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Samsø Kommune, klimaregnskab 2017.  
 
Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2016. 
Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater 
inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve 
konklusionen for de opnåede energibesparelser, der er 
interessant.  

Samsø Kommune, en del af vedvarende Energi Ø 

Samsø blev i 1997 udnævnt til Danmarks Vedvarende Energi Ø 
og på 10 år blevet der opsat vindmøller og etableret 
varmeværker, så Samsø producerede og stadig producere mere 
vedvarende energi end den energi, der samlet set forbruges på 
Samsø i gennemsnit over året.  

Samsø Kommune har fra begyndelsen været engageret i 
arbejdet med at være Vedvarende Energi Ø og har blandt 
andet investeret i 5 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Denne 
investering var, for Samsø Kommune, på hele 125 millioner 
kroner.  Hvert år produceres strøm svarende til cirka 8.000 
husstandes elforbrug fra de 10 vindmøller. Det betyder, at en 
meget stor andel af strømmen i det samske elnet er baseret på vedvarende kilder.  

Samsø Kommune har i 2011 besluttet, at Samsø, som geografisk område, skal være uafhængig af fossil 
baseret energi eksempelvis fra olie, i 2030. 

Det betyder en indsats over for øens og kommunens køretøjer; så som biler, busser, traktorer, men også 
færger samt fossil opvarmning så som oliefyr.  Ligeledes skal den energi der bruges, bruges effektivt og der 
skal producere endnu mere vedvarende energi fra sol, vind og biomasse. 

Samsø Kommune arbejder pragmatisk med implementering af vedvarende energi løsninger. Således er 
cirka 65 % af alle kommunal ejede biler elbiler, der er etableret solcelleanlæg på en række kommunale 
bygninger og der energirenoveres kontinuert.  

 

 
  

Hvad er en klimakommune? 

En Klimakommune forpligter sig til at reducere 
udledningen af drivhusgasser med mindst 2 % 
per år for kommunen som virksomhed, og 
visse kommuner har endda valgt at sætte 
målet højere end 2 % pr. år. Reduktionsmålet 
er et absolut mål, som altså ikke skal 
korrigeres for kommunens ændringer i 
aktivitetsniveau, befolkningstal, 
bygningsmasse eller andre udviklinger. Der er 
dog visse undtagelser, som beskrives i DNs 
vejledningen. 

Samsø Kommune har forpligtet sig således: 

Startdato: September 2008 

Reduktionsmål: 2% pr. år 

Aftalens gyldighed: 2025 
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1. Hvad er med i denne opgørelse? 
Medtaget i CO2-regnskabet for Samsø Kommune er udledningen fra det primære energiforbrug fra 
kommunalt ejede  

• bygninger,  
• vejbelysning,  
• køretøjer 

Dette indbefatter leveret elektricitet og brændsler. Varme til de kommunale bygninger bliver leveret af 
biomassedrevne fjernvarmeværker, og varmen antages derfor at være CO2-fri (med en undtagelse). 
Enkelte bygninger er opvarmet af varmepumper, hvilket hører ind under elforbrug, og materielgården er 
opvarmet med fyringsolie.  

Sekundær CO2-udledning fra leverandører, herunder transport af varer og energi, produktion af varer og 
energi (dog med undtagelse af elektricitet), vedligeholdelse mm. er ikke medtaget.  

Under elforbrug er kommunale udlejningsejendomme ikke medregnet, hvilket bl.a. inkluderer tandpleje, 
fagforeningen, flyveplads, havnekiosk samt elforbrug til lystbåde.  

Samsø Kommune har i 2014 idriftsat en kommunalejet færge, der sejler mellem Samsø og Jylland. 
Energiforbruget er relativt højt ift. det resterende kommunale forbrug og er ikke taget med i den følgende 
opgørelse, da det ville forvrænge billedet af de andre kommunale besparelser. Færgetransporten er 
medtaget i Samsøs opdaterede energi- og klimaplaner, samlet i ”Samsø 3.0”, hvor det er planlagt, at færgen 
på sigt skal sejle på biogas. 

2. Metode for dataindsamling og beregninger:  
Elforbruget i kommunen er fundet igennem elregninger fra NRGi. Her skal der tages forbehold for, at 
elmålere (dvs. lokale elforbrugere) bliver frakoblet og tilsluttet elnettet hvert år (samt overført fra andre 
elselskaber), og at der derfor i resultatet også kan være indeholdt disse faktorer. Omregning til CO2-forbrug 
for el er gjort ud fra 125%-metoden med en CO2-emissionsfaktor på 313 g/kWh (2016) for decentralt 
produceret el. Denne metode er brugt, da vi ikke har mulighed for at bevise, hvor strømmen i 
stikkontakterne kommer fra. Som nævnt i indledningen er en stor andel af strømmen i samske 
stikkontakter vedvarende og derfor vil CO2-udledningen medregnet i dette regnskab være en markant 
større end den faktiske udledning ved strømproduktionen på Samsø. Men metoden fra tidligere regnskaber 
er fortsat for kontinuitetens skyld. Denne metode kan ændres i fremtiden, hvis vi får et fagligt sikkert 
estimat over andelen af vedvarende energi i det samske elnet.  

Data for brændsler er fundet vha. Q8’s kundeservice og Ok’s selvbetjening – mængder brændstof købt. 
Brændstofforbruget ifm. kørsel i private biler er beregnet ud fra antal kørte kilometer og en antagelse af, at 
bilerne kører 12.5 km/l. Ydermere er der antaget en fordeling på 50% diesel og 50% benzin for privat kørsel. 
Der er desuden kommet mere detaljeret data for kørsel i 2017, som ikke var medtaget i 2016. Det betyder, 
at forbruget af brændstof vil være steget i 2017 alene af denne grund.  
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Ift. fyringsolie er CO2-udledningen per enhed 2,65 kg/l. Der er anvendt forudsætninger fra 
http://www.key2green.dk/n%C3%B8gletal-fyringsolie-tr%C3%A6-og-halm. Der er ydermere regnet med 
CO2-emissionsfaktorer på 2,65 kg/l og 2,47 kg/l for diesel og benzin, hhv.  

 

 

3. Forbrugs og emissionsresultater 

4. Det samlede elforbrug. 
Kommunale bygninger, vejbelysning og elbiler  

 

Figur 1 elforbruget er faldende 

I 2017 faldt elforbruget med 32 MWh ift. 2016 dvs. 4,7 %. Det faldende forbrug inkluderer 
energibesparelser ved bl.a. udskiftning i vejbelysningen og energirenovering af bygninger, men kan også 
indeholde faktorer som tilslutning og frakobling af elmålere hos NRGi.  
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Figur 2 En stigning i CO2-udledningen fra elforbruget afspejler metoden brugt samt et varierende miks af 
brændsler/energiteknologier til elproduktion i Danmark  

Figur 2 viser at CO2 udledningen for el-produktion er steget, da CO2-udledningen samlet set i det danske 
energisystem er steget fra 192 g/kWh over 243 g/kWh til 313 g/kWh (2016-værdien, som blev offentliggjort 
i 2017). Denne faktor varierer fra år til år, da der nogle år f.eks. er mindre vind, hvilket afspejles i et større 
kulforbrug. [Energinet.dk, Miljødeklarering af 1 kWh el]. Derfor afspejler Samsøs stigende udledning det 
generelle danske billede og ikke det reelle samske billede (se afsnit 2). 

5. Det samlede varmeforbrug. 

Varmeforbrug til de kommunale bygninger 

 Ton

50 Ton

100 Ton

150 Ton

200 Ton

250 Ton

2015 2016 2017

CO2 udledning ved el-forbrug 

Ton CO2 per år ved leveret
el til forbrug

mailto:auasbl@samsoe.dk


Klimakommune, opgørelse 2017.  
Kontakt: Anne-Sofie Brodersen Lütken, auasbl@samsoe.dk, 25208823 
 
 

5/7 
 

 

Figur 3 Fyringsolie bliver kun anvendt i én kommunal bygning; til opvarmning af snerydningskøretøjer. 

Forbruget af fyringsolie til opvarmning i 2017 ligger på det samme niveau som i 2016 med en lille ændring 
fra 766 l til 758 l.  Forbruget af fyringsolie sker nu udelukkende ved kommunens materielgård, hvor en 
Kaloriferer varmeventilatorer varmer kørertøjer op om vinteren. Denne varmekilde står ikke til at blive 
konverteret så ændringen i fyringsolieforbruget afhænger på nuværende tidspunkt af vejret.  

Det resterende varmeforbrug er dels dækket af biomassefyret fjernvarme, hvilket antages at være CO2-
neutralt samt eldrevne varmepumper, hvilket medregnes i figur 1.  
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6. Det samlede energiforbrug til transport 

Transport dækker kommunalejede biler, busser, traktorer, mandskabsvogne og kørsel i egen bil, der 
bruges i arbejdsmedfør. 

 

Figur 4: Her ses en stigning i mængden af diesel, der er brugt i kommunale køretøjer. Stigningen skyldes medtagelse af mere 
data. Der er sket et fald kørsel i egen bil fra 2016 til 2017. 

På figur 4 ses CO2-udledning for diesel og benzin til kørsel i Samsø Kommune. Der er taget udgangspunkt i 
det årlige forbrug af benzin og diesel; dels, hvad der er indkøbt til kommunale biler og dels ud fra, hvad der 
er givet i kørselsgodtgørelse.  

På papiret blev der 2016 udledt i alt 81 tons CO2 fra brændsler og 87 tons i 2017. Dette svarer til en stigning 
på 8%. Denne stigning skyldes, at der i 2017-beregningerne er medtaget mere data. Hvis man udelukker 
denne nye data, vil resultatet være et fald i CO2-udledningen på 13%, hvilket skyldes en reduktion i antallet 
af kilometer kørt i egen bil (kommunen har elektriske lånebiler) og en reduktion i brændstofforbruget i 
Materielgården. Man kan således antage, at kommunens låneordning med elbiler har vist sig at have en 
reducerende effekt på den private bilkørsel og dermed CO2-udledning. 
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Konklusion 
 

Samsø Kommune har på papiret oplevet en stigning i CO2-udledningen på 7% fra 246,5 tons til 264,0. Men 
denne stigning afspejler i højere grad en stigning i mængden af data inkluderet samt den metode, der er 
brugt til at regne på CO2-emissioner fra el, end den afspejler virkeligheden. Reelt set har Samsø Kommune 
nemlig reduceret sit elforbrug med 4,7% (og energikilderne til elektriciteten er i høj grad vedvarende), 
hvilket skyldes energirenoveringer og udskiftninger. Derudover har kommunen også reduceret mængden af 
brændsler til især kørsel i private køretøjer til fordel for kommunens eldrevne lånebiler.  

 

 

Figur 5: Som det ses er der en relativ stor forøgelse af CO2 udledning fra 2016 til 2017, hvilket kan tilskrives den valgte 
udregningsmetode, der 1:1 afspejler det nationale energimiks, og inkluderingen af større mængder data i 2017-beregningerne.  

Regner man i stedet med en fastfrosset CO2-faktor på 192 g/kWh for alle årene og udelader de ekstra data, 
får man et andet resultat: 
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Figur 6: Her ses CO2-niveaerne for 2015, 2016 og 2017 udregnet på baggrund af den samme emissionsfaktor 

Ved at fastfryse CO2-faktoren udelukker man dens påvirkning på det relative resultat. I dette tilfælde ses en 
reduktion i antal tons CO2 udledt fra 2016 til 2017 fra 212 tons til 196, tons, hvilket svarer til en forskel på     
-7%. Dvs. en reduktion i CO2-udledningen på 7%. 

Dette resultat er ikke helt sandfærdigt, men afspejler nok i højere grad realiteterne end stigningen på 7%, 
særligt taget i betragtning af den høje andel af vedvarende energi i det samske elnet, som langt overstiger 
det nationale niveau. Denne høje andel er ikke medtaget i beregningerne.   

Regnskabet har indtil videre været udført i overensstemmelse med metoden i sidste års regnskab, hvilket 
ikke har vist sig at være optimalt. Næste år vil jeg arbejde på at ændre beregningerne, så de afspejler 
virkeligheden i højere grad (og sørge for, at referenceværdierne også bliver opdateret).  

 

Venlig hilsen,  

Anne-Sofie Brodersen Lütken,  

Energi- og klimakoordinator,  

Samsø Kommune 
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