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Orientering til byrådet om CO2-kortlægning for Aarhus Kom-
mune som virksomhed 2019 

 

Indledning 

Aarhus Kommune udarbejder årligt CO2-kortlægninger for kommunen som 

virksomhed og som samfund1.  

 

Ved ”kommunen som virksomhed” forstås arbejdspladsen, organisationen 

og serviceleverandøren Aarhus Kommune. CO2-kortlægningen angår der-

med den CO2-udledning, som kommunens daglige drift og opgavevareta-

gelse forårsager.  

 

Ved ”kommunen som samfund” forstås hele bysamfundet Aarhus Kommune, 

og CO2-kortlægningen angår således den CO2-udledning, som borgere, pri-

vate virksomheder og kommunen som virksomhed er årsag til.  

 

I 2018 stod virksomheden Aarhus Kommune for 3,7% af bysamfundet Aar-

hus Kommunes samlede CO2-nettoudledning.   

 

I dette notat afrapporteres CO2-kortlægningen for kommunen som virksom-

hed for 2019. Den seneste CO2-kortlægning for Aarhus Kommune som sam-

fund var for året 2018 og blev vedlagt Økonomiudvalgsmødet den 22. april 

2020 som bilag til sagen Bindende Årlige Klimamål for Aarhus Kommune.  

  

Resultater 

Virksomheden Aarhus Kommunes nettoudledning af CO2 var i 2019 på 

38.925 tons (se figur 1). Sammenlignet med 2018 var den samlede nettoud-

ledning i 2019 således 21 % lavere. Reduktionen skyldes særligt elektricite-

ten, som er blevet 23 % grønnere i 2019, end den var i 2018. Dette skyldes 

primært et lavere forbrug af kul og øget produktion af vindenergi på nationalt 

plan.  

 

Målt i forhold til året 2008 - hvor kommunens klimaindsats startede - er den 

samlede udledning reduceret med 70 %.  

 

Transporten udgjorde i 2019 37 % af kommunens bruttoudledning (før CO2-

optag). Grønnere elektricitet vil gavne kommunen yderligere i de næste år, 

da kommunens egen transportflåde gradvist vil blive udfaset til fordel for fos-

silfrie køretøjer i forbindelse med en fortsat implementering af Grøn Trans-

portplan. 

 

 
1 CO2-kortlægningerne angår kun den CO2-udledning, som Aarhus Kommune som 

virksomhed og samfund udleder i scope 1 og 2, dvs. fra kommunens forbrug af egen-
produceret eller indkøbt energi. Scope 3-udledninger, som kommunen indirekte er 
skyld i, men ikke har kontrol over, er ikke medtaget.  
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CO2-udledningen fra vejbelysning og signalanlæg er nævneværdig, da 

denne er faldet fra 8.734 tons i 2010 til 1.750 tons i 2019 svarende til en re-

duktion på 80 %. Udover den grønnere elektricitet skyldes faldet et lavere 

energiforbrug på over 40 % i perioden blandt andet som resultat af udskift-

ning af vejbelysning til LED-lamper.  

 

Figur 1 Årlig CO2-udledning i tons fordelt på områder  

 

 
 

 

Sektorer Tons CO2  

Bygninger (El og varme) 29.425 

Tekniske anlæg (El og varme) 4.867 

Transport (Fossilt brændsel) 20.886 

CO2-optag (Vådområder+skov) -16.253 

Total  38.925 

  

Forbrugstyper Tons CO2 

El 23.325 

Opvarmning (Primært fjernvarme) 9.557 

Transport (Fossilt brændsel) 20.886 

Andet 1.411 

CO2-optag (Vådområder+skov) -16.253 

Total  38.925 
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Baggrund og metode  

Arbejdet med CO2-kortlægning tager udgangspunkt i Byrådets beslutning om 

CO2-neutralitet i 2030 for både samfundet og virksomheden Aarhus Kom-

mune. Opgørelsen anvendes primært til rapportering til Danmarks Naturfred-

ningsforening i regi af klimakommunekonceptet, der stiller krav om et årligt 

CO2-regnskab.  

 

Som tidligere år er opgørelsen beregnet via en regnearksmodel oprindeligt 

udviklet af COWl, som dog sidenhen er blevet udvidet. Data om energi- og 

brændstofforbrug med mere indsamles via en række forskellige datakilder 

og afdelinger i kommunen, deriblandt Indkøb & Udbud i Borgmesterens Af-

deling og afdelinger i Teknik og Miljø, der står for kommunens bygningsdrift. 

Desuden suppleres data for magistratsafdelingerne med data for de kommu-

nale selskaber. CO2-udledningen relateret til magistratsafdelingers og sel-

skabers energiforbrug med videre beregnes via forskellige emissionsfakto-

rer.  

 

Traditionelt har kun data fra Aarhus Vand samt den kommunale del af Aar-

hus Havn og busdriften (selskabet Aarhus Sporveje) været inkluderet som 

selskaber. I år er det dog blevet forsøgt at inkludere flere af de (delvist) kom-

munalt ejede selskaber for at få et endnu mere retvisende billede af den 

CO2-udledning, som Aarhus Kommune har del i som følge af dens opgave-

varetagelse. I år indgår derfor også Midttrafiks bygningsdrift med mere og 

Østjyllands Brandvæsen, som ikke har været inkluderet i regnskabet siden 

selskabsgørelsen og udskillelsen fra Teknik og Miljø i 2016. Desuden er der 

etableret en dialog med Aarhus Lufthavn og Aarhus Letbane, som Aarhus 

Kommune har en ejerandel i. Disse kan tidligst nå at levere data til 2020-

regnskabet. Til næste års 2020-regnskab skal Affald Varme Aarhus, der fra 

og med 2020 er selskabsgjort, også inkluderes som selskab.  

 

Selskabernes CO2-udledning indgår med en faktor svarende til Aarhus Kom-

munes ejerandel. For Midttrafik er der dog tale om Aarhus Kommunes andel 

af selskabets byrdefordeling. Tabellen nedenfor viser faktoren, hvormed de 

enkelte selskaber inddrages i 2019-regnskabet.  

 

Inddragelsesfaktor for selskaber i 2019  

Aarhus 

Vand 

Aarhus 

Havn 

Aarhus 

Sporveje 

Østjyllands 

Brandvæsen 

Midttrafik 

100 % 100 % 100 % 79,44 % 20,1 % 

 

Data- og metodekorrektioner  

For 2019-regnskabet er der foretaget en række data- og metodekorrektioner, 

med henblik på at gøre CO2-regnskabet så komplet og retvisende som 
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muligt. Korrektionerne kan enten skyldes data på nye poster, som vi ikke tid-

ligere har haft adgang til, eller ny data på allerede kendte poster, som er kor-

rigeret bagud i tid. Der lægges stor vægt på sammenlignelighed med tidli-

gere år, hvorfor alle metodeændringer i videst muligt omfang korrigeres 

bagud i tid.  

 

2019-regnskabet indeholder for eksempel nu data for flyrejser og togrejser, 

der erstatter et hidtidigt estimat fra 2012, som overestimerede udledningen 

markant. Der er også tilføjet data for el- og brintbiler tilbage til 2017, som 

hidtil ikke har indgået. Det samme gælder for tilføjelsen af egenproduceret 

solcelleenergi, som fortrænger cirka 2 % af kommunens elforbrug. Derud-

over er Midttrafiks bygninger med mere som nævnt blevet inkluderet med 

data for 2019, der dog er anslået bagud i tid for at undgå større databrud. 

Kommunens dieselforbrug for året 2018 er blevet revideret på baggrund af 

nye tal og bedre estimater for Natur- og Vejservice – der sidenhen er erstat-

tet af Entreprenørenheden – for hvem 2018-forbruget hidtil har været usik-

kert.   

 

Forbehold  

CO2-kortlægning beror på modeller for udledning, da der ikke kan måles di-

rekte på alle kilder til udledning. Da alle modeller har usikkerheder, og fordi 

kvaliteten af input-data til modellerne kan svinge, vil der være en vis usikker-

hed. Desuden kan de enkelte år være præget af enkeltstående begivenhe-

der med væsentlig indflydelse på CO2-udledningen, for eksempel vindforhold 

eller særligt kolde vintre. Det er derfor vigtigt at fokusere mest på den over-

ordnede udvikling over årene og være varsom med at tolke for meget på en-

kelte tal. 

 

Det gælder i den forbindelse, at det CO2-optag, som kommunens vådområ-

der er årsag til, er særdeles usikkert, da denne opgørelse ikke er blevet revi-

deret siden 2012. Vådområdernes CO2-optag er dog inkluderet i 2019-opgø-

relsen med 2012-data, da det er det bedste, eksisterende estimat og udela-

delse heraf vil give et forvrænget billede af nettoudledningen. Der arbejdes 

på et bedre estimat til 2020-regnskabet.  


