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Forord
Roskilde Kommune underskrev i sommeren 
2008 en aftale med Danmarks Naturfrednings-
forening om at være klimakommune. 
Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal 
nedbringe energiforbruget og reducere udled-
ningen af drivhusgasser, med 2 % om året frem 
til 2025. Målet gælder kommunens egen virk-
somhed.
Roskilde Kommune har gennem en lang årræk-
ke haft fokus på klima- og energi området.
I sommeren 2019 forventes kommunes nye am-
bitiøse Strategisk Klima- og Energiplan vedtag-
et. Heri findes en lang række  pejlemærker med 
fokus på at nedbringe kommunens CO2-udled-
ning som virksomhed og som geografisk om-
råde. 

Baggrund
Grønt Regnskab 2018 har fokus på udviklingen 
de seneste 3 år fra 2016 til 2018. I bilagene 
sidst i regnskabet, fremgår alle tal, der ligger til 
grund for regnskabets grafer og beregninger. I 
bilagene findes også tal fra aftalens start i 2007.



4    Roskilde Kommune, Grønt Regnskab 2018

STATUS PÅ CO2-UDLEDNINGEN

Fjernvarme 
25%

Naturgas
18%

Ol ie 
1%

El  - Bygninger 
36%

El  - Vejbelysning 
11%

Kørsel
9%

2018

Overordnet status ved fast emissionsfaktor

Et samlet fald på 3 % i CO2-udledningen siden 2017

Et fald på 21 %  i CO2-udledningen siden 2007

Faldet fra 2017 til 2018 skyldes elproduktion fra vindmøller 

Udviklingen indefor de enkelte områder 2017-2018

CO2-udledningen fra el-forbrug i bygninger er uændret

CO2-udledningen fra fjernvarme er uændret

CO2-udledning fra kørsel i kommunale køreetøjer er steget 

med 10 %

CO2-udledningen fra naturgas er steget 4,7 % 

CO2-udledningen fra el-vejbelysning er faldet 4 %

Tjenestekørsel i eget køretøj er uændret

Olieforbruget er uændret

Variable emissionsfaktorer 

Ved variable emissionsfaktorer, er den samlede CO2 besparelse 48 % fra 2007 til 2018
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I 2018 udledte Roskilde Kommune som virksomhed ca. 
15.900 tons CO2. Dette svarer til en reduktion på 3 % i for-
hold til 2017. Dermed opfylder Roskilde Kommune målet 
om en årlig 2 % reduktion, som Roskilde Kommune er 
forpligtet til som klimakommune via aftalen hos Dan-
marks Naturfredningsforening (DN).

Den høje reduktion skyldes hovedsageligt yderligere 
investeringer i vindmølleandele i 2018. 

Figuren til venstre illustrerer den procentvise fordeling af 
CO2-udledningen i 2018. I 2018 er det anvendelsen af el til 
vejbelysning og bygninger som står for knap halvdelen af 
udledningen. Opvarmning med fjernvarme svarer til 1/4 
af CO2-udledingen.

Roskilde Kommune har taget udgangspunkt i faste 
CO2-emissionsfaktorer for el og fjernvarme i Grønt 
Regnskab 2018, som beskrevet i DNs retningslinjer. 
Figuren til højre viser en sammenligning af de seneste 
tre års grønne regnskaber. Den procentvise fordeling af 
CO2-udledningen er illustreret via de forskellige farver, 
fordelingen er stort set den samme fra år til år. 

Bag hver af de tre søjler er placeret en grøn søjle. Den 
viser resultatet, hvis variable CO2-emissionsfaktorer for 
el og fjernvarme var blevet anvendt i regnskabet for alle 
tre år. Siden 2007 er CO2-udledningen faldet med 48 % 
ved variable emissionsfaktorer.

Siden indgåelsen aftalen med DN i 2008, er der i 
2018 samlet blevet reduceret 21 % CO2, svarende til 
gennemsnitligt 2,1 % årligt ved fast emissionsfaktor. 
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17 % naturgas
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38 % el, bygninger

11 % el vejbelysning

9 % kørsel
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Figuren til venstre illustrerer udviklingenaf CO2-udled-
ning fra kommunens aktiviter over de sidste fem år, 
fordelt på områderne el, fjernvarme, naturgas, olie og 
kørsel. 

EL
Fra 2017 til 2018 er Roskilde Kommunes bygningspor-
tefølje i forhold til elforsyning udvidet med knap 4.000 
m2, hvilket blandt andet skyldes Kildegården. På trods 
af dette, er elforbruget inklusiv solcellestrøm uændret i 
forhold til 2017. 

Roskilde Kommunes solceller har i 2018 produceret om-
kring 1.500 MWh, svarende til en besparelse på knap 740 
ton CO2. Stort set det samme som i 2017.

I 2018 købte Roskilde Kommune yderligere andele i 
vindmøllen i Tjørntved. Det betyder at kommunen har 
produceret strøm svarende til en besparelse på ca 600 
tons CO2. Samtidigt har Roskilde Kommunes andele af 
vindmøllerne på Prøvestenen produceret strøm svarende 
til en besparelse på 300 tons CO2.
Det betyder en samlet CO2-besparelse fra vind på ca. 900 
tons.

FJERNVARME
Forbruget af fjernvarme er stort set det samme i 2018 
som i 2017.
Alle bygningskategorier har brugt mindre varme i 2018 
end i 2017, bortset fra andre kommunale bygninger som 
har brugt 15 % mere varme pr. opvarmet m2. Særligt 
svømmehallerne har brugt mindre varme, hvilket blandt 
andet kan skyldes ombygningen i Roskildebadet. 

Den grønne omstilling af fjernvarmen fortsætter. Da 
Roskilde Kommune er forbundet til resten af hovedstads-
området via fjernvarmerør, har det også stor betydning, 
hvilke grønne initiativer der implementeres andre steder. 
Tema 3 i Roskilde Kommunes nye Strategisk Klima- og 
Energiplan fokuserer særligt på omstillingen af fjern-
varmen, og hvorledes den fossile del kan udfases.
 
På nuværende tidspunkt anvendes en fast CO2-emis-
sionsfaktor for fjernvarme i det grønne regnskab, som 
er fastsat i 2007. Det betyder at alle de løbende projekter 
og initiativer med henblik på nedbringelse af den fossile 
andel i fjernvarmen ikke afspej les i det grønne regnskab.

DE ENKELTE OMRÅDER
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NATURGAS
Naturgas anvendes hovedsageligt som opvarmningskilde 
i de kommunale bygninger. Forbruget er samlet steget 
med 4 % fra 2017 til 2018. Igen er det udvidelsen af byg-
ningsporteføljen som har betydning, men samtidig er 
også det samlede forbrug af naturgas steget med 2 % pr. 
m2. 
Forbruget i sporthallerne er steget med ca. 20 %, hvor 
det sandsynligvis skyldes, at Jyllingehallen er taget i 
brug igen. 
 
Som nævnt i regnskabet fra 2017, så indkøber Roskilde 
Kommune biogascertifikater, som garanterer produk-
tion og opgradering af biogas, svarende til det samlede 
forbrug af naturgas. 
Dette medregnes ikke i Grønt Regnskab 2018, da det ikke 
er i overensstemmelse med retningslinjerne udstukket af 
Danmarks Naturfredningsfore ning. 
Såfremt det var muligt at medregne, ville det betyde en 
samlet CO2 besparelse på yderligere 18 % i 2018 for det 
samlede regnskab. 

OLIE
Kommunens forbrug af olie er fortsat kun til opvarmning 
af Roskilde Idrætscenter i Darup. Idrætscenteret har an-
vendt nogenlunde samme mængde olie i 2018 som i 2017.
Når det lykkes at udfase forbruget her af olie, vil det 
betyde et yderligere fald i CO2-udledningen på ca. 0,4 % i 
det samlede regnskab. 

KØRSEL
Tjenestekørsel i egne køretøjer er stort set uændret fra 
2017 til 2018. Kørsel i kommunale køretøjer er samlet set 
steget med 10 %.
På kommunes købekort er forbruget af diesel faldet og 
forbruget af benzin steget, hvilket kan skyldes udskift-
ning af dieselbiler til benzin/hybrid biler.   
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UDVALGTE INDSATSER

• Fortsat udskiftning af belysningsanlæg

• Deltage i projektet Lighting Metropolis

• Ny belysning på Rådhuset, Gl. Amtsgård bygning

• Udskiftning af ventilationsanlæg på Børnehuset Wiemosen, 

Tjørnegårdskolen og hovedbiblioteket

• Fortsat forbedringer af klimaskærme, gennem efterisoler-

ing og vinduesudskiftning på relevante bygninger

• Fortsat køb af bionaturgascertifikater der sikrer at kom-

munens naturgasforbrug fortsat erstattes af bionaturgas

• Ejendomsstrategi for Roskilde Kommune

• Fastsættelse af handlinger i ny Strategisk Klima- og Ener-

giplan

I 2018 & 2019        
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CO2-NEUTRAL KOMMUNE I 2035

HVAD BETYDER CO2-NEUTRALITET?

At kommunen er CO2-neutral betyder, at der alene kan 
udledes drivhusgasser inden for kommunegrænsen 
eller kommunen som virksomhed, hvis udledningen 
mod  svares af et tilsvarende optag eller reduktion. Fx 
ved skovrejsning, udtag af lavbunds områder, eksport 
af vedvarende energi produceret i kommunen eller an-
dre tiltag, som redu cerer mængden af drivhusgasser i 
atmosfæren.

CO2 benyttes som en fællesbetegnelse for den samlede 
udledning af drivhusgasser. 

STRATEGISK KLIMA- OG ENERGIPLAN

Ud over målet om en CO2-neutral kommune som virk-
somhed i 2035, indeholder forslag til Strategisk Klima- 
og Energiplan også følgende mål:  

• Vi skal have en CO2-neutral el-  og fjernvarme-
forsyning i 2030

• Vi skal have en CO2-neutral individuel opvarmning 
i 2035

• Vi skal være en CO2-neutral kommune som 
geografisk  område i 2040 

Roskilde Kommune har i mange år haft en ambitiøs 
klima- og energiindsats med stor politisk bevågenhed. 
Senest er Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022 
udarbejdet og sendt i offentlig høring, med henblik på 
vedtagelse sommer 2019. 
Heri fastsættes fire mål hvoraf det ene mål er en 
CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035. Det 
grønne regnskab viser netop, hvor meget CO2 Roskilde 
Kommune udleder som virksomhed, og det er derfor 
også det grønne regnskab som i 2035 skal vise, om 
Roskilde Kommune når sit mål.

Fjernvarme og el dækker over 70 % af Roskilde Kom-
munes CO2-udledning. Derfor har CO2-emissionsfaktoren 
(antal kg CO2 udledt pr. forbrugt kWh) for henholdsvis el 
og fjernvarme stor betydning for resultatet af det grønne 
regnskab. 
I følge DNs principper skal CO2-emissionsfaktorer for el 
og fjernvarme fastholdes på 2007-værdien i det grønne 
regnskab. Dermed er det muligt at sammenligne resul-
taterne direkte fra år til år. På den anden side medfører 
det også, at der ikke kan medregnes lokale, regionale og 
nationale tiltag i det  grønne regnskab.

De lavt-hængende frugter er høstet
Roskilde Kommune har allerede høstet mange af de lavt 
hængende frugter, og det bliver derfor mere vanskeligt 
med tiden, at fortsætte den årlige reduktion på 2 %. 

I år lyder reduktionen på 3 %, hvilket hovedsageligt 
skyldes køb af vindmølleandele og i mindre grad energi-
besparelser.

Nyt mål – nye principper?
Roskilde Kommune kan ikke stå for den grønne om-
stilling alene. Derfor kræver det at alle initiativer, store 
som små medregnes i 2035. Også initiativer på tværs af 
kommune og regionsgrænser. På nuværende tidspunkt 
kan Roskilde Kommunes grønne regnskab ikke nyde godt 
af de mange regionale, kommunale og nationale part-
nerskaber som kommunen indgår i med henblik på grøn 
omstilling af både el- og fjernvarmeforsyningen. 

For at kunne medregne alle relevante initiativer og rap-
portere om udviklingen på vej mod en CO2-neutral kom-
mune som virksomhed i 2035, skal der ske en tilpasning 
af det grønne regnskab. Denne tilpasning skal blandt 
andet ske i tæt dialog med Klimarådet, og det første 
skridt vil blive taget til næste år, hvor der ligestillet vil 
blive rapporteret på DNs metode og med variable emis-
sionsfaktorer.  
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BEREGNINGSBILAG

Graddage korrigeret varmeforbrug med faste emissionsfaktorer
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BEREGNINGSBILAG

Graddage korrigeret med faste emissionsfaktorer
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DATAKILDER

BYGNINGER

VEJBELYSNING

TRANSPORT

OMRÅDE

OLIE

DATAKILDE

NATURGAS

KØRTE KM

EL

FJERNVARME 
 

BRÆNDSTOF

EL

EMNE

”MIN ENERGI” - KOMMUNENS ENERGISTYRINGSSYSTEM

”MIN ENERGI” - KOMMUNENS ENERGISTYRINGSSYSTEM

”MIN ENERGI” - KOMMUNENS ENERGISTYRINGSSYSTEM

”MIN ENERGI” - KOMMUNENS ENERGISTYRINGSSYSTEM

Q8 OG OK ERHVERV

KOMMUNENS AFDELING FOR ØKONOMI OG EJENDOMME

SEAS-NVE

AFGRÆNSNING
Data afgrænsning af det grønne regnskab 2018, 
er sket som i 2017, hvilket vil sige at drivmidler, 
energi i bygninger og vejbelysning medregnes. 

Der er igen sket en tilpasning af data med hen-
blik på at opnå sammenligning på tværs af flere 
år. Her tænkes blandt andet på plejehjem, hvor 
beboerne selv ejer deres boligere, samt trans-
port- og varmedata. 

I henhold til aftalen med Danmarks Natur-
fredningsforening, er CO2-emissionsfaktorerne 
fastholdt med udgangspunkt i 2007. 
Det betyder at det antages, at fjernvarme ud-
leder 135 g CO2 pr. kWh og strøm 500 g CO2 pr. 
kWh.
Aktuelt er de i 2017 henholdsvis 85 g CO2 pr. 
kWh fjernvarme og  229 g CO2 pr. kWh (2018 tal 
er ikke offentliggjort endnu). 
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