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Samsø Kommune, CO2-regnskab for 2018.  
 
Hermed følger Samsø Kommunes CO2-regnskab for 2018. 
Dette regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for 
de forskellige energiformer. Derudover 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 producerer 
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 fossile 
brændsler i 2030. Dette arbejde inkluderer et løbende arbejde fra politikerne og forvaltningernes side af ift. 
udformning af politiker, konkrete kommunale projekter, EU-projekter, samarbejde med lokale NGO’er, 
erhvervsdrivende og borgere, mm. 

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 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, hvor det er målet, at færgen på sigt skal sejle på 
biogas. Dele af færgens brændselsforbrug er fra 2017 til 2018 overgået til landstrøm, hvorved en stor 
mængde CO2 er sparet. Forøgelsen i landstrømsforbruget er ikke medregnet i dette regnskab af samme 
grund som tidligere. 

Den fortrængte CO2 er medtaget for de kommunale solcelleanlæg, når de sælger strøm til elnettet.  

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 det kan påvirke resultatet. NRGi har ikke været i stand til at levere tal for januar 2018 for 
de fleste af elmålerne (de har leveret fra feb-18 til jan-19. Fra jan-19 har kommunen skiftet elselskab til 
SEAS-NVE, hvilket er grunden til at jeg ikke har skaffet tal fra feb-18 til feb-19, hvilket ellers ville give et 
mere korrekt tal). Omregning til CO2-forbrug for el er gjort ud fra 125%-metoden med en CO2-
emissionsfaktor på 199 g/kWh 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 dermed den reelle CO2-udledning ved produktion af strøm meget mindre end 
det tal, der fremgår i dette regnskab. Men metoden er brugt for kontinuitetens skyld samt for 
sammenligneligheden med andre kommuner, der også leverer regnskab til DN.  

Den samlede CO2-udledning fratrækkes den CO2-fortrængning, som de kommunale solcelleanlæg står for, 
når de sælger el til elnettet.  
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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.  

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.  

OBS: Der har været et par fejl i 2017-opgørelsen, som er rettet i 2018-opgørelsen. Det fremgår i regnearket 
for CO2-regnskabet for 2018. Det betyder også, at regnearket for 2017 indeholder fejl.  

3. Forbrugs- og emissionsresultater 

3.1 Det samlede elforbrug. 
Kommunale bygninger, vejbelysning og elbiler  

 

Figur 1 elforbruget er faldende 

I 2018 faldt elforbruget med 25 MWh ift. 2017, dvs. 3,9 %. Dette skyldes bl.a., at der har været en politisk 
vedtaget indsats for at skifte gadebelysningen ud med LED, som blev iværksat ved udgangen af 2017 og 
fortsatte ind i 2018, men vi skal også medregne den faktor, at januar 2018 ikke er medtaget i tallene, 
hvilket forklarer en bid af faldet i elforbruget.  
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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 181 g/kWh for 2017 til 199 g/kWh for 2018. Denne faktor varierer fra år til år, da 
der nogle år f.eks. er mindre vind i energisystemet, 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, da der hovedsageligt er vindstrøm i de samske stikkontakter (se afsnit 2). 

3.2 Det samlede varmeforbrug. 
Varmeforbrug til de kommunale bygninger 
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Figur 3 Fyringsolie bliver kun anvendt i én kommunal bygning; til opvarmning af snerydningskøretøjer. 

Der er sket mere end en fordobling af olieforbruget fra 2017 til 2018. Indtil videre kender vi ikke årsagen til 
stigningen. Forbruget af fyringsolie sker nu udelukkende ved kommunens materielgård, hvor en kalorifer 
varmeventilator 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 for Samsø Kommune er dækket af dels biomassefyret fjernvarme, hvilket 
antages at være CO2-neutralt, og dels eldrevne varmepumper, hvilket medregnes i figur 1.  
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3.3 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 et lille fald på under 1 tons i udledningen fra transport. Det kan ses, at benzin har substitueret diesel – og at 
kørsel i egen bil er steget lidt. 

På figur 4 ses CO2-udledning for diesel og benzin til kørsel i Samsø Kommune. Det kan ses, at der er sket et 
lille fald i CO2-udledningen fra 2017 til 2018 på under 1 tons. Der er sket lidt udskiftning i brændselstypen 
fra diesel til benzin – og til kørsel i egen bil. Det i sig selv betyder en lavere CO2-udledning, da udledningen 
for diesel er højere end for benzin, hvilket kan forklare det lille fald.  
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4. Konklusion 
 

 

Figur 5: Der ses et lille fald i CO2-udledningen fra 2017 til 2018 

Som det ses på Figur 5, sker der et lille fald i CO2-udledningen fra 2017 til 2018, nærmere betegnet et fald 
på 0.5%. Dette fald ligger under de 2%, som er målet i DN’s Klimakommune-aftale. Faldet i CO2-
udledningen på 0.9 tons, til trods for at udledningen fra elproduktion er steget fra 117/år til 124 tons/år, 
skyldes hovedsageligt et større salg af el til nettet fra de kommunale solcelleanlæg fra 2017 til 2018 – og 
dermed en større fortrængning af CO2. Stigningen i CO2-udledningen fra elproduktionen mellem 2017 til 
2018 skyldes udelukkende en stigning i den nationale emissionsfaktor for el. Fastfryser vi denne på 2017-
niveau’et, ser vi et fald i CO2-udledningen på 7% fra 2017 til 2018, hvilket afspejler det fald i tallet for 
elforbruget, vi så i figur 1. Igen skal jeg påpege, at CO2-udledningen for elproduktionen er et teoretisk 
resultat, der er lavet til at passe ind i den nationale beregningsmetode. Men Samsø er en ø og vi ved, hvor 
hovedparten af strømmen kommer fra: Den bliver produceret af de i alt 21 hav- og landvindmøller, som 
står på og uden for Samsø. Dermed er størstedelen af den strøm, vi forbruger, VE-strøm – og den reelle 
CO2-udledning for Samsø Kommune meget lavere. 

Det officielle resultat på 0.5% reduktion af CO2-udledningen afspejler i det store hele, at Samsø Kommune 
ikke har en decideret energispareplan for hvert år, men vedtager enkelte indsatser og installere 
energianlæg, når det kan betale sig , og desuden har politik om løbende at energieffektivisere. Således har 
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Teknik og Miljø f.eks. fået mandat af politikerne til at implementere 
energianlæg/energirenoveringsprojekter, der har en tilbagebetalingstid på 25 år eller under. Politikerne 
besluttede i 2017 at indføre landstrøm til den kommunale færges natdrift, hvor landstrømmen går ind og 
erstatter dieselgeneratorer. Dette blev indført i foråret 2018, hvilket har betydet store besparelser i CO2-
udledning. Men disse er ikke medtaget i dette regnskab. Dette er et godt eksempel på det arbejde, der 
løbende udføres af politikerne og kommunen på at imødekomme de mål Samsø har om at nå fossilfrihed i 
2030. Ligeledes blev der politisk vedtaget en udskiftning til LED-gadebelysning i 2017 med effekt i 2018. 

Jeg håber på, at vi i løbet af 2019 kan få afklaret om vi i kommunen skal lave en yderligere 
energispareindsats i de kommende år – udover de politiker, der allerede er vedtagne eller bliver vedtaget.   

 

Venlig hilsen,  

Anne-Sofie Brodersen Lütken,  

Energi- og klimakoordinator,  

Samsø Kommune 
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