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1 CO2-regnskaber fremadrettet 

 
Gennemgang af liste med kommunale ejendomme (som for 2019) 
En tidssvarende liste med kommunale ejendomme er en afgørende forudsætning for at sikre at 
CO2-regnskabet er retvisende. Det kan samtidig gøre dataindsamling og databehandling mere 
effektivt, da der således ikke bruges tid på fx ”forkerte” adresser.  
 
Ligesom det er gjort til CO2-regnskabet for 2019 anbefales derfor før dataindsamling igangsættes 
til CO2-regnskabet 2020, at begge lister med kommunale ejendomme (varmeforbrug og elfor-
brug) gennemgås, så evt. forkerte ejendomme slettes og nye/manglende ejendomme tilføjes. 
 
Naturgasforbrugsdata fra Evida A/S 
Evida A/S har pr. 31. december 2019 omlagt målerdata til at følge kalenderåret. De første års-
forbrugsdata efter omlægningen er klar 1. januar 2021. I CO2-regnskabet for 2019 anvendes der-
for 2018-data for naturgasforbruget i de kommunale bygninger, som er de seneste tilgængelige 
på tidspunktet for regnskabet. I forbindelse med CO2-regnskabet for 2020 bør det for god ordens 
skyld undersøges, om der er væsentlige ændringer i naturgasforbruget mellem 2018- og 2020-
data, for at sikre høj datakvalitet. 

2 Udvalgte CO2-emissionsfaktorer 

 
CO2-emissionsfaktor pr. kørt km 
De tidligere opgørelser tager udgangspunkt i en CO2-emissionsfaktor for ”en typisk dansk gen-
nemsnitsbil” pr. kørt km fra 2009 på 171 g CO2/km. I de tidligere opgørelser er der for efterføl-
gende år antaget et årligt fald i denne emissionsfaktor på 3,5 g CO2/km.  
 
I stedet for at antage et fald, vil det være mere retvisende at tage udgangspunkt i målte data fra 
DCE, som er tilgængelig på årsbasis. En gennemgang af disse data for gennemsnitligt brændstof-
forbrug i personbiler pr. km viser, at emissionsfaktoren siden 2009 gennemsnitligt er faldet ca. 
2,8 g CO2/km årligt.  
 
Forkerte antagelser om lav CO2-udledning fra benzin- og dieselkøretøjer giver et kunstigt fald i 
CO2-udledningen fra transporten, som kan give bagslag senere. 
 
CO2-emissionsfaktor fjernvarme 
Til beregning af CO2-emissionsfaktor for fjernvarme er i de tidligere opgørelser brugt et vægtet 
gennemsnit for alle værkerne i kommunen til at beregne en gennemsnitlig CO2-emissionsfaktor 
for fjernvarme, som så er brugt til at beregne CO2-udledning fra fjernvarmeforbruget i alle byg-
ninger i kommunen.  
 
Den korrekte metode ville være at beregne en individuel CO2-emissionsfaktor for hvert værk i 
kommunen, som derefter kan anvendes for de specifikke bygninger der modtager fjernvarme 
fra dette værk.  
 
CO2-emissionsfaktor for affald 
Der er i alle de tidligere opgørelser 2009-2018 anvendt en fast CO2-emissionsfaktor på 32,4 kg/GJ 
for afbrænding af affald. Denne emissionsfaktor fastholdes i CO2-regnskabet for 2019. Energi-
styrelsen anvender en national CO2-emissionsfaktor for affald på 37 kg/GJ.  
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CO2-emissionsfaktor for naturgas 
Der er i alle de tidligere opgørelser 2009-2018 anvendt en fast CO2-emissionsfaktor på 57 kg/GJ 
for afbrænding af naturgas. Denne emissionsfaktor fastholdes i CO2-regnskabet for 2019. Ener-
gistyrelsen anvender en national CO2-emissionsfaktor for affald på 57,06 kg/GJ.  


