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FORORD
Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 
en aftale med Danmarks Naturfredningsforening 
(DN) om at være klimakommune. 
Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal 
nedbringe energiforbruget og reducere udlednin-
gen af drivhusgasser, med 2 % om året frem til 
2025. Målet gælder kommunen som virksomhed.
Roskilde Kommune har gennem en lang årrække 
haft fokus på klima- og energiområdet med for-
mulerede mål og strategier.
I juni 2019 vedtog byrådet Strategisk Klima- og 
Energiplan med mål om en CO2-neutral kom-
mune i 2040, og et underliggende mål om at 
kommunen som virksomhed skal være CO2-neu-
tral i 2035. Strategien er fulgt op med en handle-
plan for 2019-20, der blev vedtaget i oktober 2019, 
hvori der er en række indsatser med fokus på at 
nedbringe kommunens CO2-udledning både som 
virksomhed og som geografisk område. 

Grønt Regnskab 2019 vil være første gang, at 
kommunen rapporterer status for det nye mål om 
at blive en CO2-neutral virksomhed i 2035. Det 
betyder, at regnskabet først og fremmest fokuser-
er på, hvordan kommunens CO2-udledning ser ud 
med den aktuelle CO2-emissionsfaktor, og hvor-
dan udledningen har udviklet sig med baggrund i 
den emmision, der har været det enkelte år. Der 
rapporteres også for udviklingen i energiforbruget 
(med emissionsfaktor fastfrosset til 2007-niveau). 
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STATUS PÅ CO2-UDLEDNINGEN 2019

Grønt Regnskab 2019 præsenterer årets ener-
giforbrug og den tilhørende CO2-udledning for 
Roskilde Kommune som virksomhed. 
I dette års regnskab opgøres CO2-udledningen 
med både variable og fast CO2-emissionsfak-
torer.

Fokuseringen på den variable CO2-emission-
faktor sker af flere årsager;  den variable tager 
højde for de gennemførte initiativer på loka-
lt, regionalt og nationalt plan, som har ført 
til grønnere energi, og giver dermed et mere 
retvisende billede af situationen her og nu, for 
både el- og fjernvarmenettet. Derudover er den 
variable CO2-emissionsfaktor nødvendig for 
rapportering på det nye klimamål, fra Strat-
egisk Klima- og Energiplan 2019-2022, om en 
CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035.    

STATUS VED FAST CO2-EMISSIONSFAKTOR
Årsresultatet for 2019 er ca. 15.800 ton CO2 for 
Roskilde Kommune som virksomhed. 
Det resulterer i et samlet fald på 1 % i CO2-ud-
ledningen siden 2018. Siden 2007 er CO2-udled-
ningen reduceret med  21 %. I år skyldes faldet 
hovedsageligt elproduktion fra vindmøller. 

STATUS VED VARIABLE CO2-EMISSIONSFAK-
TORER
Årsresultatet for 2019 er ca. 9.000 tons CO2 ved 
brug af variable CO2-emissionsfaktorer. 
Det resulterer i et samlet fald på 12 % siden 
2018, og et fald på 55 % siden 2007, hvor udled-
ningen var ca. 20.000 tons CO2. 
Faldet fra 2018 til 2019 skyldes hovedsageligt 
en betydelig stigning i andelen af vedvarende 
energi i det nationale net, og dermed en lavere 
CO2-emissionsfaktor for el. 
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FIGUR 1: Årsresultatet for Roskilde Kommune 2019, ved brug af fast emissionsfaktro og variable 
emissionsfaktorer  for CO2. 
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EL
Det samlede elforbrug var i 2019 ca. 13.600 
MWh, hvilket er en mindre stigning på 2 % i 
forhold til 2018. Det skyldes flere ting. Blandt 
andet at kommunes bygningsportefølje i for-
hold til elforsyning, er udvidet med knap 1.200 
m2. Derudover anvendte Roskilde Kongrescen-
ter betydeligt mere el i 2019 end 2018, hvilket 
hænger sammen med et højere aktivitetsniveau 
i centeret. 
Til slut bidrager ombygningen af Roskildebadet 
og det øgede besøgsantal i Maglegårdsbadet 
også til den samlede stigning.

Roskilde Kommunes solceller, 34 anlæg fordelt 
på kommunale bygninger, har i 2019 produceret 
omkring 1.600 MWh, svarende til 11 % af det 
samlede elforbrug. Roskilde Kommune ejer 
vindmølleandele svarende til en produktion på 
1.900 MWh. 
Elforbruget til vejbelysning er faldet betydeligt 

fra 2018 til 2019. Forbruget i 2019 var 3.000 
MWh, knap 18 % mindre i i 2018.

NATURGAS
Naturgas anvendes hovedsageligt som op-
varmningskilde i de kommunale bygninger. I år 
2019 lå forbruget på ca. 14.600 MWh. Forbruget 
er samlet steget med 1,5 % fra 2018 til 2019. 
Igen er det hovedsageligt udvidelsen af byg-
ningsporteføljen som har betydning.

Roskilde Kommune indkøber biogascertifikat-
er, som garanterer produktion og opgradering 
af biogas, svarende til det samlede årlige for-
brug af naturgas. 
Dette medregnes ikke i Grønt Regnskab, 
da det ikke er i overensstemmelse med 
retningslinjerne udstukket af Danmarks 
Naturfredningsfore ning.
 I forhold til opfyldelse af målet om en 
CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035, 

bidrager indkøb af biogascertifikater betydeligt,  
nemlig med ca. 34 % af det samlede mål. 

ENERGIFORBRUG FOR DE ENKELTE OMRÅDER

16 % el, bygninger
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ENERGIFORBRUG FOR DE ENKELTE OMRÅDER

FJERNVARME
Forbruget af fjernvarme var i 2019 på knap 
30.000 MWh, svarende til en stigning på 3,5 % 
fra 2018 til 2019. 
Dette skyldes blandt andet en relativ stor 
stigning i forbruget af varme til svømmehaller 
herunder tørretid og lign. i forbindelse med 
ombygning af Roskilde badet. Derudover har 
flere bygninger indenfor ældrepleje, admin-
istration og specialinstitutioner, brugt en lille 
andel mere fjernvarme end forrige år. Dette 
skyldes højst sandsynligt ændringer i de kom-
munale aktiviteter samt brugersammensæt-
ningen i specialinstitutionerne. 

OLIE
Kommunens forbrug af olie er fortsat kun til 
opvarmning af Roskilde Idrætscenter i Darup. 
Idrætscenteret har i 2019 brugt 10 % mere 
olie end i 2018 svarende til 33.000 L. Der kan 
forekomme usikkerheder i forbindelse med 

opgørelse af olieforbrug, da bygningen ikke 
fjernaflæses, men derimod blot indrapporterer 
når der sker en påfyldning. Det resulterer i en 
forskydning af forbrug fra år til år. 
Bygningen forventes nedlagt ifm. grusgravning, 
og brugerne har fået nye klublokaler i Mål-
feltet. Da bygningen forventes nedlagt indenfor 
en kort årrække, er varmekilden ikke blevet 
omlagt.
Når bygningen nedlægges, vil der ikke være 
mere olieforbrug tilbage i kommunale byg-
ninger. Den samlede CO2-udledning vil på det 
tidspunkt falde med ca. 0,4 %.

KØRSEL
Både tjenestekørsel i egne køretøjer og i kom-
munale køretøjer er faldet med 11 % i 2019 
sammenlignet med 2018. 
Dette skyldes blandt andet ændring i praksis 
for afregning af kørselsgodgørelse samt ud-
skiftning af dieselbiler til benzin/hybrid biler.   

VINDMØLLEANDELE
Roskilde Kommune har brugt omkring 8,5 
mio. kr. på vindmølleandele de seneste 
år. Der er investeret i vindmøller på Prø-
vestenen i København samt Tjørntvedmøllen 
ved Næstved. 

Ved investering i vindmølleandele, har 
sikringen af additionalitet været særligt 
vigtig for Roskilde Kommune, for at sikre at 
bidraget til den grønne omstilling er reelt. 
Derfor annulleres der hvert år certifikater 
svarende til den mængde el Roskilde Kom-
munes vindmøller har produceret. Således 
sikres hensigten om at bidrage til den 
grønne omstilling. 
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FIGUR 2: Resultatet for de enkelte områder  2019, ved brug af fast emissionsfaktor  for CO2. 
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SAMLET SET MED FAST EMISSIONS-
FAKTOR
Som nævnt tidligere ses en stigning 
i det årlige forbrug af el til bygninger 
grundet tilføjelsen af nye bygninger og 
stor aktivitet i Roskilde Kongrescenter. 
Til gengæld ses faldet i elforbruget til 
vejbelysning tydeligt i CO2-opgørelsen 
ved fast emissionsfaktor i figuren til 
venstre. 

CO2-udledningen fra fjernvarme, natur-
gas og olie er alle steget, som allerede 
beskrevet på side 5 og 6. CO2-udlednin-
gen fra naturgas er samlet faldet knap 
20 % siden 2007. 

Den samlede udledning fra kørsel i 
kommunale og egne køretøjer er som 
nævnt tidligere faldet med 11 %, hvilket 
er et betydeligt fald sammenlignet med 
reduktionen siden 2007 som er knap 15 
%. 
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SAMLET SET MED VARIABEL EMISSIONS-
FAKTOR
Både for el til bygninger og vejbelysning ses 
et tydelig fald for 2019. Dette skyldes hoved-
sageligt, at 2019 var et år med meget vind 
i el-systemet. Jo mere vedvarende ener-
gi i systemet som fx vind, jo lavere bliver 
CO2-emissionsfaktoren for det pågældende 
år. 

CO2-udledningen fra naturgasforbruget er 
steget siden 2018. CO2-udledningen fra fjern-
varme er faldet med 9 % siden 2018 og 49 % 
siden 2007, hvilket skyldes et fald i forbruget 
samt implementeringen af biomasse i fjern-
varmesystemet. 

Olieforbruget, kørsel i egne og kommunale 
køretøjer opgøres med CO2-emssionsfakto-
rer for olie, benzin og diesel, som ikke har 
ændret sig. De er derfor ikke afbildet på 
figuren til venstre. 

FIGUR 3: Resultatet for de enkelte områder  2019, ved brug af variable emissionsfaktorer  for CO2. 
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STATUS FOR CO2-NEUTRAL KOMMUNE I 2035

Roskilde Kommunen skal være CO2-neutral 
som virksomhed i 2035. 
Udledningen i 2019 for Roskilde Kommune som 
virksomhed var ca. 9.300 tons CO2 beregnet 
med variable emissionsfaktorer og uden godt-
gørelse fra vindproduktionen. Dette er illustre-
ret via den lilla søjle i figuren til højre. 
Den grønne søjle illustrerer den mængde CO2 
Roskilde Kommune har fortrængt via biogas-
certifikater og køb af vindmølleandele, knap 
3.300 ton.
El produceret af de kommunale anlæg, bliver 
fratrukket elforbruget direkte i de enkelte byg-
ninger, det er derfor allerede fratrukket årsre-
sultatet. 
Den orange søjle viser årsresultatet for en 
CO2-neutral kommune, på ca 6.000 tons CO2. 
Roskilde Kommune skal altså reducere eller 
facilitere et optag inden for kommunegrænsen 
på ca. 6.000 tons CO2 frem mod 2035 for at nå 
sit mål. 

Forvaltningen vil – så vidt muligt i samarbejde 
med andre kommuner – arbejde for at finde en 
metode til CO2-opgørelse for fødevarer og an-
dre indkøb, der ikke er for ressourcekrævende, 
og som indenfor de nærmeste år kan komme til 
at indgå i Grønt Regnskab. 8.000
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FIGUR 4: Status for målet om en Co2-neutral kommune som virksomhed i 2035
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FIGUR 4: Status for målet om en Co2-neutral kommune som virksomhed i 2035
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BEREGNINGSBILAG

Graddage korrigeret forbrug med faste emissionsfaktorer
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BEREGNINGSBILAG

Graddage korrigeret med faste emissionsfaktorer
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DATAKILDER
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AFGRÆNSNING
Data afgrænsning af Grønt Regnskab 2019, er 
sket som i 2018, 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. 

Faste emissionsfaktorer 2007: 
Fjernvarme = 135 g CO2 pr. kWh
El = 500 g CO2 pr. kWh.

Variable emissionsfaktorer: 
Fjernvarme = 70 g/kWh (VEKS miljødeklaration 
2019)
El = 173 g/kWh (Energnet, foreløbig miljødekla-
ration 2019, 200 % metoden)



Maj 2019
By, Kultur og Miljø Sekretariatet
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde


