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Baggrund og projektmetode

Energistyrelsen har med denne foranalyse ønsket at afdække kommunernes erfaringer med den kommunale CO2 -

beregner og SEP-værktøjet og behov, som et videreudviklet værktøj skal opfylde. Foranalysen skulle endvidere munde 

ud i løsningsforslag, som håndterer en række definerede problemstillinger, fx integration af CO2-beregneren med SEP-

værktøjet og procedurer for VE og CO2-gevinster med det formål at begrænse og så vidt muligt undgå dobbelttælling.

Analysen blev gennemført på baggrund af kvalitative og kvantitative data og med udgangspunkt i problemstillinger defi-

neret på en forudgående workshop i Odense i efteråret 2012. Kommunernes erfaringer og behov blev indsamlet fra 

kommunale klima- og energimedarbejdere via 8 kvalitative interviews med repræsentativt udvalgte kommuner, spørge-

skema til samtlige 98 kommuner og en KL-workshop med 13 deltagende kommuner. 

Endvidere blev 6 eksperter interviewet for at afdække nyeste muligheder for nem adgang til kommunespecifikke data. 

Endelig blev 3 eksperter interviewet mht. internationale erfaringer og 7 opgørelsesmetoder til kommunal CO2 -beregning 

blev sammenlignet i forhold til CO2 -beregneren og SEP-værktøjet.

På baggrund af denne viden blev to løsningsforslag formuleret af konsulentkonsortiet og kommenteret af en gruppe af 7 

kommunale ekspertbrugere udvalgt ud fra særlig indsigt i anvendelse af værktøj og beregningsresultaterne.

Projektmetoder og resultater blev gennem projektforløbet diskuteret med Energistyrelsens arbejdsgruppe og med styre-

gruppen for CO2 -beregneren.

Kommunernes erfaringer og behov

Analysen resulterede i en række kvantitative og kvalitative resultater, herunder at 34 kommuner har anvendt CO2 -

beregneren og 10 kommuner har anvendt SEP-værktøjet. Hertil har 11 anvendt andre opgørelsesmetoder, hvori Plan-

Energis SEP-opgørelser blev talt med. Desuden har et stort flertal anvendt eksterne konsulenter til CO2 -opgørelserne. 

Analysen viste desuden et nuanceret billede af kommunernes behov for CO2 -opgørelsesværktøjer. 

 Kommuner med målsætning bygget op omkring CO2 -beregneren havde behov for at forstå beregningsmetoder 

og perspektiver på et detaljeret niveau, og havde behov for detaljerede beregninger. 

 Kommuner, der bruger CO2 -beregneren som igangsætter havde behov for en så præcis beregning som mulig –

men kun i det omfang, at det kan ske med så lille dataindsamlingsindsats og stillingtagen til metodevalg som 

muligt.

 Kommuner, der afrapporterer til Borgmesterpagten, vil gerne kunne bruge værktøjet til det.

Erfarings- og behovsindsamlingen gav en bred vifte af ønsker til et nyt værktøj, herunder modstridende ønsker. Besva-

relserne fra spørgeskemaet hjalp med at vægte ønskerne til hvad flertallet fandt væsentligst. På baggrund af analyserne 

og Energistyrelsens TOR (jf. indledningen) sammenfattede konsulentkonsortiet behovene og problemstillingerne, som 

løsningsmodellerne skal opfylde og/eller adressere til:    

SAMMENFATNING
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Forslag til løsningsmodeller

På baggrund af analysens resultater foreslog konsulentkonsortiet Energistyrelsen to forskellige løsningsmodeller:

1. Løsningsmodel 1 (Ny beregner – flere opgørelsesmetoder): I denne løsningsmodel startes der ”forfra” og 

udvikles en brugervenlig webløsning, hvori kommunen selv kan vælge, hvad værktøjet skal regne på: afrappor-

tering til ”Borgmesterpagten”, ”SEP” og ”Kyoto inkl. SEP”. Det vil også være relevant for kommunerne, at løs-

ningsmodellen indeholder opgørelsesmetoderne ”carbon footprint” og ”kommunen som virksomhed” – men der 

er inden for det udmeldte udviklingsbudget ikke plads til alle de ønskede opgørelsesmetoder. De kan dog tilfø-

jes med tiden i senere udviklingsfaser. Konceptet i denne løsningsmodel er altså, at ét værktøj kan bruges til 

opgørelse efter flere opgørelsesmetoder (nemlig de mest efterspurgte).

2. Løsningsmodel 2 (Forbedring af nuværende CO2-beregner): I denne løsningsmodel bibeholdes de perspek-

tivvalg og afgrænsninger, der allerede er truffet i forbindelse med den eksisterende CO2-beregner. Til gengæld 

udvikles værktøjet i en brugervenlig webløsning, der i høj grad selv trækker data, og beregningsmetoder og 

perspektiver tilpasses til SEP-værktøjet på energiområdet. Endvidere gives kun mulighed for at beregne på ét 

tier-niveau – nemlig det mest nøjagtige niveau, der kan findes og samtidig indarbejdes som automatiseret data-

træk, hvor muligt og relevant. Dette ene tier-niveau vil være ret nøjagtigt på kommuneniveau, og svare til tier 2 

og 3 i den nuværende beregner. Konceptet i denne løsningsmodel er altså, at der kun gives kommunerne én 

opgørelsesmetode, nemlig en forbedret CO2-beregner integreret med SEP.

De to løsningsmodeller har hver deres styrker i forhold til at opfylde de nævnte behov. Kommuner med målsætning ba-

seret på den nuværende CO2 -beregner vil i udgangspunktet have nemmest ved at bruge Løsningsmodel 2. Øvrige 

kommuner vil få mest ud af Løsningsmodel 1, da de kan vælge efter behov.

Figur 1: Sammenfatning af 

væsentligste behov, en 

opdateret opgørelsesmeto-

de bør opfylde/håndtere

Væsentligste behov

CO2 -mæssigt retvisende

Konsistent med nationale opgørelser

Fair fordeling af gevinst fra VE

Brugervenligt design med forklaring og vejledning

Automatisk træk på centrale, men kommunespecifikke data, så dataindsamling reduce-

res (særligt for energi, transport og landbrug)

Benchmark af CO2 -resultat mellem kommuner

CO2 -resultat fordelt på drivhusgassektorer og aktørgrupper

CO2 -resultat fordelt på år på sammenligneligt grundlag (ved at ny beregner er bagud-

kompatibel eller der anvises hvordan nyt resultat kan sammenlignes med det gamle).

CO2 -resultat bruges til afrapportering (Borgmesterpagt, VE-mål, CO2 -mål, energieffekti-

vitetsmål)

Handlingsanvisende

Integration/samtænkning mellem CO2 -beregnermetode og SEP, herunder en række 

specifikke allokeringsmetoder på energiområdet

Gennemsigtighed i resultater, så man kan se årsagen til emissioners udvikling
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De to løsningsmodeller rummer også en række fællestræk. 

 Der bruges centraliserede datasæt

 Der skabes integration med SEP. Beregningsmetoderne fastlåses, så der kan benchmarkes imellem kommu-
ner. Kommunerne mister herved fleksibiliteten i forhold til den nuværende CO2-beregner, men der sikres mere 
enkle og konsistente beregningsmetoder.

 Begge modeller kan derudover tilrettelægges, så det muliggøres, at der indgås skriftlig aftale om fordeling af 

VE-gevinst mellem to kommuner, hvis én kommune medfinansierer VE i en anden kommune.

De to foreslåede løsningsmodeller vil således anvende nogle af de samme beregningsmetoder og data. Den væsentlig-

ste styrke ved Løsningsmodel 1 er, at den indeholder flere forskellige opgørelsesmetoder, som brugeren selv kan vælge 

alt efter behov, og at den er mere enkel og konsistent i perspektivvalg og afgrænsninger. Den væsentligste styrke ved 

Løsningsmodel 2 er, at den vil tilgodese de kommuner, der allerede har bygget deres klimamålsætning op omkring en 

beregning, der kan foretages i den nuværende CO2-beregner. 

Konklusioner

Kommunernes høje responsgrad gennem projektforløbet betyder, at foranalysens resultater beror på grundige analyser 

af kommunernes erfaringer og behov, fremlægger et nuanceret billede af forskellige behov, og bidrager til forankring af 

arbejdet hos de kommende brugere af værktøjet.

I forslagene til løsningsmodeller beskrives hvordan de kan håndtere kommunernes behov og de identificerede problem-

stillinger, herunder dobbelttælling af VE.

Det mest tydelige behov, var kommunernes efterspørgsel på data, som kommunerne ønsker tilgængelige og kommune-

specifikke. Samtidig viser analyserne, at der faktisk eksisterer data på det ønskede detaljeringsniveau. 

I det udarbejdede budgetoverslag for videreudvikling af værktøj, er den væsentligste forudsætning, at dataklargøring 

forudsættes finansieret andetsteds. Hvis det skulle indgå i et udviklingsbudget på 1,3 mio. kr. ville det udgøre en væsent-

lig risiko for, at det vil gå ud over væsentlige elementer som enkel og præcis forklaring i brugerfladen, retvisende meto-

der og fejlminimering.
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I forbindelse med den seneste energiaftale blev der afsat midler til at videreudvikle den kommunale CO2-beregner, som 

første gang blev udgivet i 2008 af KL og det daværende Klima- og Energiministerie (herefter benævnt CO2-beregneren). 

Som led i den proces har Energistyrelsen, som er den ansvarlige myndighed for udviklingen, igangsat en foranalyse, 

som har til formål at sætte rammerne for videreudviklingen. På baggrund af rammerne vil en ny version af CO2-

beregneren blive udviklet. Følgende rapport præsenterer resultaterne af foranalysen.

Foranalysen skulle ifølge udbuddets Terms of Reference (TOR) belyse følgende emner:

 Hvordan sikres metodemæssig konsistens i beregningen af CO2 på kommunal niveau?

 Hvordan sikres præcise resultater?

 Hvordan kan CO2-beregneren sammentænkes/integreres med SEP (strategisk energiplanlægning)?

 Hvad er kommunernes erfaringer med den nuværende CO2 -beregner, og hvilke behov har de?

 Hvad er kommunernes erfaringer med det nuværende SEP-værktøj, og hvilke behov har de?

 Hvilken afgrænsning af emissioner bør der være i CO2-beregneren? 

 Skal CO2-beregneren fungere som kortlægningsværktøj eller skal den også kunne regne på virkemidler eller 

scenarier?

 Hvilke data og metoder findes i dag til beregning af de forskellige emissionskilder?

 Hvad er fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller for en opdateret CO2-beregner?

 Hvilke opgørelsesmetoder bruger andre lande?

I projektet er der jf. TOR taget højde for, at den efterfølgende udvikling (design, programmering, test mv.) af CO2-

beregneren har et budget på 1,3 mio. kr. 

Endelig er foranalysen jf. TOR koordineret med Energistyrelsens arbejde med fordelingsprincipper og procedurer for VE 

og CO2-gevinster, med det formål at begrænse og så vidt muligt undgå dobbelttælling.

Projektet omhandlede i opdraget alene kommunen som geografisk område (dvs. erhverv, borgere, besøgende). Her kan 

kommuner påtage sig en initierende og koordinerende rolle. I rapporten omtales dog også kommunen som virksomhed 

(dvs. kommunens egen forretning til drift af bygninger og borgerservice), da mange kommuners klimaarbejde er knyttet til 

denne opgørelsesform, afstedkommet af princippet om at feje for egen dør.

Konsortiet (NIRAS/Viegand Maagøe) har forud for projektet skabt et overblik over de udfordringer, der allerede var itale-

sat i forbindelse med feedback for CO2-beregneren, fx fra KL-workshoppen i Odense i efteråret 2012. 

Hovedemnerne blev grupperet som følgende:

 Brugerflade,

o herunder intuitivitet, logikken i it-strukturen, funktionaliteterne og vejledning.

 Data,

o herunder tilgængelighed og kvalitet af data på kommuneniveau.

 Afgrænsning,

o herunder perspektiv, drivhusgassektorer og emissions scopes (omtalt i kapitel 3).

1
Baggrund og formål
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 Beregningsmetoder,

o herunder forenkling af valgmuligheder for brugeren, fordelingsnøgler til allokering af emissioner på 

kommuneniveau, emissionsfaktorer og forudsætninger.

 Resultatvisninger

o herunder grafer over CO2 og VE, og anvendeligheden af resultatvisninger i kommunernes klimaarbej-

de.

Dette indledende overblik dannede grundlag for projekttilgangen.

Rapporten skal danne rammerne for den videre proces og fungere som beslutningsgrundlag for et nyt projekt om den 

konkrete udvikling af CO2-beregnerværktøjet. Anbefalingerne i rapporten tager udgangspunkt i, hvad der er funktionelt, 

teknisk og økonomisk muligt, inden for de givne rammer herunder budgettet. Projektets output er denne rapport og ved-

lagte elektroniske bilag. Rapporten er i det følgende opbygget som en præsentation af eksisterende værktøjer i kapitel 3, 

og de samlede resultater af kommunernes erfarings- og behovsafklaring i kapitel 4. Resultaterne præsenteres sammen, 

uanset om input kommer fra spørgeskemaundersøgelse, kommuneinterviews, KL-workshop eller landeinterviews. I kapi-

tel 4 summeres de væsentligste behov, som et videreudviklet værktøj bør rumme. I kapitel 5 præsenteres forslag til løs-

ningsmodeller, hvor input fra dataeksperter og brugergruppen er indarbejdet. I kapitel 6 skitseres en række tekniske krav 

til it-løsningen i et videreudviklet værktøj. Til sidst præsenteres et budgetoverslag på videreudvikling af værktøjet, de 

tilhørende forudsætninger og projektkonklusionerne.

Der vedlægges en række elektroniske bilag:

 Referater fra interviews

 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen

 Kommentarer fra brugergruppen

 Præsentationer fra milepælsmøder med EnergistyrelsenPlanche med udfordringer i CO2-beregneren og SEP

Foranalysen er gennemført af konsortiet NIRAS - Viegand Maagøe for Energistyrelsen i efteråret 2013. En arbejdsgrup-

pe ved Energistyrelsen og styregruppen for CO2-beregneren har været inddraget via møder og skriftlige kommentarer.
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2.1 Delopgave 1
Projektet er gennemført over to faser, delopgave 1 og delopgave 2, som illustreret i Figur 2. Formålet med delopgave 1 

er at etablere et solidt videngrundlag, som bruges i delopgave 2. Der er indhentet viden fra en række forskellige aktører, 

heriblandt kommunerne, internationale myndigheder og virksomheder, nationale myndigheder samt relevante dataek-

sperter. Det er vigtigt at få indsigt i kommunernes klimaarbejde for at forstå motiverne bag strategierne og handlingerne. 

Det er også vigtigt at kigge ud over landets grænser for at bygge videre på de erfaringer andre europæiske lande allere-

de har høstet. Sidst, men ikke mindst, er det i delopgave 1 også vigtigt at granske eksisterende CO2-

opgørelsesopgørelsesmetoder for at få indsigt i beregningsmetoder og datakvalitet og -tilgængelighed.

I delopgave 2 var det primære formål at udvikle forskellige mulige løsningsmodeller, som skal danne grundlag for at 

Energistyrelsen kan vælge en model og udarbejde en kravspecifikation for den videre udvikling.

Hovedaktiviteterne for delopgaven er uddybet i Tabel 1.

2
Projekttilgang

Figur 2: Faser i delopgave 1 

og 2
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Tabel 1:Hovedaktiviteter i delopgave 1

Hovedaktivitet Desk study Design af 

brugerundersøgelse

Indsamling af 

brugererfaringer

Opgaver  Screening af eksiste-

rende erfaringer og 

barrierer i brugen af 

CO2-beregneren og 

SEP-vejledningen. 

 Analyse og vurdering 

af metoder og data 

bag CO2-beregneren 

og SEP-vejledning. 

 Udenlandske erfarin-

ger, problemstillinger 

og løsninger

 Målgruppeanalyse

 Udvælgelse af kommuner 

og andre aktører

 Sammensætning af bru-

gergruppe

 Udarbejdelse af spørge-

skemaundersøgelse

 Udarbejdelse af spørge-

skema til interviewkom-

muner

 Interview med relevante 

aktører

 Interview af kommuner og 

eksperter 

 Opsamling og evaluering 

af spørgeskemaundersø-

gelse

 Opsamling og evaluering 

af desk study 

 Formulering af hovedbe-

hov fordelt på brugergrup-

per

I delopgave 1 er der gennemført kvantitative og kvalitative undersøgelser:

 En kvantitativ undersøgelse bestående af et digitalt spørgeskema, som blev sendt ud til alle 98 kommuner.

 De kvalitative undersøgelser blev gennemført som interviews af:

o 8 kommuner (4 ansigt-til-ansigt-interviews og 4 telefoninterviews) ud af 9 adspurgte

o 6 dataeksperter

o 3 fagpersoner med indblik i andre landes kommunale CO2-modeller

o 13 kommuner på KL-workshop (fælles oplæg og spørgsmål)

Spørgeskema og interviewguides er udarbejdet på baggrund af en oversigt over store og små udfordringer med CO2-

beregneren. Den er udarbejdet på baggrund af tidligere erfaringer, bl.a. KL-workshoppen i Odense i efteråret 2012, 

Energistyrelsens udbud af foranalyse-projektet og konsortiets tilbud. 

Sideløbende med indsamling af behov og input er det eksisterende værktøj (CO2-beregneren) og en række andre værk-

tøjer og opgørelsesmetoder til kommunal CO2-opgørelse, undersøgt. Disse undersøgte værktøjer og opgørelsesmetoder 

er SEP (PlanEnergi), carbon footprint, EU Covenant of Mayors (Borgmesterpagten), ICLEI/ Greenhouse Gas Protocol, 

Den tyske stats kommune-beregner, Det gode liv og DN’s Klimakommunevejledning.
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2.2 Delopgave 2
Hovedaktiviteterne for delopgave 2 er uddybet i Tabel 2.

Tabel 2: Hovedaktiviteter i delopgave 2

Hovedaktivitet Afklaring af centrale 

udfordringer

Skitsering af 

løsningsmodeller

Anbefalinger

Opgaver  Gennemgang af de 

væsentligste forskel-

le mellem forskellige 

værktøjer og opgø-

relsesmetoder 

 Formulering af udvik-

lingsparametre

 Udvikling af løsningsmo-

deller

 Sparring med bruger-

gruppen

 Udarbejdelse af anbefalin-

ger og generelle krav til

den fremtidig CO2-

beregner

Med udgangspunkt i den viden og de informationer, der er indsamlet i delopgave 1, er forskellige elementer i løsnings-

modellerne diskuteret med både styregruppen og brugergruppen. På baggrund af en fælles forståelse af udfordringerne, 

er en prioriteret liste af behov opstillet (se afsnit 4.3). To forskellige principper for løsningsmodel er derefter opstillet og 

kommenteret af brugergruppen, inden de endelige anbefalinger er udarbejdet.

2.3 Tilgang til indsamling af erfaringer hos aktører
Indsamling af brugererfaringer og ekspertviden i delopgave 1 har været en essentiel del af analysen. Konsortiet valgte en 

brugerorienteret tilgang, hvor slutbrugeren (kommunerne) er sat i fokus for at imødekomme de behov, der opstår i arbej-

det med CO2-beregneren og med anvendelse af resultaterne. Dette er gjort frem for at starte med, hvad der teknisk er 

muligt. Kommunernes erfaringer med den nuværende beregner og deres erfaringer med andre værktøjer er vigtige input 

til hele analysen. Brugernes interaktion med værktøjerne (brugergrænseflade), deres arbejde med værktøjerne (indsam-

ling af data m.m.) samt brugen af resultaterne (afrapportering, planer, målsætninger m.m.) er omdrejningspunkterne for 

både den kvantitative og kvalitative analyse. Der er også blevet spurgt nøje ind til de identificerede udfordringer som 

dobbelttælling af VE, benchmark, virkemiddelberegner, opgørelse af CO2 fra biomasse, genbrug mv. 

Foruden behovsidentifikationen hos kommunerne er ekspertviden og internationale erfaringer også draget ind i analysen. 

En brugergruppe, bestående af superbrugere fra kommunerne, er etableret i projektet for at bistå med input til løsnings-

modellerne.

2.3.1 Interviews med kommuner

I samarbejde med Energistyrelsen er ni kommuner valgt som interviewkommuner. Kommunerne er valgt, så der er 

spredning i kommuneprofilerne. Spredning er vurderet ud fra:
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 størrelse (geografisk og befolkning)

 geografisk beliggenhed (øst/vest)

 hidtidig erfaring med anvendelse af værktøjer (CO2-beregner eller SEP)

 stadie af det strategiske arbejde og målsætninger (klimamål eller energimål m.m.)

 kommunedemografi (by, land, industri m.m.)

Interviewpersonerne i undersøgelsen er de kommunale klima- eller energimedarbejdere, og de besvarede interviewet i 

denne funktion. Interviewpersonerne svarede derfor i henhold til deres respektive kommuners klimamål, og i praktiske og 

tekniske spørgsmål svarede de i henhold til hvad, der ville gøre deres arbejde nemmere. Holdningerne i interviewene er 

fra kommunernes klimamedarbejdere. 

Interviewkommuner ses i Tabel 3. I tabellen kan man for hver kommune se, hvilket værktøj de primært anvender, hvad 

deres målsætning er og i henhold til hvilken opgørelsesmetode(er), de afrapporterer. Det var vigtigt at få en god fordeling 

mellem de kommuner, der har erfaringer med at bruge CO2-beregneren og de kommuner, der har erfaring med at bruge 

SEP-værktøjet. Af de ni udvalgte kommuner, takkede 8 ja til at deltage i undersøgelsen. I forhold til udvælgelseskriterier-

ne mangler der derfor en kommune, der repræsenterer kommuner, der hverken anvender CO2-værktøjer eller har fokus 

på klimaplanlægning. 

Tabel 3: Interviewkommuner
Kommune Primære værktøj(er) Målsætning - type

København CO2-beregner (inkl. mindre tilpas-

ninger)

CO2-neutralitet i 2025

VE-mål

Ringkøbing-Skjern SEP VE-mål (100 %)

Sønderborg (både interview med 

kommune og sekretariatet for Project 

Zero)

ProjectZero CO2-værktøj – primært 

energi

CO2-neutralitet i 2029

VE-mål (over 100 %)

Vejen CO2-beregner CO2-reduktion

Hjørring Ressource-fodaftryk

SEP (Plan-Energi)

VE-mål

Energibesparelser

Odense SEP Fossilfri energi

VE-mål

Ballerup CO2-beregner CO2-reduktion (25 % 2015)

Hedensted SEP VE-mål

Af tabellen fremgår det, at brugen af enten SEP eller CO2-beregneren er ligelig fordelt mellem de udvalgte kommuner. Af 

tabellen ses der også en spredning i typen af målsætninger og afrapporteringsformer. Den geografiske spredning af de 8 

kommuner er illustreret i Figur 3.
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2.3.2 KL-workshop med kommuner

På en workshop i KL’s klimanetværk1 gav konsortiet et oplæg om projektet og indhentede input fra de deltagende kom-

muner inden for en række centrale emner svarende til dem i interviewene, samt kommunernes egne input. Ca. 13 kom-

muner deltog i workshoppen.

2.3.3 Spørgeskema til kommuner

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud d. 16. september 2013 til alle 98 kommuner, hvoraf 65 kommuner indlevere-

de besvarelser. De 65 kommuner er vurderet som et repræsentativt udsnit af alle danske kommuner med en god spred-

ning over hele landet. Dog vurderes et enkelt segment at mangle, nemlig kommuner som ikke aktivt anvender opgørel-

sesværktøjer til drivhusgasser. Viden omkring deres motiver og fokus, eller mangel på samme, indenfor klimaarbejdet, er 

ikke dækket af denne undersøgelse. Den geografiske spredning af kommuner, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, 

er illustreret i Figur 4.

                                                            

1
Netværksmøde den 19. september 2013 i KL’s hovedkontor i København

Figur 3: Geografisk spred-

ning af interview-kommuner
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2.3.4 Interviews med dataeksperter

Der er i projektet gennemført en række ekspertinterviews med det formål at belyse de nyeste muligheder for automatisk 

datatræk og for fordeling af emissioner på kommuneniveau. Der er udvalgt og gennemført interviews med eksperter fra 

følgende organisationer:

 DTU Transport (transport)

 KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (skov)

 DCE (landbrug, affald, spildevand, LULUCF)

 Conterra (landbrug, arealanvendelse)

 PlanEnergi (transport, Borgmesterpagt non-ETS)

 Energinet.dk (lokal VE)

2.3.5 Indhentning af internationale erfaringer
Der er indhentet erfaringer fra andre lande via telefoninterview med fagpersoner fra Sverige, Storbritannien og Tyskland. 

Desuden er den internationale opgørelsesmetod for kommunal CO2-opgørelse2 (herefter benævnt GPC) vægtet væsent-

lig i analysen. Den tyske model og GPC har størst relevans for den danske models udviklingstrin. Danmark er generelt 

                                                            

2 Global Protocol for Community-scale Greenhouse Gas Emissions (GPC), Pilot Version 1.0, Maj 2012, udgivet af

ICLEI/C40 Cities og World Ressource Council

Figur 4: Geografisk spred-

ning af kommuner der del-

tog i spørgeskemaundersø-

gelsen
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langt fremme sammenlignet med de øvrige lande og GPC, da der i danske kommuner findes flere slags afprøvede opgø-

relsesmetoder (fx den nuværende CO2-beregner, SEP og carbon footprint – uddybes i kapitel 3).

2.3.6 Inddragelse af brugergruppe

I projektet er en gruppe sammensat af superbrugere fra kommunerne. Gruppens formål er dels at bibringe løsningerne 

relevant input, qua deres særlige erfaringer, og dels at være gennemgående testgruppe i både foranalysen og Energisty-

relsens næste projekt, hvor det egentlige værktøj udviklings. Denne gruppe er ikke sammensat for at repræsentere et

udsnit af alle kommuner. Følgende deltog i brugergruppen:

 Gladsaxe Kommune

 Fåborg-Midtfyn Kommune

 Århus Kommune

 Odense Kommune

 Allerød Kommune

 Vejen Kommune

 Københavns Kommune

Brugergruppen er inddraget ved at kommentere skriftligt materiale om forslag til løsningsmodeller. Brugergruppen blev 

bedt om at kommentere fordele/ulemper ved de to forskellige løsninger, og også om de havde en præference ift. deres 

egen kommune og hvad de mener, andre kommuner har behov for.

2.3.7 Definitioner

I denne rapport skal ”opgørelsesmetoder” forstås som et værktøj og/eller vejledning, guide eller standard for CO2 -

beregning for kommuner. Opgørelsesmetoderne anviser perspektivvalg, beregningsmetoder og data. 

Med ”perspektiv” menes der, om CO2 - opgøres for kommuners efterspørgsel (går over kommunegrænser) eller om CO2 

- opgøres for kommunens produktion (inden for kommunegrænsen). 

”Beregningsmetoder” skal i denne rapport forstås bredt, herunder beregningsformler, emissionsfaktorer, standardværdi-

er, allokering af CO2 på kommuneniveau, afgrænsning af drivhusgassektorer, valg af emissions scope (indirekte og 

direkte CO2 -udledninger).

Med ”data” menes både datakilder, datakvalitet og tier-niveau (datadetaljeringsniveau).
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En række nationale og internationale CO2-opgørelsesmetoder er blevet undersøgt. Med CO2-opgørelsesmetoder menes 

vejledninger og/eller værktøjer, der angiver, hvordan en kommunes CO2-udledning kan opgøres. Nogle opgørelsesme-

toder giver præcise anvisninger – nogle giver retningslinjer.

Der gøres opmærksom på, at inden for kommunal CO2-beregning findes to forskellige typer opgørelser:

1. CO2-opgørelse for kommunen som geografisk område (med kommunens aktører, fx borgere, virksomheder og 

institutioner)

2. CO2-opgørelse for kommunen som virksomhed (kommunens egen organisation ifm. bygningsdrift og borgerser-

vice)

Som nævnt tidligere, fokuserede opdraget alene på kommunen som geografisk område.

3.1 Bag om opgørelsesmetoderne
De forskellige opgørelsesmetoder adskiller sig bl.a. i forhold til:

 Perspektiv

 Afgrænsning af drivhusgassektorer

 Type af drivhusgasudledning (emissions scopes)

3.1.1 Perspektiv 

”Perspektiv” betegner vinklen, CO2-udledningen ses fra. I efterspørgselsperspektivet beregnes CO2-udledningen forår-

saget af det forbrug (af energi, varer, transport etc.), en kommunes aktører har, uanset hvor emissionen forekommer. I 

produktionsperspektivet beregnes CO2-udledningen fra de fysiske kilder inden for kommunens geopolitiske område –

uanset hvem, der har genereret efterspørgslen.

Nogle af de anvendte opgørelsesmetoder indeholder en blanding af perspektiverne. Det skyldes ofte kommunernes 

konkrete behov for at tilpasse opgørelsen kommunens handlemuligheder og/eller på grund af praktisk adgang til bereg-

ningsdata. En fordel ved at blande perspektiver kan altså være at anvise handlinger eller at forenkle opgørelsen.

En ulempe ved at blande dem sammen på kommuneniveau kan dog være, at væsentlige emissioner kan blive udeladt, 

fordi opgørelsesmetoden ikke tilråder det. I den nuværende CO2-beregner, er efterspørgselsperspektivet fx anvendt ved 

affaldsdeponi, men for genbrug af glas, papir mv. skifter perspektivet, og der regnes ingen CO2-effekt af genanvendelse, 

som ellers er et kommunalt ansvarsområde. Et ”rent” perspektiv gør det let, at gennemskue om alle emissioner er inklu-

deret, men blandes perspektiverne, bliver det mere skjult, hvad der ikke er med. Det kan i sidste ende føre til fejlantagel-

ser og forkerte handlinger.

3
Eksisterende CO2-
opgørelsesmetoder
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3.1.2 Drivhusgassektorer 

Drivhusgassektorerne grupperer kilderne til udledning af drivhusgas; fx energiforsyning, vejtransport, landbrug osv.

3.1.3 Emissions scopes 

”Emissions scopes” betegner inddelingen af drivhusgasser i henhold til den anerkendte Greenhouse Gas Protocol for 

organisationer, som de fleste opgørelsesmetoder benytter grundprincipper fra. Udledningerne inddeles i tre scopes. 

Scope 1 dækker organisationens direkte udledninger som følge af afbrænding af eksempelvis olie, gas og/eller brænd-

stof samt direkte udledninger af øvrige drivhusgasser fra f.eks. landbruget. Scope 2 dækker alle organisationens indirek-

te udledninger i forbindelse med kollektive energiforbrug, fx el, fjernvarme og damp. Scope 3 er alle andre indirekte ud-

ledninger i forbindelse med tilblivelsen og bortskaffelsen af varer og services efterspurgt af organisationen. Det kan ek-

sempelvis være udledning fra produktion af computere, fødevarer, møbler, papir eller relateret til serviceydelser (som 

advokatbistand) og rejser. Figur 5 illustrerer sammenhængen mellem de tre scopes.

3.1.4 Overblik over opgørelsesmetoder

I tabel 4 vises en oversigt over opgørelsesmetoder. Listen er ikke udtømmende, men skal ses som de mest oplagte for 

danske kommuner.

Figur 5: Scopes i henhold 

til GHG-protokollen
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Tabel 4: Forskellige opgørelsesmetoder
Opgørelsesmetoder for 

kommunen som 

geografisk område

Perspektiv Drivhusgassektorer Emissions-

scopes

Kommentar

Den nuværende CO2-

beregner

Udgangspunkt i produkti-

onsperspektivet, men for 

bl.a. deponi, spildevand, 

fly- og togtransport anven-

des efterspørgselsper-

spektivet.

For medfinansiering af VE 

ses der på ”kommunen 

som virksomhed”.

Energi

Transport

Affaldsdeponi & 

spildevand

Industriproces

Landbrug

Skov og arealanven-

delse

(Kyoto-sektorer)

1 og 2

Enkelte scope 3 

for bl.a. affaldsde-

poni og spildevand

Valgfrihed mellem 

forskellige bereg-

ningsmetoder for de 

enkelte emissionskil-

der (fleksibel, men 

formidlingstung). 

Meningsfuld opgørel-

se kræver stor data-

indsamling.

SEP Produktionsperspektivet. Energi

Transport

(Excel-værktøj kun 

energi)

1 og 2 Der findes modificeret 

variant: PlanEnergis 

energibalance-

regneark

Carbon footprint Efterspørgselsperspektivet Alle sektorer med 

økonomisk aktivitet

1, 2 og 3 En variant er udar-

bejdet af Niras pba. 

pengebeløb for sam-

handel. Ikke umiddel-

bart mulig at udføre 

for en klimamedar-

bejder.

Borgmesterpagten (EU 

Covenant of Mayors)3

Produktionsperspektivet –

men også elementer fra 

”kommunen som virksom-

hed”, fx egen bygnings-

masse.

Energi: kun non-ETS

Transport

Valgfri ang. affalds-

deponi

1 og 2 Relativt stor valgfri-

hed i sektorer, emis-

sionskilder, basisår.

                                                            

3 Bemærk, at der er tale om ”Covenant of EU Mayors” og altså ikke ”The Mexico City Pact, Global Cities Coventant on 

Climtate”. Sidstnævnte er for kommunen som virksomhed og kun én dansk kommune (København) er med i denne.
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GPC Basic Udgangspunkt i produkti-

onsperspektivet, men for 

deponi og spildevand

anvendes efterspørgsels-

perspektivet.

Energi

Transport

Affaldsdeponi & 

spildevand

Industriproces

1 og 2 

Enkelte scope 3 

for affaldsdeponi 

og spildevand

Ingen af de 3 GPC-

metoder nævner 

problematikken om 

medfinansiering af 

VE i en anden kom-

mune.

GPC Basic+ Udgangspunkt i produkti-

onsperspektivet, men for 

deponi og spildevand; 

efterspørgselsperspektivet.

Energi

Transport

Affaldsdeponi & 

spildevand

Industriproces

Landbrug

Skov og arealanven-

delse

(Kyoto-sektorer)

1 og 2 

Visse scope 3 for 

Affaldsdeponi & 

spildevand

Minder meget om  

nuværende CO2-

beregner. GPC er 

dog ikke så detaljeret 

beskrevet.

GPC Expanded Efterspørgselsperspektivet Energi

Transport

Affaldsdeponi & 

spildevand

Industriproces

Landbrug

Skov og arealanven-

delse

(Kyoto-sektorer)

1, 2 og 3 Svarer metodemæs-

sigt carbon footprint –

dog ingen dataanvis-

ninger, da opgørel-

sesmetoden endnu 

ikke er udviklet, men 

blot konceptualiseret.

Den tyske stats kommu-

ne-beregner (under ud-

vikling)

Produktionsperspektivet Energi

Transport

Spildevand

Landbrug

1 og 2 Kobling til vækst

Kvalitativ scoring af 

svært kvantificerbare 

emner samt kontro-

versielle emner

Det gode liv (Region 

Syddanmark/Danmarks 

Statistik)

Produktionsperspektivet Energi

Transport

Landbrug

1 og 2 Stor valgfrihed i 

emissionskilder. Data 

er på meget overord-

net niveau.
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Opgørelsesmetoder 

for kommunen som 

virksomhed

Perspektiv Drivhusgassektorer Emissions-

scopes

Kommentar

DN Klimakommune-

vejledning

Efterspørgsels-

perspektivet

Energi

Transport

(Affaldsdeponi & 

spildevand)

Primært 1 og 2 Minimumsmodellen er med energifor-

brug og egen transport. Der kan også 

tages udgangspunkt i alle ’corporate 

emissions’; spildevand, kollektiv trans-

port, energiforsyning mm.

Mulighed for at få godskrevet medfinan-

siering af VE, hvis det er klart additio-

nelt.

GHG Protocol for 

organisationer

Efterspørgsels-

perspektivet

Alle sektorer, hvor 

organisationen har 

medansvar og 

handlingsmulighe-

der.

Mindst 1 og 2, 

men også gerne 

3.

Lokal VE på organisationens initiativ 

kan godskrives efter forholdsmæssig 

andel efter fordelingsnøgle, fx andel af 

investeringen.

Der henvises til kildelisten bagerst i rapporten for ovenstående vejledninger.
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I dette kapitel præsenteres de vigtigste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og kommuneinterviewene. Resultater-

ne omhandler:

 Hvordan kommunerne anvender CO2-beregneren og SEP-værktøjet.

 Hvilke erfaringer kommunerne har med de specifikke drivhusgassektorer (heraf nogle relevant for både CO2-

beregneren og SEP-værktøjet, og andre kun for CO2-beregneren).

 Hvilke ønsker kommunerne har til et fremtidigt værktøj.

Resultaterne præsenteres samlet, så der indgår resultater både fra spørgeskemaet, kommuneinterviewene, KL-

workshoppen og interviewene om andre landes opgørelsesmetoder. På den måde kan tallene suppleres af en uddyb-

ning, hvor relevant.

4.1 Kommuneerfaringer med anvendelse af opgørelsesmeto-
der

4.1.1 Fokusområder

59 af de 65 kommuner, der besvarede spørgeskemaet, tilkendegav i spørgeskemaet, at de arbejder med kommunen 

som geografisk område. 

I spørgeskemaet svarede kommunerne i et åbent spørgsmål på, hvilke områder klima- og energiindsatsen ligger inden-

for. Kommunernes indsatser kunne inddeles i følgende områder:

 Målsætning og planlægning

 Energi- og vandbesparelser

 Energiforsyning

 Transport & mobilitet

 Affaldssortering

 Landbrug

 Samarbejde og aktørinddragelse

 Kommunen som virksomhed

Diversiteten i kommunernes klimaindsats er illustreret i figur 6.

4
Kommuneerfaringer og ønsker
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Figur 6: Overblik over de 65 kommuners fokus for klima- og energiarbejde
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4.1.2 Valg af opgørelsesmetode

I spørgeskemaet svarede de 65 kommuner på, hvilke CO2-opgørelsesmetoder, de anvender. Af spørgeskemabesvarel-

serne fremgår det, at

 45 af de 65 kommuner har anvendt opgørelsesværktøjer. 

o 8 kommuner har ikke besvaret om de bruger opgørelsesværktøjer.

o 11 kommuner svarer at de ikke bruger eller har brugt opgørelsesværktøjer eller definerede opgørel-

sesmetoder.

o 1 kommune ved ikke om de bruger opgørelsesværktøjer.

 34 kommuner har brugt CO2-beregneren 

o heraf har 5 anvendt den tidligere, men er stoppet igen.

o 29 kommuner bekræfter, at de bruger CO2-beregneren i dag, men kun 27 kommuner har valgt at be-

svare uddybende spørgsmål vedrørende beregneren

 10 kommuner bruger SEP-vejledning og -regneark (bemærk, at der også kan være tale om PlanEnergi’s regne-

ark, hvilket ikke blev specificeret i spørgeskemaet)

 3 kommuner svarer at de både bruger CO2-beregneren og SEP-vejledningen

 11 kommuner bruger andet værktøj/anden opgørelsesmetode (Bemærk, at der også kan være tale om Plan-

Energi’s regneark hvilket ikke blev specificeret i spørgeskemaet)

De 27 kommuner, der anvender CO2-beregneren, blev også spurgt om hvornår, de har brugt den. Her er der en faldende 

tendens fra 2008 og frem til 2012 (figur 7) på 41 %-point. Kommuneinterviewene forklarer, at faldet skyldes, at nogle 

kommunerne er startet ud med at anvende CO2-beregneren, men derefter har besluttet at bruge andre opgørelsesmeto-

der, mens andre ikke har opgjort sine årlige udledninger siden, de lavede den første opgørelse, typisk omkring basisåret. 

Nogle kommuner står overfor at skulle lave en genberegning, men afventer nye retningslinjer.
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4.1.3 Anvendelse af eksterne konsulenter

 En interessant frekvensmåling fra spørgeskemaet viser, at 8 af de 27 kommuner, der anvender CO2-

beregneren i dag, har gjort helt eller delvist brug af eksterne konsulenter. Det samme spørgsmål blev rettet til 

de kommuner, der anvender SEP-vejledningen og her svarer 9 ud af de 10 kommuner, at de helt eller delvist

bruger eksterne konsulenter 

4.1.4 Anvendelighed af CO2-beregner og SEP-værktøj

4.1.4.1 CO2-beregneren

I spørgeskemaet er kommunerne bedt om at vægte forskellige parametre ift. CO2-bregneren. 27 kommuner har svaret 

på dette. Af tabel 5 fremgår det at svarmuligheden ”ved ikke” tegner sig for 35-54 % ved de 4 emner – altså en relativt 

stor andel ”ved ikke”. Dette kan indikere, at respondenten ikke selv har siddet med CO2-beregneren. Enkelte kommuner 

svarede i tilhørende kommentarfelt, at de har brugt konsulenter og derfor ikke har viden nok til at kunne besvare 

spørgsmålene. Desuden ses, at:

 For brugerfladen svarer flest kommuner, 38 %, ”fungerer godt” – og 38 % svarer ”ved ikke”.

 For dataindsamlingen svarer flest kommuner, 35 %, ”fungerer dårligt” – og 35 % svarer ”ved ikke”.

 For beregningsmetoder svarer flest kommuner, 54 %, ”ved ikke”, og 38 % svarer ”fungerer godt”.

 For anvendelse ift. kommunens strategi, svarer flest kommuner, 42 %, ”ved ikke”, og 31 % svarer ”fungerer 

godt”.

Figur 7: Oversigt over hvil-

ke år kommunerne har 

opgjort CO2-udledningen

med CO2-beregneren.27 

kommuner har besvaret 

spørgsmålet
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Tabel 5: Overordnet bedømmelse af CO2-beregneren
Hvordan fungerer den kommunale CO2-beregner i forhold til:

Meget dårligt Dårligt Godt Meget godt Ved ikke I alt
Brugerflade 4 % 15 % 38 % 4 % 38 % 100 %
Dataindsam-
ling 

8 % 35 % 23 % 0 % 35 % 100 %

Beregnings-
metoder 

0 % 8 % 38 % 0 % 54 % 100 %

Anvendelse i 
forhold til 
kommunens 
strategi 

0 % 19 % 31 % 8 % 42 % 100 %

Besvarelser: 27 kommuner

De interviewede kommuner har forskellige meninger omkring den nuværende CO2-beregners anvendelighed, og evalue-

ringen er derfor nuanceret. Nogle interviewkommuner mener, at beregneren er et godt værktøj over for politikere, og at

visningerne fra værktøjet kan bruges direkte i deres klimahandlingsplan. Nogle kommuner har anvendt CO2-beregneren 

til at få et første overblik over CO2-udledningen fordeling på sektorer. Andre har opgørelsen tæt knyttet til en reduktions-

målsætning. Fordi kommunerne anvender beregneren forskelligt, er der også forskellige behov for, hvor detaljeret og 

nøjagtig de mener, beregningerne skal være.

Interviewkommuner der har fx deres opgørelse tæt knyttet til deres klimamålsætning, indsamler typisk data på et detalje-

ret niveau. De vil gerne kunne se de bagvedliggende antagelser, standardværdier og kilder og hvilke data, der bliver 

anvendt til hvilket beregningsresultat, så gennemskueligheden og dermed troværdigheden bliver bedre. For dem er det 

et minus, at klare grundlæggende regnskabsmæssige principper for CO2-opgørelse jf. Greenhouse Gas Protocol, er ikke 

formidlet i CO2-beregneren. Det leder til, at kommunerne er tvivl om, om CO2-beregneren følger de anerkendte princip-

per for beregningsmetoder og data.  

Årsagen til denne forvirring bunder efter konsortiets opfattelse i CO2-beregnerens blanding af perspektiver jf. kapitel 3.

Andre interviewkommuner, der blot anvender CO2-beregneren til at komme i gang og synliggøre klimaområdet, har ikke 

så stort behov for detaljering, og har ikke så klar en holdning til, om beregningsmetoden skal være den ene eller den 

anden. For dem er det vigtigere, at opgørelsesmetoden er nem at bruge og at beregningsmetoderne lægger fast.

4.1.4.2 SEP-værktøjet

Ligeledes blev kommunerne bedt om at vægte forskellige parametre for SEP-værktøjet i spørgeskemaet. Kun 10 ud af 

de 65 kommuner svarer, at de anvender SEP. Det er derfor kun 10 kommuner, der har vægtet parametrene for SEP-

værktøjet. Her svarer respondenterne ”ved ikke” i endnu højere grad end for CO2-beregneren. Således vægter ”ved ikke” 

”Den nuværende CO2-beregner er ikke klar på ’scopes’ og ’organizational boundary’ i GHG Protokol-

len, hvad er med og hvad er ikke med?”

Københavns Kommune
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fra 40-60 % for de 4 emner, og har konsekvent den højeste vægtning. For alle 4 emner vægtes ”fungerer godt” næst-

mest.

Tabel 6: Overordnet bedømmelse af SEP-værktøjet.

Hvordan fungerer SEP-værktøjet i forhold til:

Meget dårligt Dårligt Godt Meget godt Ved ikke I alt

Brugerflade 10 % 0 % 20 % 10 % 60 % 100 %

Dataindsam-
ling 

0 % 10 % 20 % 10 % 60 % 100 %

Beregnings-
metoder 

0 % 0 % 30 % 20 % 50 % 100 %

Anvendelse i 
forhold til 
kommunens 
strategi 

0 % 0 % 40 % 20 % 40 % 100 %

Besvarelser: 10 kommuner

Nogle interviewkommuner synes ikke, at resultatvisningerne fra CO2-beregneren er direkte anvendelige. Det er primært 

de kommuner, der anvender SEP-værktøjet og har fokus på VE-udviklingen. Interviewkommunerne har anvendt SEP-

værktøjet til at sætte en dagsorden og som udgangspunkt for planlægning og scenarieopbygning.

Nogle interviewkommuner finder beregningerne i SEP-værktøjet (af interviewkommunerne omtalt som PlanEnergis reg-

neark) mere gennemskuelige end i CO2-beregneren. Dog nævnes, at det kan være svært at se konsekvensen i regnear-

ket, når man ændrer på tallene for at få en idé om effekten af en handling.

4.1.4.3 Fælles for CO2-beregneren og SEP-værktøjet

De interviewkommuner, der skal afrapportere til Borgmesterpagten beklager, at hverken CO2-beregneren eller SEP-

værktøjet kan anvendes direkte i denne sammenhæng. Derfor har de enten brugt ressourcer på at modificere deres 

opgørelse, så den passer, eller de har afleveret en opgørelse, der ikke følger Borgmesterpagtens vejledning. Dette er 

muligt, da Borgmesterpagten, lige som de andre ordninger nævnt i tabel 4, er en frivillig ordning.

Borgmesterpagtens opgørelsesmetode adskiller sig fx på områder som valg af basisår, afgrænsning af drivhusgassekto-

rer og udelukkelsen af de store centrale kraftvarmeværker (de kvotebelagte virksomheder)4. 35 kommuner har forpligtet 

sig til at afrapportere til Borgmesterpagten5.

                                                            

4
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf
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4.1.5 Datatilgængelighed 

De interviewkommuner, hvor energi- og klimamedarbejderen selv har indsamlet data, har beskrevet dataindsamlingen 

som tung og ressourcekrævende, såfremt de har ønsket en opgørelse med lokalt særpræg. Dette gælder både for CO2-

beregneren og for energiforbrugsdelen i SEP-værktøjet. 

18 af 27 kommuner har, som nævnt, helt eller delvist brugt konsulenter ved brugen af CO2-beregneren og 9 af 10 for 

brugen af SEP-værktøjet.

For CO2-beregneren blev det nævnt af en række interviewkommuner, at deres manglende opdatering fra år til år delvist

skyldes arbejdet med dataindsamlingen. 

En kommune nævnte, at udbyttet fra opgørelsen med CO2-beregneren ikke stod målt med den indsats, der var lagt i at 

samle data.

I forhold til selve indtastningen af data, nævnte en interviewkommune, at den nuværende beregner var klar i sin beskri-

velse af hvilke data, kommunerne skulle indtaste. En anden nævnte, at der er for mange valgmuligheder i de forskellige 

tier-niveauer i CO2-beregneren.

4.1.6 Virkemiddelberegner og CO2-fremskrivning

Alle interviewkommunerne, der havde anvendt CO2-beregneren, beregner i praksis effekter af virkemidler i et selvstæn-

digt arbejde eller kører en CO2-beregning med et lavere indtastet forbrug i værktøjet. Derfor blev en fælleskommunal 

virkemiddelberegner ikke betragtet som så vigtig af interviewkommunerne. Én kommune havde pga. dette behov fået 

                                                                                                                                                                                                        

5

http://www.borgmesterpagten.eu/about/signatories_da.html?q=S%C3%B8g+efter+en+underskriver%E2%80%A6&co

untry_search=dk&population=&date_of_adhesion=&status=

”Dataindhentning er et vigtigt element. Skaf dataene i en lind strøm, så kommunerne kan bruge deres 

kræfter på noget andet. Staten skal bruge pengene på dataindsamling.”

Ringkøbing-Skjern Kommune

”Dataindsamlingen gav grå hår. Det er helt klart det største problem. Udfordringen ligger i at man ger-

ne vil gøre det så præcist som overhovedet muligt, men nogle af de høje tiers kræver data på et ni-

veau, som gør det næsten umuligt at fremskaffe. Det tog tre måneder at fremskaffe data.”

Vejen Kommune

http://www.borgmesterpagten.eu/about/signatories_da.html?q=S%C3%B8g+efter+en+underskriver%E2%80%A6&country_search=dk&population=&date_of_adhesion=&status=
http://www.borgmesterpagten.eu/about/signatories_da.html?q=S%C3%B8g+efter+en+underskriver%E2%80%A6&country_search=dk&population=&date_of_adhesion=&status=
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udviklet sit eget opgørelsesværktøj, og de øvrige kommuner bekræftede, at virkemiddelberegning vil være så individuelt, 

at de ikke mener, det skal være en prioritet at udvikle en fællesløsning herfor.

Ift. PlanEnergis energibalance nævner en interviewkommune, at det ikke er brugervenligt, hvis man ønsker at bruge 

analysen af virkemidler.

I Tyskland er staten ved at udarbejde en fælles kommunal opgørelsesmetode. Den tyske opgørelsesmetode indeholder 

scenarier for CO2-udvikling for energi og transport (i 2050) og potentialet for økonomisk vækst som følge af lokal omstil-

ling til VE (i 2030). 

4.1.7 CO2-benchmark mellem kommuner

Det er i realiteten ikke muligt at benchmarke opgørelser via den nuværende CO2-beregner, fordi der er mange valgmu-

ligheder i beregningsmetoder og data, for at gøre modellen fleksibel, og der er ikke er defineret et ”standardvalg”.

Interviewkommunerne havde delte meninger vedrørende muligheden for at kunne benchmarke kommunerne på tværs af 

hinanden, og adskilte sig altså væsentligt på dette punkt. Nogle interviewkommuner nævnte, at de er så unikke i deres 

profiler, at de ikke får det store ud af at benchmarke sig selv mod andre.

Andre interviewkommuner ville gerne kunne benchmarke sig – de gjaldt både for kommuner, der anvender CO2-

beregneren og kommuner, der anvender SEP-værktøjet. En nævnte, at det var nemmere at sammenligne på andre 

enheder end CO2, fx antal biler og typer af energikilder. En anden nævnte, at de gerne ville benchmarke sig, men det må 

ikke fylde for meget, da kommunerne har forskellige forudsætninger – fx for at opstille VE.

4.1.8 Bagud-kompatibilitet

På KL-workshoppen blev det nævnt, at det er vigtigt, at en ny opgørelse kan relateres til kommunernes basisår. Et ba-

sisår er det startpunkt kommunen måler sin udvikling ud fra. Basisåret varierer fra kommunen til kommune, men fælles 

for dem er, at det repræsenterer det år kommunen typisk har fået foretaget sin første større om mere omfattende emissi-

onsopgørelse. Hvis opgørelsesmetoden ændres, vil kommunerne derfor gerne have en vejledning i, hvordan de kan 

sammenligne den nye opgørelse med deres basisår.

4.2 Kommuneerfaringer med drivhusgassektorerne

4.2.1 Transport

Spørgeskemaet viser, at transportområdet betragtes af mange kommuner som et problemområde, både i den nuværen-

de CO2-beregner og i SEP-værktøjet. Dels er det svært at gennemskue hvilken opgørelsesmetode, der er bedst egnet til 

de handlinger, kommunerne har eller ønsker iværksat. Dels har mange kommuner svært ved at indsamle data på de 

detaljerede tiers (eksempelvis trafiktællinger). Nogle bruger transportvaneundersøgelser, andre trafiktællinger og andre 

igen beregner transportemissioner på baggrund af vejstrækninger i kommunen. 
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PlanEnergis værktøj til kommunerne i Region Midtjylland  og Region Syddanmarks beregner, Det Gode Liv, anvender 

ejerskabet til køretøjer, henført til adresser i kommunen, både for private, offentlig og erhverv. Det kan for erhvervskøre-

tøjer fx betyde, at de knyttes til adressen på et kontor, selvom køretøjerne måske aldrig er i kommunen. 

SEP-værktøjet fra Energistyrelsen indeholder ikke transportsektoren.

Der var blandt interviewkommunerne ikke enighed om hvor meget transportområdet bør rumme, og hvor langt ned i 

detaljeringsgrad, det skal være muligt at opgøre CO2. Enkelte interviewkommuner mente, at opgørelsen skal holdes på 

et overordnet niveau og give en antydning af, hvad der er relevant, mens andre ønsker en mere detaljeret opgørelse. 

4.2.2 Landbrug og arealanvendelse

Landbrugsområdet blev af interviewkommuner med landbrug fremhævet som et problemområde. 

De første år var data ikke tilgængelige og da de efterfølgende blev frit tilgængelige fra DCE via Danmarks Miljøportal, 

skulle kommunerne selv omgruppere data. Endvidere er der megen data, der skulle indtastes i denne sektor.

Kommunerne forklarer i interviewene, at de har negligeret området. Flere af interviewkommunerne giver udtryk for, at de 

har negligeret området, fordi, de ikke mener, de kan gøre så meget i denne sektor. En barriere, som opleves er, at kom-

munen er miljømyndighed over for de relevante aktører i landbruget, og at kommunens rolle er gennemreguleret i lovgiv-

ningen. Det kan være svært både at være kontrolmyndighed og initiere projekter ad frivillighedens vej samtidig.

De interviewkommuner, der anvender SEP-værktøjet – samt Sønderborg Kommune med eget værktøj, har udelukkende 

fokuseret på energiforbruget i landbrugssektoren, og altså ekskluderet drivhusgasserne metan og lattergas fra opgørel-

sen.  Herved bliver virkemidlerne for landbrugssektoren små. Der er altså en sammenhæng mellem, de emissioner der 

er inkluderet i opgørelsen, og fokusset for kommunernes klimaarbejde. Der er eksempler på, at klimafokus vælges på 

baggrund af opgørelsesmetode – men også eksempler på at opgørelsesmetoden vælges på baggrund af klimafokus.

”Transport er det sorte får, som alle har svært ved at håndtere.”

Ringkøbing-Skjern Kommune

”…transport er selvfølgelig et vigtigt element at få bedre styr på.”

Ballerup Kommune

”Vi kunne godt bruge nogle flere hjælpemidler til landbrugsområdet. Overblik over andre CO2-

beregninger i forbindelse med arealanvendelse ville være fint. Det kunne være med til at vise nogle 

sammenhænge med nogle af de andre områder.”

Hjørring Kommune
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På arealanvendelsesområdet er der i den nuværende CO2-beregner inkluderet vejtræer, hegn og buske i opgørelsen. 

Det finder alle interviewkommunerne umulig at kvantificere på det krævede niveau. Ingen af de adspurgte kommuner har 

talt vejtræer i kommunen, heller ikke de store bykommuner. 

Derudover udtrykker en interviewkommune skepsis over for metodevalget i CO2-beregneren med at ”fremskrive” CO2-

effekten af skovrejsning til rejsningsåret, da det sår tvivl om beregningernes validitet. Den pågældende kommune kunne 

ikke finde sammenhæng mellem CO2-beregningsresultatet og naturafdelingens beregninger, og det skabte problemer for 

et projektbeslutningsgrundlag.

4.2.3 Energi

I kommuneinterviewene er der spurgt uddybende ind til kommunernes erfaringer og behov for CO2-beregning vedrøren-

de følgende emner inden for energiområdet:

 Dobbelttælling af VE-gevinst,

 biomasses CO2-udledning og 

 indkøb af grøn strøm.

Emnerne er også beskrevet i projektudbuddets TOR.

4.2.3.1 Dobbelttælling af VE-gevinst 

Når der er problemer med dobbeltælling af VE i den nuværende CO2-beregner, skyldes det, at CO2-beregneren blander 

perspektiver jf. kapitel 3 – beregneren tager udgangspunkt i en kommune som geografisk område, men den giver samti-

dig mulighed for at medregne CO2-gevinsten for opstilling af medfinansieret VE - også selvom det ikke er placeret i egen 

kommune. Dette er med i CO2-beregneren ud fra ønsket om at anvise kommuner medfinansiering af VE som en hand-

lemulighed.

Flere kommuner ønsker at få CO2-gevinst fra den samme vindmølle – både kommunen hvor møllen fysisk er placeret 

(ofte landkommune) og kommunen, der har stillet lånegaranti til investoren (ofte bykommune). I den nuværende CO2-

beregner anbefales aftaleindgåelse om fordeling af CO2-gevinsten mellem de relevante kommuner 6.

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at kun tre af de kommuner, der besvarede spørgeskemaet, havde lavet en aftale. Alle 

tre i forbindelse med deres arbejde med SEP. Ingen af de 27 kommuner der arbejder med CO2-beregneren har tilkende-

givet at de har lavet aftaler og fordeling af VE-gevinst. 

                                                            

6

http://www.cowi.dk/menu/project/Vandogmiljoe/Strategiskmiljoeraadgivning/Strategiskklimaarbejde/Documents/C

O2%20vejledning%20kom%20godt%20i%20gang%2019%20dec%202008.pdf

http://www.cowi.dk/menu/project/Vandogmiljoe/Strategiskmiljoeraadgivning/Strategiskklimaarbejde/Documents/CO2%20vejledning%20kom%20godt%20i%20gang%2019%20dec%202008.pdf
http://www.cowi.dk/menu/project/Vandogmiljoe/Strategiskmiljoeraadgivning/Strategiskklimaarbejde/Documents/CO2%20vejledning%20kom%20godt%20i%20gang%2019%20dec%202008.pdf
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Blandt de tre kommuner der i spørgeskemaet meddelte at de har indgået aftaler, har én fordelt VE-gevinsten efter VE-

anlæggenes fysiske placering og én har lavet en ligelig fordeling af emissionsfaktoren for VE-gevinsterne i fjernvarmesy-

stemet. Den tredje har ikke angivet yderligere forklaring på hvordan, de har fordelt VE-gevinsterne. 

Kommuneinterviewene afspejlede de forskellige tilgange i dette spørgsmål, afhængigt om respondenterne var by- eller 

landkommuner:

Nogle kommuner er deciderede neutrale i diskussionen, da de kan se problemstillingen fra begge sider.

Der var generel enighed blandt interviewkommunerne om, at dobbelttælling bør undgås. Men samtidig er det ikke et 

problem, der fylder så meget, at det skal koste en masse ressourcer at sætte de ”rigtige” rammer op, som så måske vil 

demotivere kommunerne til at handle. Hellere tælle dobbelt end bremse udviklingen.

Flere kommuner fremhævede de politisk fastsatte mål som en uheldig styringsretning for tendens til at ”pynte sig med 

lånte fjer” eller med andre ord vælge et mål, der ikke var naturligt for kommunens profil, fx at landkommuner med store 

VE-potentialer burde have ”flere hundrede procents VE” som mål, hvor bykommuner i højere grad burde gå efter øget 

offentlig transport, reduktion i biltrafik, affald o. lign.

I den tyske kommunemodel, som er under udarbejdelse, findes en lignende situation, hvor en tysk storby investeret i 

vindmøller i en anden kommune, men har accepteret, at CO2-regnskabsmodellen giver geografikommunen CO2-

gevinsten. Der henvises til, at investorkommunen tjener penge på foretagendet.

Der blev i kommuneinterviewene også spurgt ind til følgende to emner:

 CO2 fra el opgøres med en CO2-faktor for ”gennemsnits-el” på landsplan. Når der tages lokalt ejerskab til VE, 

bliver dette VE ikke trukket fra i gennemsnitsfaktoren for de øvrige kommuner, som burde få en ”sortere” el.

 I CO2-faktoren for gennemsnits-el, som anvendes i modellen, er der trukket den VE-andel ud, som svarer til de 

VE-anlæg, der har papirer på oprindelsesgaranti via RECS (renewable energy certificate system - oprindelses-

garantier for VE) – som sælges i et virtuelt system helt fjernt fra tilgangen med at analysere kommunen som 

geografisk enhed.

”Det bør for bykommuner være muligt at medfinansiere VE i en anden kommune og få godskrevet det i 

regnskabet.”

Odense Kommune

”Gevinsterne skal tælle med i den kommune anlæggene står i, de skal ikke følge investeringerne.”

”Lad kommunerne gøre det, de er stærke i, det, de har potentiale til.”

Ringkøbing-Skjern Kommune
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Da interviewkommunerne skulle forholde sig til problemstillingerne med gennemsnitsel og RECS som nævnt oven for,

var kommunerne i bedste fald i tvivl om, hvad CO2-beregneren gør og betydningen af det, og i værste fald desillusione-

rede, fordi de ikke havde nogen alternativ beregningsmetode.

4.2.3.2 Indkøb af grøn strøm som virkemiddel

Hverken den nuværende CO2-beregner eller SEP-værktøjet lægger op til at kunne trække ”indkøb af grøn strøm” fra 

elforbruget inden, der beregnes CO2.

Der er blandt interviewkommunerne også enighed om, at indkøb af grøn strøm som virkemiddel virker utroværdigt, og

derfor vil ingen af kommunerne ”røre” det. En kommune nævnte endvidere, at skal den geografiske opgørelse være 

konsistent med afrapportering som DN klimakommune7, kan der ikke trækkes grøn strøm fra. Grøn strøm kan ikke træk-

kes fra i DN-opgørelsen.

Mange er bange for ”green washing” og nogle mener, at det er direkte uigennemsigtigt. En enkelt kommune nævner, at 

grøn strøm er forældet som initiativ for kommunerne og at de kommuner, som oprindelig købte grøn strøm, er holdt op 

med at gøre det.   

  

Det skal bemærkes her, at en enkelt kommune fra brugergruppen nævner, at det vil være godt, hvis beregneren kunne 

tage højde for indkøb af grøn strøm.

I den tyske model er de svært kvantificerbare handlinger vist kvalitativt i et spider-diagram med klimatiltag, heriblandt 

indkøb af grøn strøm. Afbildningen af en kommunes klimahandlingsområder skal supplere den kvantitative, men ikke så 

omfattende CO2-opgørelse.

                                                            

7
http://www.klimakommuner.dk

[Erfaringer med indkøb af grøn strøm?]

”Nej, jeg ved ikke noget om det. Umiddelbart virker det som en uigennemsigtig og fiktiv ordning, der 

ikke flytter noget alligevel… 

…CO2-beregneren og energibalancen skal være reel og troværdig.” 

Hedensted Kommune

”Kommunen har købt grøn strøm, men er holdt op. Vi har droppet diskussionen, da vi i ’Green cities-

regi’ ikke kunne blive enige om hvordan, man skulle gøre det og hvordan, man skulle vise det. ”

Ballerup Kommune

http://www.klimakommuner.dk/
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4.2.3.3 Biomasse

Diskussionen omkring biomasses CO2-neutralitet, og hvordan det skal tælles med i kommunernes regnskab, er noget,

der kan gøre kommunernes klimaarbejde lidt usikkert. Det vedrør specielt de kommuner, hvor de største reduktionspro-

jekter baserer sig på en konvertering til biomasse. Nogle af interviewkommunerne vil afvente nationale retningslinjer, 

mens andre kun vil benytte en CO2-faktor, hvis der kommer internationalt anerkendte retningslinjer. Det er klart, at det vil 

sætte nogle kommuner tilbage ift. deres realiserede reduktioner, men holdningen blandt interviewkommunerne er, at

man vil tage problemet til den tid. Nogle kommuner har bevidst brugt ”fossilfri” som målsætning.

En kommune gør opmærksom på, at det er et problem, at biomasse ikke kan regnes CO2-neutralt, hvis den geografiske 

opgørelse skal være konsistent med klimakommune-afrapporteringen til DN.

Figur 8: Den tyske model

[Biomasse CO2-neutralitet eller ej?]

”Vi var ved at ’dø’ af skræk, da fjernvarmen kører på træflis, og vi vidste ikke hvad vi skulle læne os op 

ad. Men indtil videre gør det ikke så meget ”

Sønderborg Kommune
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4.2.4 Affald

Kommunerne arbejder med affald og ressourcer i relation til borgerne, men blandt interviewkommunerne er der forskel 

på, om det er med i klima- og energiplanlægningen, eller om det ligger i et helt eget regi i kommunens miljøafdeling.

En del af interviewkommunerne er opmærksomme på trade-off mellem klimaregnskab og regeringens nye ressourcestra-

tegi, som lægger op til øget genanvendelse frem for afbrænding. Flere interviewkommuner nævner det dog som en mu-

lighed for at tænke i strategisk energiplanlægning, når der skal varmeplanlægges med mindre affald. Disse kommuner er 

dog opmærksomme på, at der kan være barrierer på grund af forskellige aktørers interesser, og de udtrykker, at de af-

venter retningslinjer fra staten. 

Interviewkommunerne vil gerne kunne regne CO2-effekten af udsorteret plast i restfraktionen, hvis det er lige til. Nogle af 

kommunerne udtrykker dog frygt for, at mindre affaldsforbrænding vil øge CO2-udledningen i regnskabet. 

I den tyske model bliver genanvendelse vist som klimahandling i spider-diagrammet.

4.2.5 Skjult CO2 fra vareforbrug

En række kommunerne har i spørgeskemaundersøgelsen tilkendegivet, at de har anvendt andre opgørelsesmetoder til 

at supplere deres eksisterende beregninger, fordi de ikke finder den nuværende CO2-beregner tilstrækkelig. En inter-

viewkommune fremhæver behovet for at kunne inkludere vareforbrug og en fremhævede det på KL-workshoppen. Her 

konstaterede en kommune også, at ’man godt vidste, at de direkte udledninger kun er halvdelen af billedet’. En anden 

modargumenterede, at hvis det ikke var synligt i opgørelsen, fik det heller ikke fornødent fokus i kommunernes initiativer, 

fx byttemarkeder. Der er ingen opgørelse af indirekte emissioner i den tyske model.

4.3 Ønsker til fremtidigt værktøj
I de forudgående beskrivelser af kommunernes erfaringer og behov, viste der sig ofte forskellige behov kommunerne 

imellem, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre, hvad der i sidste ende er væsentligst for de fleste. Der blev derfor 

både spurgt ind til det i kommuneinterviewene og i spørgeskemaet. Interviewene gav bredde og forklaring i ønskerne, 

mens spørgeskemaet hjalp med at prioritere ønskerne i forhold til hinanden, og var baseret på mange kommuners øn-

sker.

I kommuneinterviewene blev kommunerne spurgt om ønsker for et fremtidigt værktøj. Et koncentreret svarbillede er, at 

de ønsker et værktøj, som:

 Er præcist og retvisende

 Er handlingsanvisende

 Kan bruges til Borgmesterpagten

 Giver automatisk datatræk fra centrale registre

 Giver automatisk opdatering af basisår (bagud-kompatibilitet)

 Kan modtage opgørelse årligt fra Energistyrelsen

 Giver mere hjælp til ikke-energirelateret CO2
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 Giver mulighed for til- og fravalg ift. forskellige afrapporteringer

 Gennemfører scenarier og konsekvensanalyse

 Har klarere signaler fra staten omkring affald og vareforbrug i en klimasammenhæng

Bemærk, at det er kvalitative data, og siger derfor ikke noget om, hvor mange kommuner, der udtrykker ønskerne.

Derfor var kommunerne i spørgeskemaet blevet bedt om at prioritere en række egenskaber, som er vigtige for dem i en 

fremtidig CO2-beregner. Der var i alt 11 egenskaber, som alle skulle prioriteres i forhold til hinanden. Egenskaber med 

høj prioritet fik et kryds ved kolonne 1, og egenskaber med lav prioritet fik et kryds i kolonne 11. I tabel 7 er det interes-

sant at se hvilke egenskaber, der har højest score i kolonne 1. Høj score betyder, at mange kommuner prioriterer egen-

skaben højt i et videreudviklet værktøj – i forhold til de andre parametre. Parametrene blev valgt på baggrund af kommu-

neworkshoppen i Odense i efteråret 2012 og Energistyrelsens udvalgte problemstillinger i TOR jf. indledningen.

Tabel 7: Prioritering af egenskaber. ”N” udtrykker antal kommuner, der har svaret på spørgsmålet.

Hvad er de ønsker til et fremtidigt værktøj?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I alt

Skal være CO2-mæssigt retvi-

sende (n = 56)

30% 9% 7% 9% 7% 5% 4% 5% 2% 5% 16% 100%

Skal være konsistent med natio-

nale CO2- og energiopgørelser (n 

= 54)

20% 13% 7% 15% 7% 6% 4% 11% 6% 6% 6% 100%

Skal fordele CO2-gevinst fra VE-

anlæg fair mellem kommuner (n 

= 54)

20% 9% 6% 6% 15% 7% 4% 4% 7% 9% 13% 100%

Skal udvides til at indeholde 

beregning af CO2 fra kommunalt 

affaldsgenbrug og dansk efter-

spørgsel på importerede varer 

samt internationale flyrejser (n = 

53)

6% 8% 8% 11% 13% 8% 6% 2% 9% 8% 23% 100%

Skal have brugervenligt design 

og forklaring/vejledning i bruger-

fladen (n = 54)

26% 9% 9% 9% 4% 4% 11% 4% 7% 2% 15% 100%

Skal kunne trække på centrale 

data, så dataindsamlingen bliver 

væsentligt reduceret (n = 53)

42% 8% 6% 9% 2% 6% 2% 4% 6% 4% 13% 100%

Skal indeholde BAU (Business as 

usual)-scenarie for fremtidig CO2-

17% 4% 6% 13% 13% 13% 4% 4% 4% 12% 10% 100%
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udvikling (n = 52)

Skal indeholde beregning af CO2-

reducerende virkemidler (n = 54)

15% 9% 9% 15% 9% 4% 7% 9% 7% 4% 11% 100%

Skal give resultat, der kan sam-

menlignes/benchmarkes kom-

muner imellem (n = 53)

21% 6% 9% 11% 11% 2% 13% 8% 8% 0% 11% 100%

Skal kunne vise samlet resultat 

fordelt på relevante aktørgrupper 

(fx erhverv, husholdninger) (n = 

54)

26% 11% 13% 7% 0% 6% 4% 11% 9% 6% 7% 100%

Skal kunne vise resultat af fler-

årig CO2-udledning på sammen-

ligneligt grundlag (n = 54)

28% 15% 9% 4% 4% 6% 7% 4% 6% 11% 7% 100%

Af tabellen ses, at det mest markante resultat er vigtigheden af at nedbringe dataindsamlingen. Det er der hele 42 % af 

respondenterne, der har vægtet det som vigtigste prioritet. Denne måling var væsentlig i konsulentkonsortiets videre 

arbejde, og der er i løsningsforslagene derfor fokuseret særligt på nem adgang til kommunespecifikke og retvisende 

data.

At få centraliserede og automatiserede datatræk er uden tvivl det mest populære ønske blandt de adspurgte kommuner i 

spørgeskemaundersøgelsen. Hvis der er data tilgængelig, som ikke skal indhentes og indtastes, vil kommunerne spare 

en masse ressourcer og bekymringer. Interviewene nuancerede billedet til, at ønsket om centraliserede og automatise-

rede datatræk dog kun gælder, hvis det kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med, at data skal være tilpasset den 

enkelte kommune og være retvisende.

Af tabellen fra spørgeskemaundersøgelsen ses også, at øvrigt markante prioriteter (dog knap så markante, som dataind-

samlingen) er CO2-mæssig retvisning, konsistens ift. nationale opgørelser, brugervenligt design, benchmark og visning, 

der fordeler CO2 på aktørgrupper og årrækker. 

I interviewene blev landbrugsområdet og transportområdet fremhævet. Landbrugsområdet er et indsatsområde, som 

specielt landbrugskommunerne ønsker en bedre opgørelse for. Hvis den fremtidige beregner kunne vise udledninger og 

reduktioner inden for landbrugsområdet, så vil disse kommuner anvende det.

Transportområdet har stor prioritet hos de fleste kommuner, og blev derfor fremhævet som et vigtigt opdateringsområde. 

På baggrund af kommuneinterviewene og spørgeskemaet er en endelig liste over de væsentligste behov udarbejdet. 

Denne blev suppleret med de metodemæssige behov udtrykt i opgavens TOR jf. indledningen, som den fremtidige be-

regner skal håndtere.  
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Tabel 8: Sammenfatning af væsentligste behov, en opdateret opgørelsesmetode bør opfylde/håndtere

Væsentligst

CO2-mæssigt retvisende

Konsistent med nationale opgørelser

Fair fordeling af gevinst fra VE

Brugervenligt design med forklaring og vejledning

Automatisk træk på centrale, men kommunespecifikke data, så dataindsamling reduceres (særligt for energi, transport 

og landbrug)

Benchmark af CO2-resultat mellem kommuner

CO2-resultat fordelt på aktørgrupper

CO2-resultat fordelt på år på sammenligneligt grundlag (ved at ny beregner er bagud-kompatibel eller der anvises hvor-

dan nyt resultat kan sammenlignes med det gamle).

CO2-resultat bruges til afrapportering (Borgmesterpagt, VE-mål, CO2-mål, energieffektivitetsmål)

Handlingsanvisende

Integration/sammentænkning af CO2-beregneren og SEP, herunder en række specifikke allokeringsmetoder på energi-

området

Gennemsigtighed i resultater, så man kan se årsagen til emissioners fald/stigning.

Mindre væsentlig i forhold til øvrige parametre

Klimaeffekt affaldsgenbrug og dansk efterspørgsel på importerede varer

Internationale flyrejser

Scenarier for fremtidig CO2-udledning

Klimaeffekt af virkemidler

Nogle behov var klare, da de havde bred opbakning blandt et flertal af kommunerne i både interviews og spørgeskema 

(nemmere dataindsamling, retvisende og præcise resultater). Andre behov var grupperet, og afspejlede den diversitet 

der er i kommunernes klima- og energiarbejde. I oversigten er de væsentligste og mindre væsentlige behov opstillet. Det 

er de væsentligste behov, der som udgangspunkt forsøges tages hånd om i de følgende beskrivelser af løsningsmodel-

lerne. 
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4.3.1 Refleksion over modstridende ønsker

Løsningsmodellerne skal endvidere håndtere de to åbenlyst modstridende behov; på den ene side at forenkle den nuvæ-

rende CO2-beregner, mindske metodevalgene og gøre det muligt at benchmarke og på den anden side at sikre bagud-

kompatibilitet til de opgørelser, som kommunerne har lavet.

Ved at forenkle metodevalgene, som brugeren skal træffe, og ”fastlåse” beregningsmetoderne, vil det fx ikke være muligt 

at vælge mellem 125 %-, 200 %-metoden og merebrændselsprincippet til allokering af miljøpåvirkning ved samprodukti-

on af el og varme. Hvis beregningsmetoden fastholdes, vil det lette benchmark. Til gengæld vil det blive besværligt at 

sikre bagud-kompatibilitet for kommuner, som har valgt en anden beregningsmetode end den, den nye beregner dikterer.

Det bemærkes at kommunerne i dag anvender forskellige beregningsmetoder grundet flere valgmuligheder i CO2-

beregner og i de metodemæssige forskelle i SEP og CO2-beregneren. Københavns Kommuner bruger 200 %-metoden 

og Århus Kommune bruger merbrændselsprincippet.

Der kan endvidere argumenteres for, at idet CO2-beregneren både skal opdateres og integreres/sammentænkes med 

SEP, vil det være et godt tidspunkt at forenkle metoderne, også selvom det måtte medføre nye metoder for nogle kom-

muner.

Figur 9:  Modstridende 

behov

Forenkling

Benchmark
Bagud-kompatibilitet
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For at sikre, at løsningsmodellerne beskrives i en helhed ift. til de overordnede udfordringer, er der i løsningsmodellerne 

både fokuseret på ”hvorfor” og ”hvordan”. Med ”hvorfor” menes der hvorfor, en kommune skal beregne CO2, dvs. kom-

munernes behov for opgørelsens resultater og den sammenhæng, de skal indgå i. Med ”hvordan” menes, hvordan man 

skaber den nødvendige funktionalitet for at opfylde behovene. Det er den bagvedliggende teknik (beregningsmetode og 

data), som er nødvendig for at nå den ønskede funktionalitet. 

I den følgende beskrivelse af to løsningsforslag, er der bibeholdt et fokus på hvad kommunerne skal bruge resultaterne 

til. I forlængelse heraf følger forslag til principper for beregningsmetoder og kilder til data. Forslagene er ikke på et detal-

jeringsniveau, der viser de konkrete beregningsformler, men der anvises hvilke principper, beregningsformlerne kan 

læne sig op ad for at opfylde de fundne behov. Selv om forslagene tager udgangspunkt i kommunernes behov, er der i 

forslagene også overvejet, at løsningerne skal udvikles for et budget på 1,3 mio. kr. Endelig er løsningsforslagene også 

definerede ud fra interviewene med dataeksperter og input fra kommuner i ekspertbrugergruppen.

For at kunne definere løsningsmodellerne, skal der bl.a. tages stilling til, hvad der skal indgå i de neden for viste bjælker:

5
Løsningsforslag

Figur 10: Anvendelse og 

teknik

Målsætning

Strategi

Rapportering

Handlinger

m.m.

Allokering

Faktorer

m.m.

Sektorer

Detaljering

m.m.

Data Resultater Metoder

Teknik - hvordan Anvendelse - hvorfor
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På baggrund af kommunernes erfaringer og behov analyseret i projektet, foreslår vi Energistyrelsen at vælge mellem én 

af to følgende løsningsmodeller til videreudvikling af CO2-beregneren med integrering af SEP:

 Løsningsmodel 1 (Ny beregner – flere opgørelsesmetoder): I denne løsningsmodel startes der ”forfra” og 

udvikles en brugervenlig webløsning, hvori kommunen selv kan vælge, hvad værktøjet skal regne på: afrappor-

tering til ”Borgmesterpagten”, ”SEP” og ”Kyoto inkl. SEP”. Det vil også være relevant for kommunerne, at løs-

ningsmodellen indeholder opgørelsesmetoderne ”carbon footprint” og ”kommunen som virksomhed” – men der 

er inden for det udmeldte udviklingsbudget ikke plads til alle de ønskede opgørelsesmetoder. De kan dog tilfø-

jes med tiden i senere udviklingsfaser. Konceptet i denne løsningsmodel er altså, at ét værktøj kan bruges til 

opgørelse efter flere opgørelsesmetoder (nemlig de mest efterspurgte).

 Løsningsmodel 2 (Forbedring af nuværende CO2-beregner): I denne løsningsmodel bibeholdes de perspek-

tivvalg og afgrænsninger, der allerede er truffet i forbindelse med den eksisterende CO2-beregner. Til gengæld 

udvikles værktøjet i en brugervenlig webløsning, der i høj grad selv trækker data, og beregningsmetoder og 

perspektiver tilpasses til SEP-værktøjet på energiområdet. Endvidere gives kun mulighed for at beregne på ét 

tier-niveau – nemlig det mest nøjagtige niveau, der kan findes og samtidig indarbejdes som automatiseret data-

træk, hvor muligt og relevant. Dette ene tier-niveau vil være ret nøjagtigt på kommuneniveau, og svare til tier 2 

Figur 11: Indhold i CO2-

beregner
Drivhusgassektorer (energi, transport, spildevand 
etc.)

Perspektiv (aktør-efterspørgsel, geografisk 
produktion  etc.)

Beregningsmetode, herunder 

evt. allokering fra nationalt til kommnalt niveau

evt. fordeling på aktørgrupper (husholdning, 
erhverv mv.)

CO2-emission for elforbrug

Data-kilder og behandling af data

Værtkøjets resultat-visninger (CO2-lagkage, VE-
andele, effekt af virkemidler etc.)
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og 3 i den nuværende beregner. Konceptet i denne løsningsmodel er altså, at der kun gives kommunerne én 

opgørelsesmetode, nemlig en forbedret CO2-beregner integreret med SEP.

Begge løsningsmodeller håndterer de væsentlige parametre fra Tabel 8 i kapitel 4. Jævnfør denne tabel var det ikke en 

prioritet for kommunerne at få et fælles værktøj, der kan beregne effekten af virkemidler og således vise resultatet af 

potentielle handlingsscenarier på kommuneniveau. Dertil er kommunerne for forskellige. Da dataanalysen tilmed viste, at 

Energistyrelsens energifremskrivninger kun findes på nationalt niveau, og derfor ikke kan bruges til udviklingen af CO2-

udledning på kommuneniveau, ville en fremskrivningsmodel skulle fylde uforholdsmæssigt meget i et budget, har konsu-

lentkonsortiet ikke indarbejdet en sådan funktion i nogle af de to løsningsmodeller.  

De to løsningsmodeller beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit.

5.1 Ny beregner – flere opgørelsesmetoder
Denne løsningsmodel tager udgangspunkt i kommunens behov for mål og afrapporteringer. Her fokuseres der på at give 

kommunerne den afrapportering, de kommunerne ønsker at beregne CO2 for. I denne løsningsmodel er det muligt at 

kortlægge efter alle indeholdende opgørelsesmetoder. 

Interview og spørgeskema viser at de danske kommuner i dag typisk opgør CO2 ud fra følgende opgørelsesmetoder:

 Borgmesterpagten

 SEP-vejledningerne (SEP-værktøjet, PlanEnergi m.fl.)

 Kyoto-metoden/den nuværende CO2-beregner (selvom brugeren selv skal træffe valg om afgrænsning af driv-

husgassektorer, perspektiver og data)

 Kommunen som virksomhed efter DN-vejledning

 Carbon footprint

Der foreslås i Løsningsmodel 1, at den første version af den nye beregner understøtter:

1. Borgmesterpagten

2. SEP

3. Kyoto inkl. SEP –den er identisk med SEP på energi- og transportområdet, men supplerer med de resterende 

Kyoto-sektorer (landbrug, skovbrug og arealanvendelse, affaldsdeponi, spildevand og industrielle emissioner).

Senere kan tilføjes ”carbon footprint” og ”kommunen som virksomhed”. ”carbon footprint” er foreslået som et senere 

udviklingstrin, selvom der i dag eksisterer opgørelsesmetoder til at kortlægge danske kommuners carbon footprint. Til 

gengæld vil det kræve en helt anden type input-data og beregningsmetoder end de tre, som prioriteres (”Kyoto”, ”SEP” 
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og ”Borgmesterpagten”). ”Kommunen som virksomhed” er også foreslået som et senere udviklingstrin, da denne form for 

CO2-opgørelse ikke indgik i dette projektopdrag, og endvidere kræver data på et mere detaljeret niveau (egne bygninger, 

køretøjer etc.) end de tre, som prioriteres.

I det følgende beskrives løsningsmodellen ud fra et ”printplade”-koncept. Den bagvedliggende ”printplade” skal indeholde 

alle de tre opgørelsesmetoder med tilhørende beregningsmetoder og datatræk. Det eneste der ændrer sig, er brugerfla-

den, som er tilpasset den enkelte opgørelsesmetode. Se Figur 12.

I det følgende uddybes, hvad der forstås ved de omtalte opgørelsesmetoder.

SEP (strategisk energiplanlægning)

Opgørelsesmetoden vil følge Energistyrelsens SEP-vejledninger for opgørelser. På energiområdet vil det blive nemmere 

for kommunerne at lave opgørelser, for der indarbejdes et automatisk træk af dele af energiforbruget på kommuneniveau 

Figur 12: Printplade løs-

ningsmodel 1

Ved at udvikle en fundamental 

base, som indeholder alle 

datasæt og beregningsmeto-

der, er det muligt at bygge 

oven på ved at udvikle nye 

moduler efter kommunernes 

afrapporteringsbehov. I første 

version foreslås Borgmester-

pagten, SEP og Kyoto.
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via BBR8. Der vil også være automatisk træk vedrørende energiproduktionen, vindmøller, solceller og transport på kom-

muneniveau. 

På transportområdet foreslås det ligeledes, at der i løsningen følges den til hver en tid gældende SEP-vejledning, og at 

der i værktøjet trækker på data fra DTU Transports trafikmodel (uddybes senere). Det bemærkes, at denne tilgang kan 

være i strid med nogle kommuners nuværende SEP-opgørelser, da der hidtil ikke har været adgang til nemme og præci-

se beregningsmetoder og data på transportområdet.

Resultaterne vil vise både energibalancen mellem energiproduktion og energiforbrug, VE.-andele, brændselsfordelingen

og CO2-udledningen for energibrændsler og transport. 

Borgmesterpagten

Minder om SEP, men ifølge guiden skal de store kraftvarmeanlæg kun inkluderes, hvis de er ejet/drevet af kommunen og 

der er planer om tiltag. Transport opgøres som emissioner inden for kommunegrænsen, uanset hvem, der forårsager 

dem. Affaldsdeponi og spildevand er valgfrit at inkludere, mens industrielle emissioner, landbrug, skovbrug og arealan-

vendelse ikke er inkluderet. 

Energiforbrug i kommunale bygninger skal inkluderes, men ikke nødvendigvis opgøres på bygningsniveau. I Løsnings-

model 1 foreslås det, at energi fra de kommunale bygninger kun opgøres på det overordnede niveau, som det er muligt 

at få data fra ved hjælp af BBR. Dette foreslås af hensyn til budgettet, da det både ville kræve andre data, og at værktø-

jet teknisk skulle kunne håndtere data på bygningsniveau. Hvis Løsningsmodel 1 senere udbygges med opgørelsesme-

toden ”Kommunen som virksomhed”, vil det også kunne indarbejdes i en mere nøjagtig version af ”Borgmesterpagten”.

Resultatvisningerne vil være CO2-udledning fordelt på drivhusgassektorer og aktørgrupper.

Kyoto inkl. SEP

Denne opgørelsesmetode er identisk med den del af SEP, der beskriver energiproduktionen inden for kommunegræn-

sen. I metoden opgøres VE gevinsten efter geografi, dvs. der hvor vindmøllerne (eller anden VE teknologi) står. Model-

len kan dog tilrettelægges så det vil være muligt at indgå skriftlig aftale om fordeling af VE-gevinsten med en anden 

kommune. Der præsenteres derfor en ”knappe på”-løsning i forhold til SEP, således, at de resterende sektorer (land-

brug, skovbrug og arealanvendelse, affaldsdeponi, non-road, spildevand og industriprocesser) ”knappes på” SEP-

opgørelsens energi- og transport-opgørelse.
Drivhusgassektorerne er de samme som i Kyoto-regi (og den nuværende CO-beregner) – se en detaljeret oversigt i bilag 

1 til denne rapport.

Resultatvisningerne vil være CO2-udledning fordelt på drivhusgassektorer og aktørgrupper.

                                                            

8 Ikke pt. mulig at gøre for elforbrug, men på baggrund af ekspertinterview forventes det at blive muligt i løbet af 

2014. I dag muligt for varmeforbruget.
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Løsningsmodellen foreslås designet som en fleksibel it-løsning, der kan tilpasses nye beregningsmetoder, datainput og 

med tiden opgørelsesmetoderne ”carbon footprint” og ”kommunen som virksomhed” (se forklaret i Kapitel 3). Det skal 

være muligt at  trække resultater ud i passende format og bruge dem direkte i kommunernes afrapporteringer. 

Der opbygges en it-brugerflade, hvor den enkelte kommune starter med at vælge sin kommune, opgørelsesår og opgø-

relsesmetode. De fleste CO2-beregninger skulle nu gerne være udført automatisk, og kommunen skal blot tilføje, de få 

områder, der mangler input-data.

5.2 Forbedring af nuværende CO2-beregner
Formålet med denne løsningsmodel er at fastholde den nuværende CO2-beregners perspektiver og allokeringsmetoder, 

som blev truffet i det oprindelige design – og opdatere den, hvor nye data og beregningsmetoder vil lette anvendelsen. 

Bemærk, at det kun er valget af perspektiver, drivhusgassektorer og sektorer, der foreslås videreført, og ikke nødvendig-

vis beregningsmetoder og data. Der er også tale om at starte forfra i den it-tekniske løsning, så den bliver webbaseret, 

kan gemme data og få en moderne og nem brugerflade. Det vil samtidig give mulighed for at integrere el- og varme-

opgørelsesprincipper og data fra SEP-værktøjet. Modellen kendetegnes ved at være en forbedret KL-model, tilpasset 

SEP-værktøjet. 

Denne Løsningsmodel 2 er identisk med ”Kyoto inkl. SEP” i Løsningsmodel 1, bortset fra:

 at resultaterne i Løsningsmodel 2 ikke kan ”knappes af og på”, dvs. at resultater vises for alle sektorer fra SEP 

(energi og transport) og øvrige drivhusgassektorer (landbrug, skovbrug og arealanvendelse, affaldsdeponi, 

non-road, spildevand og industriprocesser).

En detaljeret liste over det opdaterede værktøjs ændringer ift. den nuværende CO2-beregner er vedlagt i bilag 2.

Der gives kun mulighed for valg af ét tier-niveau for hver beregning (i dag er der flere muligheder for de fleste beregnin-

ger). Det skyldes dels, at der er kommet bedre data og beregningsmetoder siden værktøjet blev udviklet, der gør det 

muligt på mange beregninger at trække ret detaljerede data automatisk og på kommuneniveau. Som udgangspunkt vil 

den nye beregner have data på et detaljeringsniveau, der er så præcist som muligt, men samtidig er muligt at trække fra 

centralt dataregister.

For CO2-kategorier, hvor det er særligt vanskeligt at indsamle data, og som samtidig kun giver et lille CO2-bidrag, vi

kategorien enten blive fjernet (fx på vejtræer) eller blive en tvunget tier 1-beregning med allokering vha. kommunens 

indbyggertal, skovareal eller lignende (fx non-road (plæneklippere, gasbrændere mv.)).

I det følgende beskrives løsningsmodellen ud fra et ”printplade”-koncept. Den bagvedliggende ”printplade” skal indeholde 

alle de beregningsmetoder og datatræk, der skal bruges i opgørelsen. Se Figur 13.
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Den nye beregner integreres med SEP, og kan således både give resultat-visninger af CO2-udledning, energibalance og 

VE-andele. Tekniske og metodiske ændringer består af:

 For el og varme bliver beregningsmetoder og data tilpasset, så de nuværende beregningsmetoder fra SEP an-

vendes, dvs. at CO2-emissionsfaktoren bestemmes ud fra brændselsfordelingen på de anlæg, kommunen får 

leveret fra.

 Transportemissioner opgøres fortsat som emissioner inden for kommunegrænsen, uanset hvem, der forårsager 

dem. Modellen opdateres med nye automatiske datatræk.

 Affaldsdeponi opgøres fortsat ud fra hvem, der har genereret affaldet, uanset hvor, det deponeres. Dog bereg-

neres historiske emissioner fra affaldsdeponi tilbage til 1960 automatisk som et ”bundbidrag”, så kommunerne 

ikke skal bruge kræfter på at beregne et område, hvor de ikke har indflydelse. Modellen opdateres med nye au-

tomatiske datatræk.

 VE-anlæg tilfalder som udgangspunkt den kommune, hvor anlægget er fysisk beliggende, men i løsningsmodel 

2 accepteres også aftaler imellem kommunerne, såfremt de laves skriftligt.

 Ensartet dataafgrænsning og ét dataniveau (svarende til tier-niveau 2-3), så man ikke opererer med forskellige 

tier-niveauer

Figur 13: Printplade løs-

ningsmodel 2

Ligesom ved løsningsmodel 1, 

udvikles en fundamental base, 

som indeholder alle datasæt og 

beregningsmetoder.
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 Automation af datatræk

Løsningsmodellen foreslås designet som en fleksibel it-løsning, der kan tilpasses nye beregningsmetoder og datainput.

Der opbygges en it-brugerflade, hvor den enkelte kommune starter med at vælge sin kommune og ønsket opgørelsesår. 

De fleste CO2-beregninger skulle nu gerne være udført automatisk, og kommunen skal blot tilføje, de få områder, der 

mangler input-data.

Fælles for de to foreslåede løsningsmodeller er:

 Der bruges centraliserede datasæt

 Der skabes integration med SEP Beregningsmetoderne fastlåses, så der kan benchmarkes imellem kommuner. 

Kommunerne mister fleksibiliteten, men der sikres mere enkle og konsistente beregningsmetoder.

 Begge modeller kan derudover tilrettelægges, så det muliggøres, at der indgås skriftlig aftale om fordeling af 

VE-gevinst mellem to kommuner, hvis én kommune eksempelvis medfinansierer VE i en anden kommune. 

De to foreslåede løsningsmodeller vil således anvende nogle af de samme beregningsmetoder og data. Den væsentlig-

ste styrke ved Løsningsmodel 1 er, at den  indeholder flere forskellige opgørelsesmetoder, som brugeren selv kan vælge 

alt efter behov, og at den er mere enkel og konsistent i perspektivvalg og afgrænsninger. Den væsentligste styrke ved 

Løsningsmodel 2 er, at den vil tilgodese de kommuner, der allerede har bygget deres klimamålsætning op omkring en 

beregning, der kan foretages i den nuværende CO2-beregner. 

Styrkerne ved løsningsmodellerne hver især fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 9: Styrker ved Løsningsmodel 1 og 2

Styrker ved Løsningsmodel 1 Styrker ved Løsningsmodel 2

 Kommuner kan selv vælge mellem (mindst 3) kendte 

opgørelsesmetoder efter behov

 Tilgodeser de fleste kommuners behov

 Indeholder en simpel opgørelsesmetode (SEP) og 

derved incitament for kommuner, som endnu ikke op-

gør CO2

 Metodekonsistent i fordelingen af gevinst fra VE, nem-

lig geografisk placering både i ”Borgmesterpagten”, 

”SEP” og ”Kyoto-metoden” (dog accept af historiske af-

taler)

 Tilgodeser kommuner, der har fastlagt klimamål, som 

afrapporteres med den nuværende CO2-beregner

 Lidt mindre krævende at udvikle, da der ikke skal defi-

neres beregningsmetoder til Borgmesterpagten

 Tilgodeser kommuner, der vil indgå aftaler om forde-

ling af VE-gevinst, både historiske og fremadrettet.
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 Indeholder mulighed for at supplere med flere (”Carbon 

Footprint” og ”Kommunen som virksomhed”)

 Tilgodeser kommuner, der vil indgå aftaler om forde-

ling af VE-gevinst, både historiske og fremadrettet.

Brugergruppen bifaldt generelt integrationen med SEP. Integrationen med SEP indgår som nævnt i begge løsningsmo-

deller.

Det er selvfølgelig også muligt at kombinere dele af løsningsmodellerne.

5.3 Håndtering af særlige problemstillinger 
I det følgende analyseres det, hvordan de forskellige opgørelsesmetoder håndterer de en række udvalgte særlige pro-

blemstillinger på energiområdet jf. Energistyrelsens projektopdrag. Se eventuelt bilag 1 for illustration. Den følgende 

analyse er baseret på de enkelte værktøjer og/eller vejledninger. For sammenlignelighedens skyld beskrives også, hvor-

dan den nuværende CO2-beregner håndterer de særlige problemstillinger.

5.3.1 Dobbelttælling af VE-anlæg (fysisk beliggenhed versus investor-kommune)

Tabel 10: Håndtering af dobbelttælling af landbaserede VE-anlæg (fysisk beliggenhed versus investor-kommune)

Løsningsmodel Opgørelsesmetode Håndtering af problemstilling

1 Borgmesterpagtens Guideline (EU) Guiden behandler ikke specifikt situationen, hvor 
én kommune initierer lokal VE i en anden kommu-
ne. Overordnet har guiden et produktionsperspek-
tiv, så udgangspunktet må være, at VE tælles med 
efter beliggenhed.

SEP-værktøj og tilhørende vejledninger Følger SEP-vejledninger, hvor anlæg pt. tilskrives 
til beliggenhedskommunen.

Det foreslås dog, at aftaler om fordeling af VE-
gevinst indgået bagud i tiden accepteres.

Kyoto-model inkl. SEP Følger SEP-vejledninger, hvor anlæg pt. tilskrives 
til beliggenhedskommunen.

Det foreslås dog, at aftaler om fordeling af VE-
gevinst indgået bagud i tiden accepteres.

2 Forbedring af nuværende CO2-beregner Der foreslås, at SEP-metoden overføres til CO2-
beregneren på energiområdet, dvs. at lokale VE-
anlæg tilskrives beliggenhedskommunen som 
udgangspunt.

Det foreslås dog, at bibeholde den nuværende 
CO2-beregners vejledning om, at der kan indgås 
aftale om fordeling af VE-gevinst, hvis én kommu-
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For de opgørelsesmetoder, som følger produktionsperspektivet for ”kommunen som geografisk enhed” tilskrives anlæg-

get beliggenhedskommunen. Den nuværende CO2-beregner inddrager elementer fra ”kommunen som virksomhed”, og 

giver derfor mulighed for, at kommunen som virksomhed kan medfinansiere opstilling af VE (uanset hvor de placeres). 

Vejledningen til den nuværende CO2-beregner ”henstiller til”, at der indgås en aftale kommunerne imellem for at undgå 

dobbelttælling. 

Med ”medfinansiering” menes både direkte kommunal investering og kommunal lånegaranti.

5.3.2 Korrektion af emissionsfaktor ved godskrivning af lokal VE-produktion

Tabel 11: Håndtering af korrektion af emissionsfaktor ved godskrivning af lokal VE-produktion

ne medfinansierer VE i en anden – også fremad-
rettet.

- Nuværende CO2-beregner Der henstilles i vejledningen ”Kom godt i gang med 
CO2-beregning”, at de pågældende kommuner 
aftaler en fordelingsnøgle, så dobbelttælling und-
gås.

Løsningsmodel Opgørelsesmetode Håndtering af problemstilling

1 Borgmesterpagtens Guideline (EU) Frivilligt, om lokal energiproduktion skal beregnes 
med en lokal emissionsfaktor eller om der blot skal 
anvendes en emissionsfaktor for gennemsnits-el 
(støttet af et beslutningstræ). Der kan fx anvendes 
lokal emissionsfaktor for lokale anlæg og en emis-
sionsfaktor for gennemsnits-el for resten. Faktoren 
korrigeres ikke.

SEP-værktøj og tilhørende vejledninger Ikke relevant fordi:

I SEP-metoden regnes der ikkemed gennemsnits-
strøm.

Til gengæld er det relevant med en CO2-faktor for 
marginal-el for kommuner, der har større forbrug 
end produktion. 

Metoden opdateres med auto-træk af energifor-
brug på kommuneniveau via BBR. Ikke relevant jf. 
oven for.

Kyoto-model inkl. SEP Ikke relevant jf. ovenfor

2 Forbedring af nuværende CO2-beregner Ikke relevant fordi:

Der foreslås, at SEP-metoden overføres til CO2-
beregneren på energiområdet, dvs. der ikke reg-
nes med gennemsnitsstrøm.

Til gengæld er det relevant med en CO2-faktor for 
marginal-el for kommuner, der har større forbrug 
end produktion. 



NIRAS/VIEGAND MAAGØE 47

Ovenstående viser, at der ikke findes en løsning på korrektion af emissionsfaktor for gennemsnits-el, når en kommune vil 

have godskrevet lokal VE. Kun SEP-metoden ’løser problemet’ ved slet ikke at regne på gennemsnits-el. I stedet har 

denne opgørelsesmetode en udfordring i at bestemme en emissionsfaktor for marginal-el. Energistyrelsen har igangsat 

et udredningsarbejde om definition af marginal-el i 2014.

5.3.3 RECS i emissionsfaktor for gennemsnits-el

Tabel 12: Håndtering af RECS i emissionsfaktor for gennemsnits-el

Ovenstående viser, at den EU-baserede Borgmesterpagt er modsat de danske opgørelsesmetoder, når det gælder 

håndtering af RECS. I Borgmesterpagten tæller RECS ikke med i emissionsfaktoren for gennemsnits-el, men man kan få 

godskrevet indkøb af grøn strøm med oprindelses-certifikater. I den oprindelige CO2-beregner talte RECS med i emissi-

onsfaktoren for gennemsnits-el, mens det ikke var muligt at få godskrevet indkøb af grøn strøm.

I SEP er det som nævnt ikke relevant, da der ikke regnes på gennemsnits-el. 

Metoden opdateres med auto-træk af energifor-
brug på kommuneniveau via BBR.

- Nuværende CO2-beregner Emissionsfaktor korrigeres ved godskrivning af VE 
– men kun ved den enkelte kommune. Dvs. de 
andre kommuner stadig har samme VE i deres 
emissionsfaktor og får et ’for grønt’ elforbrug.

Løsningsmodel Opgørelsesmetode Håndtering af problemstilling

1 Borgmesterpagtens Guideline (EU) I Borgmesterpagten er det meningen, at RECS 
ikke skal med i emissionsfaktoren for gennemsnits-
el. Til gengæld kan man få godskrevet, hvis man 
køber RECS.

SEP-værktøj og tilhørende vejledninger Ikke relevant fordi:

SEP-metoden regner ikke med gennemsnitsstrøm 
og har valgt konsistent at holde RECS-
problematikken ude.

Kyoto-model inkl. SEP Ikke relevant jf. oven for

2 Forbedring af nuværende CO2-beregner Ikke relevant fordi:

Der foreslås, at SEP-metoden overføres til CO2-
beregneren på energiområdet, dvs. der ikke reg-
nes med gennemsnitsstrøm.

- Nuværende CO2-beregner Siden udviklingen af CO2-beregneren har energi-
net.dk ændret emissionsfaktoren, så den ikke 
længere indeholder RECS. Bruger man fortsat 
denne, mangler man derfor en række VE-anlæg i 
faktoren og elforbruget bliver unødigt ’sortere’.
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Den nuværende CO2-beregner og SEP er derfor på linje. Bibeholder man den danske tilgang, bør man være opmærk-

som på, at for eksempel en tysk by kan blive CO2-neutral af de samme vindmøller, som den danske by bruger til at blive 

det, hvis vindmølle-ejeren har udstedt oprindelses-certifikater for den eller med andre ord ”solgt den grønne værdi”.

5.3.4 Godskrivning for indkøb af grøn strøm

Med indkøb af grøn strøm menes køb af et strømprodukt ved elhandelsselskabet, som sælges som mere miljøvenligt 

end standardproduktet. Nogle af strømprodukterne på markedet har en additionel klimaeffekt, mens andre blot har en 

signalværdi.  

Tabel 13: Håndtering af godskrivning for indkøb af grøn strøm

Ovenstående viser, at de den nuværende CO2-beregner og SEP er på linje og ikke godskriver indkøb af grøn strøm i 

CO2-opgørelsen.

5.3.5 Opgørelse af energiproduktion versus -forbrug

For kollektiv el og varme kan CO2 og brændsler opgøres for

 Produktionen inden for kommunegrænsen (opgøres for de fysiske anlæg i kommunen)

 Produktionen bag forbruget (opgøres for de anlæg, kommunen aftager energi fra uanset beliggenhed plus et til-

læg for marginal-el, hvis en kommunes forbrug er større end produktionen i kommunen)

 Forbruget af el og varme (opgøres ved at gange forbruget med en emissionsfaktor for gennemsnits-el)

Løsningsmodel Opgørelsesmetode Håndtering af problemstilling

1 Borgmesterpagtens Guideline Kan godt godskrives, men kun med oprindelses-
certifikater

SEP-værktøj og tilhørende vejledninger Kan ikke godskrives

Kyoto-model inkl. SEP Kan ikke godskrives

2 Forbedring af nuværende CO2-beregner Kan ikke godskrives

- Nuværende CO2-beregner Kan ikke godskrives



NIRAS/VIEGAND MAAGØE 49

Tabel 14: Håndtering af opgørelse af energiproduktion versus -forbrug

Ovennævnte viser, at ingen af opgørelsesmetoderne opgør produktionen, dvs. udelukkende på baggrund af beliggenhe-

den, selvom det er den mest enkle at kommunikere. Fordelen ved at opgøre produktionen bag forbruget er, at der gives 

handlingsincitament til både at reducere energiforbruget og at omstille til grønnere energiproduktion. Ulemperne er, at 

det er kompliceret at opgøre konsistent, akkurat og fair. CO2-beregneren medfører dobbelttælling. SEP-metoden medfø-

rer vanskelige metodevalg for opgørelse af CO2 fra marginal-el.

Løsningsmodel Opgørelsesmetode Håndtering af problemstilling

1 Borgmesterpagtens Guideline Opgør CO2 fra forbruget vha. gennemsnits-faktorer 
for de anlæg, kommunen ikke har kontrol over. For 
de lokale energianlæg, kommunen har valgt at 
tage med i energiplanen, opgøres CO2 for produk-
tionen bag forbruget vha. lokal emissionsfaktor.

I Borgmesterpagtens afgrænsning indgår i øvrigt 
ikke de kvotebelagte kraftværker.

SEP-værktøj og tilhørende vejledninger I dagens SEP-værktøj er det nødvendigt at indhen-
te og indtaste kommunens energiforbrug manuelt 
og endvidere vælge hvilke fjernvarmenet, kommu-
nen trækker på. Herefter opgør regnearket CO2 fra 
brændslerne for produktionen bag forbruget. Reg-
nearket fordeler ikke CO2 på el og varme i dag.

Det foreslås, at det nye værktøj på energiområdet 
opdateres, så energiforbrug på kommuneniveau 
(og sektorer) hentes automatisk fra BBR og endvi-
dere, at kommunerne er tilskrevet de relevante 
fjernvarmenet automatisk. Endelig foreslås at an-
vende en fordelingsnøgle for CO2 for el og varme 
ved samproduktion til fordel for anvendelsen af 
resultatet i klima- og energiplaner.

Kyoto-model inkl. SEP Som SEP – se oven for.

2 Forbedring af nuværende CO2-beregner Der foreslås, at SEP-metoden overføres til CO2-
beregneren på energiområdet, dvs. at den opgør 
produktionen bag forbruget, men den lokale emis-
sionsfaktor opgøres automatisk og nøjagtigt vha. 
anlægsspecifikke data fra energiproducenttællin-
gen og forbrug fra BBR.

- Nuværende CO2-beregner Opgør produktionen bag forbruget, men der er 
metodevalgfrihed og den lokale emissionsfaktor 
beregnes teoretisk, hvor nøjagtighed og vægtning 
varierer alt efter kommunens metodevalg og ad-
gang til data.
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5.3.6 Fordeling af CO2 på el og varme ved samproduktion

I en CO2-opgørelse er det nyttigt at kunne se CO2-udledningen fordelt på el og varme hver for sig, selv om det er sam-
produceret (kraftvarme). Det findes der forskellige allokeringsmetoder til9 alt efter vægtningen af kvaliteten af energifor-
merne.

Tabel 15: Håndtering af fordeling af CO2 på el og varme ved samproduktion

Da ingen af de forskellige allokeringsmetoder ifm. samproduktion er ”rigtig” eller ”forkert”, kan det være en fordel at ens-

rette en gang for alle, så flere bruger den samme metode, især for kommuner, der ikke har en klar præference for en af 

metoderne. Kommuner, der har specifikke ønsker og hensyn kan og vil benytte individuelle metoder. Århus Kommune 

benytter som nævnt energikvalitetsmetoden, mens Københavns Kommune benytter 200 %-

varmevirkningsgradsmetoden.

5.3.7 Fordeling af off-shore-anlæg på kommuneniveau

I CO2-opgørelserne på kommuneniveau kan det diskuteres, om off-shore-anlæg som havvindmøller og olie- og gasud-
vindingsanlæg skal fordeles på kommunerne.

                                                            

9 http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Klimaogmiljo/Metode-

%20og%20datagrundlag%20til%20milj%C3%B8rapport.pdf side 15.

Løsningsmodel Opgørelsesmetode Håndtering af problemstilling

1 Borgmesterpagtens Guideline Benytter sin helt egen metode forskellig fra de 
danske. I den anbefales elvirkningsgrad på 40 % 
og varmevirkningsgrad 90 %.

SEP-værktøj og tilhørende vejledninger Fordeler ikke CO2 mellem el og varme.

Foreslås opdateret med den til hver tid af Energi-
styrelsen anbefalede metode (nu 200 %-
varmevirkningsgradsmetoden).

Kyoto-model inkl. SEP Som oven for.

2 Forbedring af nuværende CO2-beregner Der foreslås, at SEP-metoden overføres til CO2-
beregneren på energiområdet og opdateret, så den 
benytter den til hver tid af Energistyrelsen anbefa-
lede metode (nu 200 %-
varmevirkningsgradsmetoden).

- Nuværende CO2-beregner Metodevalgfrihed (200 %-
varmevirkningsgradsmetoden eller merbrændsels-
princippet/energikvalitetsmetoden i Tier 2)

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Klimaogmiljo/Metode-%20og%20datagrundlag%20til%20milj%C3%B8rapport.pdf
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Klimaogmiljo/Metode-%20og%20datagrundlag%20til%20milj%C3%B8rapport.pdf
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Tabel 16: Håndtering af fordeling af off-shore-anlæg på kommuneniveau

Ovenstående viser igen forskellen mellem at opgøre ”kommunen som geografisk område” i forhold til ”kommunen som 

virksomhed” – hvor der i sidstnævnte er fokus på hvad kommunen som organisation kan igangsætte. I SEP-vejledningen 

kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor havvindmøller fordeles efter elforbrug, da valget hverken er tro mod den 

geografiske opgørelse eller et handlingsincitament for kommunerne – der er ikke incitament til at investere i havvindmøl-

ler i SEP-metoden ud over de havvindmøller, man har fået tildelt – men til gengæld er der et incitament til at bruge mere 

strøm, for så for kommunen mere havvindmøllestrøm ind i sin opgørelse.

5.3.8 Nye muligheder for automatisk datatræk og beregningsmetoder

I begge løsningsmodeller, foreslås følgende nye muligheder for automatisering af kommunespecifikke data – hvilket 

indebærer, at kommunen kun skal indtaste få informationer for at udføre deres beregning: 

 Energi

o Energistyrelsens energiproducenttælling – kollektiv el- og varmeproduktion

o Energistyrelsens stamdataregister for vindmøller – land/kyst samt havvindmøller

o Energinet.dk – tilsluttede solceller estimeret fra inverter-data

o BBR med energiforbrug – opvarmning (alle) og procesvarme (erhverv) (fjernvarme, naturgas og fy-

ringsolie)

o BBR med energiforbrug - elforbrug (ikke klar endnu, forventes klar inden lancering af værktøjet)

 Transport

o DTU Transports Nationale transportmodel – Alt transportarbejde inden for kommunegrænsen og/eller 

kommunens aktørers transportarbejde i og uden for kommunegrænsen 

o Non-road-køretøjer industri – fordelingsnøgle for entreprenørmaskiner ændres til ”byggeaktivitet”

 Landbrug

Opgørelsesmetode Håndtering af problemstilling

Løsnings-
model

1

Borgmesterpagtens Guideline Indgår for den del af energiforbruget, som beregnes 
vha. en national emissionsfaktor for gennemsnits-el.

SEP-værktøj og tilhørende vejledninger Havvindmøller allokeres til kommuner efter hvor stort 
deres elforbrug og dermed PSO-afgift er. 

Kyoto-model inkl. SEP Som oven for,

Løsnings-
model

2

Forbedring af nuværende CO2-beregner Der foreslås, at SEP-metoden overføres til CO2-
beregneren på energiområdet.

- Nuværende CO2-beregner Havvindmøller indgår i princippet i emissionsfaktor 
for el, men i praksis ikke, hvis der er solgt oprindel-
ses-certifikater på dem.

Til gengæld fordeles emissioner fra olie- og gasud-
vinding ikke til kommunerne.
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o DCE national CO2-opgørelse allokeret til kommuner –

o Det er også en alternativ mulighed at anvende det private konsulentfirma ConTerra’s database. 

 Skovbrug og arealanvendelse (LULUCF)

o KU Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, national CO2-opgørelse allokeret til kommuner –lidt 

mere overordnet end i nuværende beregner

 Industriprocesser (tegl mv.)

o DCE national CO2-opgørelse allokeret til kommuner

 Affaldsdeponi 

o DCE national CO2-opgørelse allokeret til kommuner 

 Spildevand 

o DCE national CO2-opgørelse allokeret til kommuner

Følgende data vil stadig skulle indhentes og indtastes manuelt: 

 Biomasse til individuelle kedler

 Biogasanlæg

Følgende data foreslås som overordnet beregning på baggrund af kommunens indbyggertal, areal eller anden passende 

fordelingsnøgle:

 Non-road-køretøjer, øvrige (landbrug, skovbrug, have/park.)

 Opløsningsmidler i industrien

 Fiskeri

 Øvrige national skibstrafik

I det følgende uddybes forslagene til, hvordan der kan etableres nye og automatiserede datatræk.

5.3.8.1 Varme og el fra fossile brændsler og vindmøller

For opgørelse af energiforbrug fra fossile brændsler er der tre forhold, der er relevant for kommunen:

 Det aktuelle energiforbrug fordelt på energikilder og aktørgrupper

 Produktionen bag forbruget, dvs. fordelingen af brændsler i forbruget (emissionsfaktoren)

 Energiproduktion i kommunen – både decentralt og centralt

Produktionen bag forbruget kan i en fremtidig CO2-beregner kan moduleres ud fra:

 Energiproducenttællingen

 Stamdataregistret for vindmøller

Det vil ikke være muligt at automatisere alle de nødvendige input, så kommunen ville stadig skulle lave egne indtastnin-

ger af bl.a. indsamlede energiforbrug.
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For at understøtte SEP bør den fremtidige opgørelse vise kommunens egenproduktion samt den decentrale produktion 

af el og varme, som også foregår udenfor kommunens grænser. Det skal desuden afklares i SEP hvordan man håndte-

rer marginal el. I dag (SEP) ”fylder” man på med marginal el, hvis en kommune har et højere forbrug end egenprodukti-

on. 

Energiproduktionen i en fremtidig CO2-beregner kan moduleres ud fra:

 Energiproducenttællingen

 Stamdataregistret for vindmøller

Data for energiforbruget har indtil nu været ressourcekrævende at indsamle, da kommunerne har været nødsaget til at 

kontakte samtlige forsyningsselskaber og olieselskaber, der leverer varme, el, herunder el til varmepumper, naturgas og 

fyringsolie til kommunens borgere, virksomheder og offentlige myndigheder for at rekvirere data. I fremtiden foreslår vi, at 

forsyningsdata til beregneren skal komme fra:

 BBR-data

I BBR er der nu lagt energiforbrug for både opvarmning fordelt på forsyningsform og el, helt nede på adresseniveau. Det 

betyder, at kommuner kan lave udtræk for alle aktørgrupper via BBR på et aggregeret niveau. På nuværende tidspunkt 

ligger naturgas-, olie og fjernvarmeforbruget indlejret i BBR tilbage til 2010. Dog er der usikkerheder i aggregeringsni-

veauet på fjernvarme og naturgasdata, da disse ikke altid er henført slutbrugeren, men derimod et knudepunkt forud for 

forbruget. Dvs. at det ikke altid er muligt at henføre forbruget til en konkret aktørgruppe, men det skal vurderes fra kom-

munen til kommune. Elforbruget var forventet klar ultimo 2013, men forventes nu klar i løbet af 2014. 

Da dataene er personhenførbare, skal de behandles fortrolige jf. persondataloven, og det betyder, at kommunerne kun

må anvende de indsamlede energiforbrugsoplysninger indenfor kommunens egne grænser, i forbindelse med løsningen 

af myndighedsopgaver under overholdelse af de normale saglighedskrav i forvaltningen. At indhente forbrugsdata fra 

BBR er ikke blevet almindelig praksis i kommunerne, men databasen er klar til brug, med de begrænsninger der nu er 

beskrevet. Forventningerne er, at forbrugsdata i fremtiden kan hentes fra BBR uden yderligere komplikationer.   

I en fremtidig model ville det være en fordel at modellere alle fjernvarmenet og fordele kommunerne efter de net, de 

aftager fra. Det vil være med til at undgå forvirring blandt kommunerne, når de skal beregne CO2-koefficienterne bag 

deres fjernvarmeforbrug.

5.3.8.2 Graddagskorrektion af varmeforbruget

Den nuværende CO2-beregner giver ikke beregningsmetoder eller vejledning til graddagskorrektion af varmeforbruget. 

Der skelnes ikke mellem procesvarme og anden opvarmning.

I beregningsmetoden for en ny beregner foreslås indlagt en graddagskorrektion for det graddageafhængige varmefor-

brug (dvs. selve rumopvarmningen, men ikke varmt brugsvand). I denne beregningsmetode er det nødvendigt at antage 
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hvor meget af naturgassen og fyringsolien til erhverv, der anvendes til procesformål – da dette forbrug naturligvis heller 

ikke skal graddagskorrigeres. 

5.3.8.3 Elproduktion fra solceller

Der har hidtil været problemer med at få opgjort kommunens produktion af energi fordelt på solceller. Det er dog muligt 

at rekvirere data fra Energinet.dk, der afspejler den installerede inverter-effekt for alle solcelleanlæg i en given kommune.

På den baggrund kan der estimeres tal for installeret solcellekapacitet i en kommune.

 Installeret effekt, solceller

I begge løsningsmodeller i en kommende beregner kan de omtalte data på energiområdet hentes for alle kommuner på 

én gang og lægges ind i beregnermodellen sammen med passende beregningsforudsætninger og -algoritmer.

5.3.8.4 Transport

Transportområdet har længe været det ”sorte får” i klimakortlægningsregi for de kommuner, som ikke har brugt penge på 

en trafikmodel med trafiktællinger, og derfor kun kunne opgøre på et meget overordnet niveau. Kommunernes opgørel-

ser er derfor også baseret på flere forskellige tilgange og detaljeringsniveauer. Nogle kommuner har anvendt transport-

vaneundersøgelser, andre har gennemført trafiktællinger, nogle har talt kilometer vejstrækninger indenfor kommunen og 

nogle har talt indregistrerede køretøjer på adresser i kommunen og antaget et transportarbejde for køretøjstyperne. 

I projektet er der identificeret en ny mulighed for transportområdet. I 2013 lancerede DTU Transport den nye Nationale 

Transport Model (NTM), der fremstilles som den mest avancerede transportmodel i Danmark. 

Modellen indeholder opgørelser med vejstrækninger og trafiktællinger samt transportvaneundersøgelser for 907 zoner, 

svarende til 9-10 zoner pr. kommune. For at modellen kan udføre de mange avancerede beregninger, består den af en 

række mindre modeller. Der er en international model, der beskriver international transport, en national model, der be-

skriver national transport og derudover en række regionale komponenter, som beskriver mere lokal transport og fx kan 

bruges til at optimere busruter i de større byer.

Med dette nye datatræk vil det forbedre SEP-metoden væsentligt, fordi, der så vil være mere klare beregningsmetoder 

og data på transportområdet, hvor der i den nuværende SEP-metode blot er en beskrivelse i vejledningen og ingen be-

regningsmetoder eller data i SEP-regnearket. Det ses deraf også, at kommuner, der har foretaget opgørelse efter SEP 

har anvendt forskellige beregningsmetoder og data.

I forhold til en geografisk opgørelse af kommunen, ligger data direkte i modellen og trafikarbejdet kan også nemt trækkes 

ud på kommuneniveau. Det vil dog kræve en mindre dataklargøringsopgave at tilpasse modellen til at komme med det 

ønskede output, men data ligger i modellen. Der til kommer årlige datatræk.

Modellen inkluderer alt vejtransport og national færgesejlads. Flytrafik er også inkluderet med start/stop i danske luftha-

ve. Der vil stadig være en indbygget underestimering af fly-emissioner, idet danskerne efterspørger internationale flyrej-
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ser i udlandet i højere grad end udlændinge efterspørger internationale flyrejser i Danmark. Underestimeringen er dog i 

tråd med perspektivvalget i SEP-metoden.

Modellen skal kobles med statistisk data om brændselstyper for at beregne CO2-udledninger 

5.3.8.5 Non-road-køretøjer i industrien

Emissioner fra entreprenørmaskiner allokeres til kommuner fra nationalt niveau, men allokeringsnøglen ændres fra at 

være ”indbyggertal” til at være ”byggeaktivitet” via Danmarks Statistiks opgørelse over byggeaktivitet pr. kommune.

De øvrige fordelingsnøgler i non-road-køretøjer bibeholdes som i den nuværende CO2-beregner.

5.3.8.6 Affaldsdeponi

Siden CO2-beregneren blev udgivet i 2008 er der kommet en ny national affaldsdatabase fra Miljøstyrelsen. DCE, som 

opgør Danmarks CO2-udledning, har anvendt den nye database og nye beregningsmetoder siden 2010-opgørelsen. Der 

kan derfor tages udgangspunkt i denne beregningsmetode. Efter DCE’s udsagn, siger den ny affaldsdatabase mest om, 

hvor affaldet kommer fra, og går til, men mindre om, hvad affaldet består af – hvilket er vigtigt i CO2-sammenhæng. Alli-

gevel har DCE kunnet bruge oplysningerne fra affaldsdatabasen til den nationale CO2-opgørelse. Der er også kommet 

beregningsmetoder og data, der har gjort det muligt at inkludere emissioner fra kompostering. For at allokere de nationa-

le emissioner til kommunalt niveau, kræver det en klargøringsopgave, hvor den nationale beregningsmetode kobles med 

data for affaldsmængder fra de forskellige kommuner til de forskellige affaldsanlæg. Dertil kommer årlige datatræk.

5.3.8.7 Spildevand

Der foreslås en automatisk genereret kommunemodel. Den vil relativt simpelt kunne laves på et niveau, der svarer til tier 

2, dvs. rimelig retvisende på kommuneniveau uden at være helt teknologispecifik på det enkelte anlæg. Kommunemodel-

len laves ud fra Miljøportalens data om BI målt i spildevandet, Naturstyrelsens punktkildelistes bilag over anlæg og belig-

genhed og en GIS-analyse. Alle nødvendige oplysninger er tilgængelige. DCE vil kunne udarbejde kommunemodellen 

og der ligger således en mindre klargøringsopgave. Hertil kommer årlige datatræk.

5.3.8.8 Landbrug

Der ligger data tilgængelige for kommunerne på Danmarks Miljøportal, som kommunerne dog selv har skullet hente og 

indtaste. For 2011 ligger der data om antal og typer dyr. For 2002-2011 ligger der data om afgrøder. Der har i perioder 

ikke været data tilgængelige, og i lang tid var data ikke tilpasset CO2-beregneren input-kategorier. Metodegrundlaget i 

den nuværende CO2-berenger er rimelig retvisende, og konsistent med det nationale metodegrundlag. Udtræk af årlige 

data kræver derfor ikke en ”metodeklargøring”, men blot mindre udgifter til årlige datatræk (fra DCE). I en ny beregner vil 

data kunne indlægges i modellen, så kommunerne ikke skal taste noget andet end kommunenavn og ønsket opgørel-

sesår.

Der er også alternativer til denne løsning. Firmaet ConTerra har udarbejdet beregningsmetoder og en sammenfattende 

database til at håndtere emissioner fra landbrugets anlæg og arealer. Databasen er koblet til landbrugets registeroplys-

ninger (CHR, GHI og GLR). Den indeholder detaljerede og bedrifts/ejendomsspecifikke oplysninger om husdyrhold, 
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staldsystemer, markdrift, gødningspraksis mm. Øvrige emissioner beregnes summarisk ud fra det offentlig tilgængelige 

AIS (Areal Informations Systemet). Databasen og beregningerne tager udgangspunkt i de enkelte kilder, men resultater-

ne kan aggregeres op i det ønskede niveau i den fremtidige CO2-beregner.

Begge alternativer er retvisende på kommuneniveau og følger de nationale officielle afrapporteringer til bl.a. FN, og der 

kan derfor vælges ud fra en cost-betragtning.

5.3.8.9 Skovbrug og arealanvendelse (LULUCF)

I den nuværende CO2-beregner er der en ”fremrykket” CO2-gevinst ved skovrejsning til rejsningsåret, hvilket resulterer i, 

at kommunerne er skeptiske over for, om den er retvisende. Samtidig er det svært for kommunerne at finde data. Det vil i 

en ny beregner relativt nemt kunne lade sig gøre at lave en database og beregningsmetode, som bygger på den nationa-

le CO2-opgørelse. Det vil kunne lade sig gøre ved stikprøveopgørelse, hvor skov- og parkarealer fordeles på kommuner-

ne, og dernæst ved at indlægge antagelser om den stående kulstofpulje og CO2-optaget ved vækst. En egentlig kort-

lægning kan der ikke laves på kommuneniveau, da der heller ikke laves en egentlig kortlægning for de årlige nationale 

opgørelser – de er også baseret på stikprøver. Det er KU’s Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, der foretager 

den nationale opgørelse. Arbejdet indebærer en dataklargøringsopgave og årlige træk.

5.3.8.10 Industriprocesser 

I den nuværende CO2-beregner skal kommuner selv finde og indtaste data til beregning af emissioner fra cement, tegl, 

røggasrensning mv. Disse data kan være svært tilgængelige. Det foreslås, at der i den nye beregner foretages en forde-

ling fra nationalt niveau til kommuneniveau på baggrund af ekspertkendskab til fabrikkernes beliggenhed. Det vil kunne 

lade sig gøre fordi, der er tale om relativt få fabrikker i Danmark. Når beliggenheden er vurderet, kan de nationale emis-

sioner fordeles til de relevante kommuner.  

5.3.8.11 Varer og services (ikke inkluderet i løsningsmodellerne)

Data og beregningsmetoder til opgørelse af indirekte emissioner fra vareforbrug adskiller sig væsentligt fra de øvrigt 

nævnte og indgår hverken i den nuværende CO2-beregner eller de foreslåede løsningsmodeller for en kommende be-

regner. Kategorien varer og services bidrager primært til kommunens indirekte emissioner, da emissionerne typisk finder 

sted i andre kommuner eller i andre lande. Emissionerne har været svære at kortlægge, da datasæt ikke har været til-

strækkelige og præcise nok hidtil. Det er dog muligt at kortlægge indirekte emissioner forbundet med indkøb af varer og 

services ved hjælp af økonomiske Input Output-tabeller (IO tabeller). IO tabellerne er blevet udvidet til også at indeholde 

en række CO2-udledninger, og kan bruges ift. de økonomiske datastrømme i en kommune, som både kan rekvireres via 

Danmarks Statistik og det halvoffentlige Center for Regional- og Turismeforskning, CRT.
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I dette kapitel opstilles en række it-tekniske krav, som det nye værktøj skal rumme for at opfylde de behov og ønsker, der 

er fundet hos kommunerne i projektet og de løsningsmodeller, der er foreslået. De it-tekniske krav er her opdelt emner-

ne:

 Funktionaliteter i it-løsningen

 Datatræk i it-løsningen

 Online web-værktøj

 System for it-løsningen

De it-tekniske krav kan ikke nødvendigvis alle dækkes af de udmeldte udviklingsbudget, og derfor vil der i Kapitel 7 være 

et eksempel på et budgetoverslag. Heraf fremgår det hvilke it-tekniske krav, der er rummet i budgeteksemplet.

6.1 Funktionaliteter i it-løsningen
CO2-beregnerværktøjets funktionaliteter skulle gerne kunne dække følgende:

 Løsningen skal kunne håndtere alle beregningerne (det store apparat af beregningsformler og logikker bagved) 

på en nem og forståelig måde, så det er nemt at drifte den og tilrette beregningsformler og logikker. 

 Det skal være nemt for brugerne at få en beregning uden at skulle sætte sig ind i beregningslogikkerne. 

 Det skal samtidig være muligt for dem, der ønsker det, at vælge ”fold ud” og finde formler og standardværdier i 

en logisk opbygning.

 Det kan diskuteres om løsningen skal tage højde for, at nogle kommuner vil bruge mere detaljerede data eller 

vælge deres egne beregningsmetoder. Det skal fremhæves, at hvis kommunerne skal have lov til at tilføje egne 

data/beregninger, så kan der opstå forvirring omkring hvad man kan sammenligne på tværs af kommunegræn-

ser. Ønskes mulighed for detaljering, så kan det fx håndteres i it-løsningen ved en eller begge af følgende funk-

tionaliteter:

o At brugeren for hver drivhusgassektor manuelt kan indtaste et resultat, som han/hun selv har beregnet 

med sine egne beregningsmetoder og data. Fordelen er, at brugeren så kan gå videre og få denne 

sektor vist i resultatdiagrammerne. Det er dog vigtigt, at brugeren gøres opmærksom på, at standard-

vejen fraviges, og at resultatet derfor ikke kan bruges til benchmark. Til gengæld vil kommuner, der 

vælger egne metoder på enkelte sektorer også kunne få glæde af værktøjet.

o At brugeren kan vælge ”fold ud” og se det bagvedliggende datasæt, hvorefter der kan indtastes egne 

mere præcise data. En forudsætning herfor er dog, at kommunens mere præcise data er i samme form 

som standard-datatrækket og derved kan indtastes i datasættet og indgå i de samme beregningsform-

ler og resultatvisninger. Det er vigtigt, at brugeren gøres opmærksom på, om der i resultatvisningerne 

6
It-løsningen
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er anvendt de automatisk genererede data eller egne data. Det er også vigtigt, at brugeren i en ny be-

regning igen kan få adgang til det originale datasæt.

 Løsningen skal kunne håndtere data og beregninger fra mange år, så der kan foretages en opgørelse for et be-

stemt år eller vises udviklingen over tid. Løsningen skal kunne opgøre for de år, der er input-data for i modellen.

 Løsningen skal som minimum kunne give følgende resultatvisninger (betinget af valget af løsningsmodel – se 

beskrivelse af løsningsmodeller i kapitel 5):

o CO2-udledning for opgørelsesåret fordelt på drivhusgassektorer, fordelt på energiformer og transport-

typer

o CO2-udledning for opgørelsesåret fordelt på aktørgrupper

o udviklingen i CO2-udledning for de år, brugeren har opgjort CO2 for og gemt i it-løsningen

o energibalance for opgørelsesåret for energiforbrug og energiproduktion, herunder import eller eksport 

af energi

o fordeling af brændsler fra ”produktionen bag forbruget” (brutto) i opgørelsesåret

o CO2-udledning fordelt på brændsler fra ”produktionen bag forbruget” i opgørelsesåret

o VE-andele af ”produktionen bag forbruget” i opgørelsesåret, herunder typer af VE

o VE-andele af det endelige energiforbrug (EU-opgørelse til Borgemesterpagten)

Det kan derudover være ansporende for kommunerne, hvis der også tilføjes en benchmark-indikator, så kom-

munerne kan se resultat af CO2 eller VE-andel, enten pr. indbygger eller i kategorier af kommunestørrelser.

 Løsningen skal kunne håndtere downloads af resultater til videre bearbejdning (f.eks. xls/csv) og download til 

pdf, som giver en mulighed for at sende det videre til andre eller fremlægge det for andre.

 Løsningen skal kunne håndtere udtræk af de bagvedliggende input-data, der er anvendt til beregningerne, for 

den enkelte kommune, så kommunerne fx kan trække de aggregerede energiforbrugsdata i energienheder til 

videre analyse.

 Løsningen skal kunne håndtere en log in-funktionalitet, hvor data og beregningsresultater gemmes i en profil, 

som kan redigeres ved log in. 

o Det skal også være muligt at foretage en genberegning uden at slette en forudgående beregning for 

samme opgørelsesår. På den måde får brugeren en simpel og direkte virkemiddelberegner, fordi de 

først kan beregne og gemme en opgørelse som ”basis” og derefter foretage en genberegning af et 



NIRAS/VIEGAND MAAGØE 59

”scenarie”, hvor der fx indtastes et lavere elforbrug eller fx uploades et datasæt, hvor kul er udskiftet 

med biomasse på et kraftværk. Denne funktionalitet behøver altså ikke anderledes datasæt eller be-

regningsmetoder, men genberegner blot med de af brugeren valgte talværdier.

 Der skal være en mulighed i brugerfladen for at brugeren kan vælge at få vist en detaljeret beskrivelse af hvil-

ken beregningsmetode, der er anvendt, hvor data kommer fra, og evt. anvendelse af standardfaktorer. 

 Resultatvisningerne bør præsenteres sammen med links til statens relevante vejledningsmateriale til kommu-

nerne om virkemidler til CO2-reduktion og strategisk energiplanlægning, herunder 

o Den kommunale klimaguide udgivet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, herunder bilag med-

kommunernes mulige roller inden for hver drivhusgassektor (http://www.e-pages.dk/kebmin/2/)

o Statens virkemiddelkatalog – Potentialer og omkostninger for klimatiltag 

(http://www.kebmin.dk/sites/kebmin.dk/files/virkemiddelkatalog_web.pdf)

o Energistyrelsens energifremskrivninger (http://www.ens.dk/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-

modeller/fremskrivninger)

o Energistyrelsens SEP-vejledninger (http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-

varmeforsyning/strategisk-energiplanlaegning-kommuner)

6.2 Datatræk i it-løsningen
Der er overordnet tre måder at trække data på. Hvilken måde, man vælger at gøre det på, hænger sammen med hvilken 

løsning, der er implementeret i de forskellige databaser.

De tre dataimplementeringer:

 Live-opslag i databasen:

Live-opslag sikrer konstant opdaterede data, da de trækkes direkte fra databasen. Ulempen ved det kan være, 

at date er tunge, så det kan tage længere tid at trække i live-situationen.

 Implementering ved en kode ned i databasen, hvor der køres et periodisk (fx årligt) script til opdateringer, eller 

ved at beregneren selv tjekker om der er nye data i databasen og henter disse:

Ved at køre et automatiseret script, har løsningen ikke lange svartider, som der er risiko for et live-opslag af-

hængigt af bl.a. datamængden. Ulempen kan være, at data ikke er opdateret i den specifikke situation. Så data, 

der har behov for konstante opdateringer, bliver forældet ved denne løsning.

 Implementering ved manuelt upload af xls/csv-fil i systemets kode eller backend:

Ved at implementere manuelt har den modelansvarlige altid selv styr på data og overblik over den type fil, der 

uploades i systemet. Ulempen er, at det kræver manuelt arbejde, og man skal organisere en manuel proces for 

at gøre det. Det kan til gengæld være en god løsning ved data, der ikke opdateres ret ofte.

http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/strategisk-energiplanlaegning-kommuner
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/strategisk-energiplanlaegning-kommuner
http://www.ens.dk/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/fremskrivninger
http://www.ens.dk/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/fremskrivninger
http://www.kebmin.dk/sites/kebmin.dk/files/virkemiddelkatalog_web.pdf
http://www.e-pages.dk/kebmin/2/
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Det skal tages i betragtning, hvordan data skal implementeres fra de databaser, en opdateret CO2-beregner skal baseres 

på. BBR har fx allerede de integrationsløsninger, der skal trækkes over i CO2-beregneren. Dog kan man med BBR væl-

ge mellem to muligheder for datatræk, nemlig live-opslag og kørsel af et årligt script for opdatering. Her skal det afgøres, 

hvad der er mest hensigtsmæssigt for løsningen. I forhold til at vælge, hvilken type datatræk, beregneren skal bruge til 

de forskellige beregninger, så er det med fokus på behovet, datas karakter og hvor ofte, data bliver opdateret og vedli-

geholdt. Der kan sagtens vælges forskellige muligheder for datatræk for de forskellige databaser.

6.3 Online web-værktøj
Ved at udvikle beregneren som et online webbaseret værktøj, giver det mulighed for:

 At brugeren ikke skal begynde med at downloade et program lokalt på sin computer, som fylder, og er tungt at 

køre som et program

 At brugeren er sikker på altid at bruge den mest opdaterede version af værktøjet

 At værktøjet kan tilgås via hvilken som helst enhed

o En webbaseret løsning bør tage højde for at kunne tilpasses andre enheder og dermed skærmstørrel-

ser ved at blive udviklet i responsive design (hvor visningen tilpasser sig den enheden, som løsningen 

bliver vist på) – det sikrer, at løsningen ikke bliver udviklet i en forældet udgave. Værktøjet kan også 

bruges både via pc, tablet etc.

 At værktøjet kan tilgås via et link i en browser 

o Kommunerne bruger CITRIX og dermed Internet Explorer 9. Derfor bør løsningen have denne brow-

ser som hovedbrowser, men løsningen skal også kunne fungere i andre kendte og anvendte browsere 

som Firefox, Chrome og Safari. Den skal også kunne fungere i andre versioner af Internet Explorer fra 

version 9 og derover.

 At løsningen bruger webkonventioner, som de fleste brugere allerede er bekendt med. Det er også med til at 

øge brugervenligheden.

Det er bevidst, at der foreslås en ny og webbaseret software og ikke en videreprogrammering af CO2-beregnerens soft-

ware. Dette gøres af hensyn til vigtigheden af brugervenlighed, forenkling, gennemsigtighed og fejlminimering.

6.4 System for it-udviklingen
Når beregneren bliver udviklet som en webløsning, er der mulighed for at vælge mellem en open source-løsning eller en 

licensbaseret løsning. Fordelen ved open source er, at det er gratis og kun koster udviklingstimer, når funktionalitet skal 

udvikles. Hertil kommer, at de fleste større open source-løsninger er i konstant udvikling, så der hele tiden opstår nye 

muligheder. De fleste it-udviklere kan kode og håndtere open source-systemer. Hvis der i stedet vælges en licensbaseret 

løsning, vil det medføre en årlig licensomkostning.
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7.1 Kommunedeltagelse og repræsentativitet
I projektforløbet har kommunerne, de kommende brugere af værktøjet, i høj grad været inddraget. 8 af 9 kommuner 

deltog i interviews, 65 af 98 kommuner besvarede spørgeskemaet, 7 kommuner deltog som ekspertbrugere og KL gav 

tid til dialog med kommuner på en kommunal klimaworkshop. Generelt har kommunerne været meget optaget af at bi-

drage til foranalysen og at følge med i status på området. Samtidig kan det konkluderes, at foranalysens resultater beror 

på grundige analyser af kommunernes erfaringer og behov, fremlægger et nuanceret billede af forskellige behov, og 

bidrager til forankring af arbejdet hos de kommende brugere. Endvidere har de 7 ekspertbrugere tilkendegivet, at de 

ønsker at give input i forbindelse med test af den udviklede it-løsning.

Det formodes, at der vil være stor interesse for et nyt værktøj, dels på grund af engagementet i foranalysen, dels fordi 

mange kommuner står over for en genberegning et par år efter første opgørelse, og endelig fordi, de fleste kommuner 

har fået tilsagn om støtte fra staten til regional og kommunal strategisk energiplanlægning. 

Det vurderes, at kommunerne gennem de forskellige analyser er bredt repræsenteret, ikke mindst på grund af udvælgel-

seskriterierne for interviewene. Kommuner, som ikke har fokus på klima- og energiplanlægning kan være underrepræ-

senteret i interviewene, men 6 kommuner uden fokus på klima- og energiplanlægning besvarede spørgeskemaet. Deres 

behov vurderes dog at være repræsenteret, da mange kommuner ønskede enkelthed og gennemsigtighed.

7.2 Kommunernes behov
Kommunernes målsætninger er typisk hængt op på CO2-reduktion, VE-andel eller fossilfrihed, herunder sektormål ved-

rørende energibesparelser, transport mv. Nogle kommuner har CO2-opgørelse og afrapportering tæt knyttet til deres mål, 

mens andre bruger den til at få et overblik og komme i gang. Projektet tog udgangspunkt i kommunernes konkrete be-

hov, og følgende opgørelsesmetoder blev identificeret som de væsentligste, kommunerne har behov for at beregne CO2

i henhold til:

De danske kommuner opgør i dag typisk CO2 og energi ud fra følgende opgørelsesmetoder:

 Borgmesterpagten

 SEP-vejledningerne (SEP-værktøjet, PlanEnergi m.fl.) (kommunerne i Region Midt, kommunerne i Region 

Nordjylland, flere fynske kommuner og andre)

 Kyoto-metoden/den nuværende CO2-beregner (selvom brugeren selv skal træffe valg om afgrænsning af driv-

husgassektorer, perspektiver og data) (27 kommuner, evt. flere)

 Kommunen som virksomhed efter DN-vejledning

 Carbon footprint (en håndfuld kommuner i Region Hovedstaden og evt. andre)

7
Konklusioner
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Analyserne viste, at der er en bred diversitet i kommunernes behov for CO2-opgørelsesværktøjer og derfor er der også 

modstridende ønsker. De væsentligste er ønsket om forenkling af metodevalgene i den nuværende CO2-beregner, så 

der kan benchmarkes, og så den bliver nemmere at anvende – over for ønsket om, at opgørelser lavet med et nyt værk-

tøj er kompatibelt med opgørelsen foretaget med det nuværende værktøj. I sig selv vanskeligt, da kommunerne har 

anvendt det nuværende værktøj på mange forskellige måder. Med andre ord vil alle gerne have ensretning af opgørel-

sesmetode, men ensrettet til deres egen.

På baggrund af kommuneinterviewene og spørgeskemaet er en endelig liste over de væsentligste behov udarbejdet. 

Denne blev suppleret med de metodemæssige behov udtrykt i opgavens TOR jf. indledningen, som den fremtidige be-

regner skal håndtere (se Tabel 8, Kapitel 4).  

Jævnfør analyserne var det ikke en prioritet for kommunerne at få et fælles værktøj, der kan beregne effekten af virke-

midler og således vise resultatet af potentielle handlingsscenarier på kommuneniveau. Dertil er kommunerne for forskel-

lige. Da dataanalysen tilmed viste, at der ikke findes energifremskrivninger på kommuneniveau (Energistyrelsens frem-

skriver for Danmark som helhed), og derfor ville skulle fylde uforholdsmæssigt meget i et budget, har konsulentkonsortiet 

ikke indarbejdet en sådan funktion i nogle af de to løsningsmodeller. Værktøjet kan dog, hvis det ønskes, udvikles som 

en simpel virkemiddelberegner, hvis der i it-løsningen kan gemmes flere opgørelser for et givent år, således at brugeren 

kan beregne en ”basis” og derefter indtaste en andre værdier og foretage en beregning af dette scenarie, som kan hol-

des op mod basis.

Analyserne viste også, at Danmark generelt er langt fremme med metodegrundlag og data til CO2-opgørelse for kommu-

nen som geografisk enhed, selv med den nuværende CO2-beregner og SEP-vejledningerne. I regi af internationale 

kommunesamarbejder arbejdes der med ’best practice’ inden for opgørelsesprincipperne defineret i Global Protocol for 

community-scale greenhouse gas emissions (GPC). En lignende proces fandt allerede sted i Danmark i forbindelse med 

udgivelsen af den nuværende CO2-beregner. I Tyskland, hvor staten er ved at definere en kommunal opgørelsesmetode, 

er Danmark også langt fremme med beregningsmetoder og data. Tyskland vægter til gengæld at indarbejde benchmark-

indikatorer for energiforsyningen, lokale økonomiske effekter af grøn omstilling og scoring af vanskeligt kvantificerbare 

tiltag, fx genbrug.

7.3 Løsningsforslag
På baggrund af analyserne og sammenfattede væsentlige parametre blev følgende to forslag til løsningsmodeller udar-

bejdet:

 Løsningsmodel 1 (Ny beregner – flere opgørelsesmetoder): I denne løsningsmodel startes der ”forfra” og 

udvikles en brugervenlig webløsning, hvori kommunen selv kan vælge, hvad værktøjet skal regne på: afrappor-

tering til ”Borgmesterpagten”, ”SEP” og ”Kyoto inkl. SEP”. Det vil også være relevant for kommunerne, at løs-

ningsmodellen indeholder opgørelsesmetoderne ”carbon footprint” og ”kommunen som virksomhed” – men der 

er inden for det udmeldte udviklingsbudget ikke plads til alle de ønskede opgørelsesmetoder. De kan dog tilfø-

jes med tiden i senere udviklingsfaser. Konceptet i denne løsningsmodel er altså, at ét værktøj kan bruges til 

opgørelse efter flere opgørelsesmetoder (nemlig de mest efterspurgte).
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 Løsningsmodel 2 (Forbedring af nuværende CO2-beregner): I denne løsningsmodel bibeholdes de perspek-

tivvalg og afgrænsninger, der allerede er truffet i forbindelse med den eksisterende CO2-beregner. Til gengæld 

udvikles værktøjet i en brugervenlig webløsning, der i høj grad selv trækker data, og beregningsmetoder og 

perspektiver tilpasses til SEP-værktøjet på energiområdet. Endvidere gives kun mulighed for at beregne på ét 

tier-niveau – nemlig det mest nøjagtige niveau, der kan findes og samtidig indarbejdes som automatiseret data-

træk. Dette ene tier-niveau vil være ret nøjagtigt på kommuneniveau, og svare til tier 2 og 3 i den nuværende 

beregner. Konceptet i denne løsningsmodel er altså, at der kun gives kommunerne én opgørelsesmetode, nem-

lig en forbedret CO2-beregner integreret med SEP.

Denne Løsningsmodel 2 er identisk med ”Kyoto inkl. SEP” i Løsningsmodel 1, bortset fra, at resultaterne i Løsningsmo-

del 2 ikke kan ”knappes af og på”, dvs. deles i SEP (energi og transport) og øvrige drivhusgassektorer, og at der kan 

indgås aftale om fordeling af VE-gevinst mellem to kommuner, hvis én kommune medfinansierer VE i en anden kommu-

ne. Genkaldt fra Kapitel 5, håndterer de foreslåede løsninger dobbelttælling af VE som følger:

Tabel 17: Håndtering af dobbelttælling af landbaserede VE-anlæg (fysisk beliggenhed versus investor-kommune)

Løsningsmodel Opgørelsesmetode Håndtering af problemstilling

1 Borgmesterpagtens Guideline (EU) Guiden behandler ikke specifikt situationen, hvor 
én kommune initierer lokal VE i en anden kommu-
ne. Overordnet har guiden et produktionsperspek-
tiv, så udgangspunktet må være, at VE tælles med 
efter beliggenhed.

SEP-værktøj og tilhørende vejledninger Følger SEP-vejledninger, hvor anlæg pt. tilskrives 
til beliggenhedskommunen.

Det foreslås dog, at aftaler om fordeling af VE-
gevinst indgået bagud i tiden accepteres.

Kyoto-model inkl. SEP Følger SEP-vejledninger, hvor anlæg pt. tilskrives 
til beliggenhedskommunen.

Det foreslås, at der kan indgås aftaler om fordeling 
af VE-gevinst.

2 Forbedring af nuværende CO2-beregner Der foreslås, at SEP-metoden overføres til CO2-

beregneren på energiområdet, dvs. at lokale VE-

anlæg tilskrives beliggenhedskommunen som 

udgangspunkt. 

Det foreslås dog, at bibeholde den nuværende 
CO2-beregners vejledning om, at der kan indgås 
aftale om fordeling af VE-gevinst, hvis én kommu-
ne medfinansierer VE i en anden – også fremad-
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Det gælder også både for ”Kyoto inkl. SEP” i Løsningsmodel 1 og den forbedrede CO2-beregner i Løsningsmodel 2, at 

der ikke skal bruges tid og kræfter på at indsamle data, som kun har en lille betydning i det samlede billede. Her vil der 

blive genereret en automatisk beregnings ud fra data på tier 1-niveau, som fordeler landstallet på kommuner efter en 

passende fordelingsnøgle (indbyggere, landbrugsareal, bygge/anlægsaktivitet o. lign,) 

Generelt vil det altså være ganske få steder, at der skal indtastes input-data manuelt.

En essentiel prioritering for at få kommunernes samlede største behov opfyldt er at give kommunerne nem adgang til 

kommunespecifikke data:

 Det bør derfor prioriteres at bruge ressourcer på at tilvejebringe centraliserede datasæt, som er på et niveau til-

svarende minimum Tier 2 i den eksisterende beregner. Projektets dataanalyse viser, at data findes, og kan til-

passes fra centralt hold, så hver kommune ikke skal gøre det. 

 Der bør også bruges ressourcer på dels at definere retvisende beregningsmetoder  og logikker i it-løsningen. 

 Konsulentkonsortiet finder det vigtigt, at de opgørelsesmetoder, et nyt værktøj skal have, forbliver komplette i 

forhold til de vejledninger og den ramme, de ligger i. Tværtimod viser analyserne, at der er behov for at ”konso-

lidere”, frem for at udvikle nye opgørelsesmetoder.

7.4 Sammenhæng mellem forslag og budgetoverslag
I projektet er der udarbejdet et budgetoverslag, som tager udgangspunkt i Løsningsmodel 1 med opgørelsesmetoderne 

”Borgmesterpagten”, ”SEP” og ”Kyoto inkl. SEP”. Løsningsmodel 2 vil næsten koste det samme, da it-funktionaliteter og 

data svarer til dem i Løsningsmodel 1.

Den væsentligste forudsætning for budgetoverslaget er, at dataklargøring forudsættes finansieret andetsteds. Hvis det 

skulle indgå i et udviklingsbudget på 1,3 mio. kr. ville det udgøre en væsentlig risiko for, at det vil gå ud over væsentlige 

elementer som enkel og præcis forklaring i brugerfladen, retvisende metoder og fejlminimering. Driften indgår heller ikke i 

budgetoverslaget for udviklingen.  Derudover er det forudsat, at nogle at de tekniske funktionaliteter, som er omtalt i 

Kapitel 6, ikke er taget med i budgetoverslaget, og derfor er kommunernes identificerede væsentlige behov ikke dækket 

heri. Da værktøjet forudsættes opsat som en fleksibel it-løsning, kan funktionaliteterne dog tilføjes i en senere fase. 

rettet.

- Nuværende CO2-beregner Der henstilles i vejledningen ”Kom godt i gang med 
CO2-beregning”, at de pågældende kommuner 
aftaler en fordelingsnøgle, så dobbelttælling und-
gås.
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 Borgmesterpagtens guideline: http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf

 Det Gode Liv Region Syddanmark: http://www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank/talbank

 DN’s klimakommuevejledning fra www.klimakommuner.dk/

 Global Protocol for community-scale greenhouse gas emissions (GPC): 

http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/GPC_PilotVersion_1.0_May2012_20120514.pdf

 Greenhouse Gas Protocol for organisationer: http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard

 Mexico City Pact: http://www.mexicocitypact.org/en/the-mexico-city-pact-2/list-of-cities/

 SEP-vejledninger: http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/strategisk-

energiplanlaegning-kommuner

 Tysklands arbejde med kommunal CO2-beregner: 

http://www.klimabuendnis.org/fileadmin/inhalte/dokumente/2013/klimaschutz-

planer_allgemeine_informationen.pdf

 Vejledning til den nuværende CO2-beregner, Kom godt i gang med CO2-beregning: 

http://www.cowi.dk/menu/project/Vandogmiljoe/Strategiskmiljoeraadgivning/Strategiskklimaarbejde/Documents/

CO2%20vejledning%20kom%20godt%20i%20gang%2019%20dec%202008.pdf

8
Kilder

http://www.cowi.dk/menu/project/Vandogmiljoe/Strategiskmiljoeraadgivning/Strategiskklimaarbejde/Documents/CO2%20vejledning%20kom%20godt%20i%20gang%2019%20dec%202008.pdf
http://www.cowi.dk/menu/project/Vandogmiljoe/Strategiskmiljoeraadgivning/Strategiskklimaarbejde/Documents/CO2%20vejledning%20kom%20godt%20i%20gang%2019%20dec%202008.pdf
http://www.klimabuendnis.org/fileadmin/inhalte/dokumente/2013/klimaschutz-planer_allgemeine_informationen.pdf
http://www.klimabuendnis.org/fileadmin/inhalte/dokumente/2013/klimaschutz-planer_allgemeine_informationen.pdf
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/strategisk-energiplanlaegning-kommuner
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/strategisk-energiplanlaegning-kommuner
http://www.mexicocitypact.org/en/the-mexico-city-pact-2/list-of-cities/
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://www.ghgprotocol.org/files/ghgp/GPC_PilotVersion_1.0_May2012_20120514.pdf
http://www.klimakommuner.dk/
http://www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/talbank/talbank
http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf
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9.1 Bilag 1 - Opgørelsesmetoder vist på ”printplade”

Printpladen i sin grundform (uden opgørelsesmetoder)

X Forbrug i kommunen (kommunens aktører), direkte og indirekte emissioner

X Produktion/direkte emissioner indenfor kommunegrænsen, hvor forbruget helt eller delvist kan henvises til andre kommuners 

forbrugere 

X Produktion udenfor kommunegrænsen, hvor kommunens aktører er helt eller delvist aftagere

9 Bilag
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Kommunen som virksomhed (DN, CDP)

X Forbrug i kommunen (kommunens aktører), direkte og indirekte emissioner

X Produktion/direkte emissioner indenfor kommunegrænsen, hvor forbruget helt eller delvist kan henvises til andre kommuners 

forbrugere 

X Produktion udenfor kommunegrænsen, hvor kommunens aktører er helt eller delvist aftagere
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Carbon footprint

X Forbrug i kommunen (kommunens aktører), direkte og indirekte emissioner

X Produktion/direkte emissioner indenfor kommunegrænsen, hvor forbruget helt eller delvist kan henvises til andre kommuners 

forbrugere 

X Produktion udenfor kommunegrænsen, hvor kommunens aktører er helt eller delvist aftagere
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Strategisk Energiplanlægning

X Forbrug i kommunen (kommunens aktører), direkte og indirekte emissioner

X Produktion/direkte emissioner indenfor kommunegrænsen, hvor forbruget helt eller delvist kan henvises til andre kommuners 

forbrugere 

X Produktion udenfor kommunegrænsen, hvor kommunens aktører er helt eller delvist aftagere
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Borgmesterpagten

X Forbrug i kommunen (kommunens aktører), direkte og indirekte emissioner

X Produktion/direkte emissioner indenfor kommunegrænsen, hvor forbruget helt eller delvist kan henvises til andre kommuners 

forbrugere 

X Produktion udenfor kommunegrænsen, hvor kommunens aktører er helt eller delvist aftagere
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Den nuværende CO2-beregner

X Forbrug i kommunen (kommunens aktører), direkte og indirekte emissioner

X Produktion/direkte emissioner indenfor kommunegrænsen, hvor forbruget helt eller delvist kan henvises til andre kommuners 

forbrugere 

X Produktion udenfor kommunegrænsen, hvor kommunens aktører er helt eller delvist aftagere



NIRAS/VIEGAND MAAGØE 72

9.2 Bilag 2 – ”Kyoto inkl. SEP” Løsningsmodel 1 og forbedring 
af nuværende CO2-beregner (Løsningsmodel 2)

Signaturforklaring

 Automatisk datatræk ved valg af en given kommune og data er gratis, tilgængelige og jævnligt 

opdaterede

 Automatisk datatræk ved valg af en given kommune, men data kræver en ny engangsbehand-

ling og/eller årligt køb af datasæt

 Manuel dataindsamling og indtastning

Tabel 18: Forbedringer i dataindsamling i løsningsmodel 2

Eksisterende beregner Forbedret/ny beregner Kommentar

(scope) Data Data

Generelt

Indbyggertal Skal indtastes manuelt Genereres automatisk fra data 

fra Danmarks Statistik

Landbrugsareal Skal indtastet manuelt fra 

regneark offentliggjort af 

DCE.

Genereres automatisk fra data 

(se dataafsnit)

Forudsætter årligt køb af datasæt leveret fra 

DCE eller anden aktør (fx Conterra)

Skovbrugsareal Skal indtastet manuelt fra 

regneark offentliggjort af 

DCE.

Genereres automatisk fra data 

fra KU

Forudsætter årligt køb af datasæt leveret fra 

fx KU eller GIS-analytiker.

(Årstal) Skal indtastes manuelt for 

ét år ad gangen.

Der kan indtastes et eller flere 

år, så resultatet kan vise en 

udvikling.

Energi

Elektricitet Elforbrug indhentet fra 

netselskab gange gen-

nemsnits-emissionsfaktor 

for el i DK. 

Der kan godskrives for VE-

Elforbruget forventes i 2014 at 

kunne trækkes fra BBR. Indtil 

da er manuel indsamling af 

elforbrug nødvendig.

Emissionsfaktoren beregnes på 

baggrund af (1) hvor stor en 

På denne måde ensrettes KL-beregneren og 

SEP-værktøjet metodemæssigt ift. CO2 fra 

el.

Samtidig undgår man RECS-problematikken 

(i nuværende beregner går kommunerne glip 
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el, men det kan medføre 

problemer:

- Kommunerne ”går glip 

af” noget VE i emissi-

onsfaktoren, fordi 

RECS er trukket ud 

- VE tælles med både i 

værtskommune og i 

finansieringskommu-

ne

- Godskrevet VE træk-

kes ikke ud af emissi-

onsfaktoren, som bur-

de blive tilsvarende 

”sortere”

elproduktion på VE kommunen 

har + (2) importeret el. Emissi-

onsfaktoren for importeret el er 

beregnet på baggrund af infor-

mation om produktion af margi-

nal el. Denne beregnes årligt af 

Energistyrelsen/Energinet.dk.

af den certificerede VE, da de er trukket ud 

af gennemsnitsemissionsfaktoren).

Energistyrelsen arbejder på at få lavet en 

retvisende emissionsfaktor for marginal el.

Fjernvarme Oplysninger om forbrug 

indhentes fra forsynings-

selskaberne. 

Emissionsfaktorer bereg-

nes ud fra oplysninger om 

de enkelte værker og efter 

varierende metode.

Fjernvarmeforbruget fordelt på 

aktørgrupper hentes fra BBR. 

Emissionsfaktorer for hvert net 

regnes på baggrund af Energi-

producenttællingen. Allokering 

mellem el og varme på kraft-

varmeværker sker efter anvis-

ning i SEP-vejledning, dvs. 

pt.125 %-metoden.

Der indarbejdes en metode til 

graddagskorrektion

Naturgas Oplysninger om forbrug 

indhentes fra forsynings-

selskaberne. 

Naturgasforbruget fordelt på 

aktørgrupper hentes fra BBR. 

Der indarbejdes en metode til 

graddagskorrektionDer indar-

bejdes en nøgle til fordeling af 

procesvarme og opvarmning i 

erhverv, så der kan graddagkor-

rigeres på det relevante forbrug.

Olie Oplysninger om forbrug 

indhentes fra olieselskaber 

Olieforbruget fordelt på aktør-

grupper hentes fra BBR. 
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eller beregnes teoretisk via 

varmemodel.
Der indarbejdes en nøgle til 

fordeling af procesvarme og 

opvarmning i erhverv, så der 

kan graddagkorrigeres på det 

relevante forbrug.

Øvrige individu-

elle kilder (bio-

masse, kul, 

koks)

Indtastes manuelt Indtastes manuelt

Transport

Brændsler til 

vejtransport

Kan beregnes ud fra ind-

byggertal (nationalt udslip 

pr. indbygger) eller ind-

samlet data via trafiktæl-

linger.

Data genereres automatisk via 

DTU national transportmodel.

Modellen indeholder alle trans-

portformer udtagen fragtskibe. 

Træk på DTU transportmodel forudsætter 

årligt køb af data. Der er tale om en mindre 

udgift, da hovedarbejdet betales af Trafiksty-

relsen. Evt. kan der indgås en gunstig aftale, 

idet beregnerens integration af data fra 

modellen vil fungere som gratis reklame for 

transportmodellen, som kommunerne kan 

bruge til mange andre analyser.

Togtransport Sporlængde indtastes Se ovenfor (DTU-model)

Skibs-

transp./fiskeri

Se ovenfor (DTU-model)

Flytransport Se ovenfor (DTU-model)

Non-road Tier 1 eller egne data Kun mulighed for tier 1.

Affald

Deponi Der er to forskellige tilgan-

ge – indtastning af af-

faldsmængder eller ind-

tastning af antal indbygge-

re – begge pr. årti tilbage 

til 1960.

Der er kommet en ny national 

affaldsdatabase (MST), som 

DCE har anvendt fra 2010. 

Muligt at generere automatiske 

data på kommuneniveau. De 

historiske emissioner fra årtier 

tilbage til 1950’erne opgøres 

som ”bundbidrag” for kommu-

nerne på baggrund af nationale 

emissioner fordelt efter histori-

ske indbyggertal i kommunerne, 

så der ikke skal indtastes data 

til denne beregning.

Forudsætter en allokering af DCE’s nationale 

opgørelse på kommuner – dette vurderes 

muligt vha. MST’s affaldsdatabase. Bør 

undersøges nærmere.
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Kompostering Ikke med. Samme som for deponi.

Spildevand Beregning ud fra indbyg-

ger (nationalt udslip pr. 

indbygger) eller indtast-

ning af indsamlede data 

om spildevandet på det 

lokale anlæg.

Automatisk generede data på 

baggrund af metode og data, 

som DCE anviser. Der er bl.a. 

tale om Naturstyrelsens punkt-

kildeliste og BI-målinger fra 

Danmarks Miljøportal.2

Allokeringen fra DK’s nationale opgørelse til 

kommuner forudsætter en mindre databe-

handling, men det vurderes nemt og vil 

kunne gøres af DCE mod mindre betaling.

Øvrige direkte 

emissioner 

Industriproces-

ser

Den enkelte kommune 

skal selv indtaste stor 

fabrik.

Automatisk generede data pba. 

DK’s nationale opgørelse. Bi-

drag kan allokeres til kommuner 

efter ekspertkendskab til fabrik-

kernes karakteristika og belig-

genhed.

Opløsningsmid-

ler

Genereres ved at allokere 

nationalt udslip til indbyg-

gerniveau.

Genereres ved at allokere nati-

onalt udslip til indbyggerniveau.

Olie- og gasud-

vinding i Nord-

søen

Ikke med. Ikke med. Hvis havvindmøller allokeres til kommuner i 

en enregibalance- og CO2-opgørelse, er det 

inkonsistent ikke at tage emissioner fra 

udvinding med. Dog biheholdes metodeval-

get for ikke at ændre afgrænsningen af 

hvilke drivhusgasser, der skal med.

Landbrug (dyr

og gød-

ning/arealer)

Skal indtastet manuelt fra 

regneark offentliggjort af 

DCE.

Genereres automatisk fra data 

fra DCE eller anden aktør.

Meget nemt, da det er gjort før. Forudsætter 

køb af årligt datasæt, da databehandlingen 

er lavet og har været leveret fra DCE for 

2011.

Skovbrug og 

arealanvendelse 

(LULUCF)

Indtastes manuelt Data genereres automatisk via 

model fra KU.

Allokeringen fra DK’s nationale opgørelse til 

kommuner forudsætter databehandling, men 

det vurderes nemt og vil kunne gøres af KU 

mod betaling pba. GIS og talgrundlaget bag 

opgørelsen ”Skove og plantager”. Kommu-

neopgørelsen baseres på stikprøver, lige 

som den nationale opgørelse.


