeværende dokument skitserer fire potentielle scenarier for energioptimering af kommunens egne bygninger, med henblik på CO2-reduktioner og økonomiske gevinster på kommunens budget. I forhold til 2010niveau mangler kommunen yderligere 16 procents reduktion for at nå 2015-målsætningen. Alle præsenterede reduktioner er i forhold til 2010-niveau.
De to førstnævnte scenarier beskriver estimerede reduktioner og investeringer, baseret på forudsætninger præsenteret i rapporten ”Assistance til energioptimering – Allerød Kommune”.
De to sidstnævnte scenarier beskriver garanterede reduktioner og investeringer, hvor ændrede forudsætninger er præsenteret under garantimodellen i bilag 1: ”Garantimodel”.
Ved projektets afslutning vil organiseringen og kompetenceniveau for Allerød Service være på et niveau,
hvor kommunen selv fremadrettet forventes, at kunne sikre en energieffektiv ejendomsdrift, der både sikrer
fastholdelse af de opnåede besparelser, og initiering af yderligere.
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Garanti 16

15.877.000

8.000.000
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Garanti 30
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9.000.000
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4

5.278.000

51.366.000

I de præsenterede investeringsforslag er indeholdt følgende, der skal sikre en succesfuld energioptimering:
• Implementering af online energiledelse
• Kortlægning af rentable energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomsportefølje
• Implementering af energibesparende foranstaltninger
• Organisationsudvikling/cementering af Allerød Service
• Kompetenceudvikling af driftsmedarbejdere – herunder energiteknologiske fyrtårne
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• Projektledelse
• Ved garantistillelse: Udvikling af dynamisk målbar baseline, projektmålsætninger, projektdefinitioner,
projektafslutningsbetingelser mv.
Før hver projektperiodes opstart (efter opstartens tre måneder, og herefter hver 6. måned) udarbejdes en
detaljeret projektplan, hvor ressourceindsats og leverancer fra Allerød Kommune og Deloitte er skitseret. I
tilfælde af manglende ressource- eller leverancebidrag fra Allerød Kommune har indflydelse på Deloittes
leverance, vil eventuelle ekstrafakturering på denne baggrund ikke være omfattet af det estimerede investeringsbeløb. Eventuelle ekstrafaktureringer er ikke omfattet af en garantimodel.
Projektperiode
Ved et ambitionsniveau på 16 procents reduktion vil projektet have en løbetid på 15 måneder uanset model.
Ved et ambitionsniveau på 30 procents reduktion er projektets løbetid 21 måneder uanset model.
Ressourcer til rådighed i Allerød Kommune
Energibesparelserne opnås og fastholdes af Allerød Kommunes egne medarbejdere, og derfor vil projektet
være en integreret del af Allerød Services daglige arbejde. Kommunen skal som minimum stille ressourcer til
rådighed i et omfang af:
• En fuldtidsprojektleder i projektets fulde løbetid
• Driftsmedarbejdere til kompetence og organisationsudvikling (et forventet omfang af 150 kursusdage)
• Driftsmedarbejdere til bygningsinspektioner (et forventet omfang af 100 arbejdsdage)
• Workshops med ledelsen vedrørende kompetence- og organisationsudvikling (et forventet omfang af
15 arbejdsdage)
Pengestrømsopgørelse gennem projektet
Nedenstående viser den estimerede pengestrøm gennem projektets. Forudsætningerne for opgørelsen er,
at:
• Pengestrømsopgørelsen er for det markerede 30 procents reduktionsscenarie
• Rådgivningsydelser er med i lånefinansieringen
• Der optages et byggelån på 2,5 procent p. a. hvor afdrag på lånet påbegyndes ved projektets afslutning
• Der optages et lån på den fulde investeringssum ved projektets start, hvorfra ressourcer trækkes i takt
med, at energibesparende tiltag gennemføres i projektets løbetid
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Likviditetspåvirkning fra investering
År 1
År 2
4 kvartaler 3 kvartaler
Implementering af energiledelse
2.400.000
0
Implementering af tiltag
12.446.250 20.743.750
Honorar
6.510.000 1.500.000
Periodens træk på byggelån
-21.356.250 -22.243.750
Rente på løbende træk af byggelån
268.375
704.406
Afdrag på byggelån
0
0
Likviditetspåvirkning primo
Periodens påvirkning
Likviditetspåvirkning ultimo

0 21.624.625
21.624.625 22.948.156
21.624.625 44.572.781

Anbefaling
Allerød Kommunes energioptimering bør i høj grad basere sig på den forretningsmæssige rentabilitet ved at
gennemføre energibesparelser. Elementet bør vægtes højt for at sikre en realisering af forbedringspotentialet for kommunens driftsøkonomi, hvorfor det anbefales at gennemføre det scenarie, hvor der opnås 30 procents CO2-reduktion i forhold til det aktuelle niveau. Nutidsværdien af denne investering er størst, hvormed
denne vil have den største positive indvirkning på kommunens økonomi.
Vi gør opmærksom på, at den skitserede garantimodel med garanteret honorar i forhold til CO2-reduktioner
giver et omfattende administrativt arbejde ved dynamisk baselinefastlæggelse og definition af projektafslutning. Dette, i kombination med en øget sikkerhedsfaktor, øger prisen for løsningen.
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BILAG 1: Skitseret garantimodel
Garantistillelsen består i en honorarkorrektion ved opnåelse af en større eller mindre reduktion af CO2 end
estimeret. Følgende tre situationer foranlediger en honorarkorrektion.
Investeringerne er gennemført og den garanterede CO2-reduktion er ikke opnået
For hver procent af den ønskede reduktion, der ikke er opnået, reduceres det totale konsulenthonorar med 1
procent – reduktionen foretages lineært med en maksimal korrektion på 33 procent.
Fx medfører dette, ved scenariet på 30 procents CO2-reduktion, hvor der kun er en opnået besparelse på 27
procent, en nedgang i honoraret på 10 procent.
Investeringerne overholder ikke budgettet og den garanterede CO2-reduktion er opnået
Konsulenthonoraret reduceres med en 1/3 af differencen mellem budget og forbrug. Beløbsrammen sættes
maksimalt til kr. 3 millioner eksklusiv moms.
Investeringerne er gennemført og reduktionen overstiger den garanterede
For hver procent den ønskede reduktion overstiger garantien øges det totale konsulenthonorar med 1 procent – dette foretages lineært med en maksimal korrektion på 33 procent.
Fx medfører dette, ved scenariet på 30 procents CO2-reduktion, hvor der opnås en besparelse på 33 procent, en opjustering i honoraret på 10 procent.
Den garanterede reduktion er opnået, projektet afsluttes inden investeringsrammen er udfyldt
1/3 af differencen mellem budget og forbrug tilfalder konsulenter. Beløbsrammen sættes maksimalt til kr. 3
millioner eksklusiv moms.
Forudsætninger og baggrund for garantistillelse
• Der er indlagt en sikkerhedsfaktor i kortlægningen der nedjusterer omfanget af besparelserne opnået i
forhold til forventet. Denne er ændret fra 0,8 til 0,7 i den garanterede model.
• Honorar til kortlægning af rentable energibesparende foranstaltninger hæves med kr. 800.000 eksklusiv moms for scenariet ved 16 procents reduktion. Dette skyldes et yderligere behov for at styrke udvælgelsesgrundlaget.
• Honorar til udvikling af målbar baseline, projektmålsætninger, projektdefinitioner, projektafslutningsbetingelser mv. udgør kr. 1.000.000 eksklusiv moms.
• Overslagsprisen på indføring af energiledelse hæves med 20 procent, svarende til kr. 480.000 eksklusiv moms
• Forudsætningen for garantien er, at rækkefølgen for implementering af energibesparende sker med
de mest rentable investeringer først.
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• Det forudsættes at alle besparelser, inklusiv adfærdspåvirkende resultater, tilfalder projektet. Undtaget
er vedligeholdelsestiltag, der ikke finansieres af projektets investeringsramme (anlægsbevilling).

• Resultaterne angives i CO2-reduktion ved emissionsfaktorer, der skal fastsættes inden projektet påbegyndes. Da udviklingen for emissionsfaktorer er ukendt, vil der være en ukendt afvigelse mellem opnået resultat og den reelle reduktion i forhold til eventuelle indberetninger og målsætninger, som ikke
påvirker honorargarantien.

