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Klimaregnskab for Aarhus Kommune som koncern 2020 

 

Indledning 

I dette notat afrapporteres klimaregnskabet for kommunen som koncern for 

året 2020. Aarhus Kommune udarbejder årligt to klimaregnskaber: Ét for 

kommunen som koncern og ét for kommunen som bysamfund. Begge regn-

skaber gør status på koncernens og bysamfundets lokale udledning og op-

tag af drivhusgasser i forhold til den samlede påvirkning af atmosfærens ind-

hold af drivhusgasser (Scope 1-2 omregnet til CO2). Altså koncernens klima-

påvirkning. 

 

Ved ”kommunen som koncern” forstås kommunen som organisation med de 

seks magistratsafdelinger plus de kommunalt ejede selskaber. Klimaregn-

skabet angår dermed den drivhusgas-udledning, som kommunens daglige 

drift og opgavevaretagelse forårsager, og som Aarhus Byråd derfor har di-

rekte indflydelse på. For første gang rapporteres der også i dette regnskab 

på udledningen fra affaldsforbrændingen og oliekedlerne fra den kollektive 

el- og varmeforsyning som en separat udledning, hvilket forklares nærmere 

på side 4. 

 

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

hvor samfundsregnskabet således omfatter den drivhusgas-udledning, som 

borgere, private virksomheder og kommunen som koncern er årsag til. I 

2019 stod koncernen Aarhus Kommune for 3 % af bysamfundet Aarhus 

Kommunes samlede udledning af drivhusgasser.  

 

Udvikling 

I Figur 1 og Tabel 1 på side 3 vises udviklingen i udledningen for Aarhus 

Kommune som koncern. Udledningen var i 2020 på 31.333 tons. Sammen-

lignet med 2019 svarer det til et fald i den samlede udledning på 22 % eller 

cirka 8.700 tons CO2. Dermed ligger CO2-udledningen fra koncernen Aarhus 

Kommune i 2020 27 % eller 11.500 tons under det byrådsvedtagne mål for 

året.  

 

Der er to primære forklaringer på faldet i CO2-udledningen fra 2019 til 2020:  

• Fald i CO2-udledningen fra særligt elsektoren og  

• Reduceret energiforbrug som følge af COVID-19-pandemien og de 

medfølgende nedlukninger af samfundet. 
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Fald i elsektoren 

Elsektoren står for 68 % af reduktionen fra 2019 til 2020. Elektriciteten er i 

sig selv blevet cirka. 14 % grønnere i 2020 på grund af en større andel el-

produktion fra vedvarende kilder på nationalt plan. Aarhus Kommunes egen-

produktion af solcelleenergi fra kommunens bygninger er også steget med 

cirka 16 % fra 2019 til 2020.  

 

Faldet i elsektorens udledning fra 2019 til 2020 skyldes også markante re-

duktioner i selve energiforbruget som følge af COVID-19-pandemien. Dette 

gælder særligt elforbruget, der sammenlignet med 2019 faldt 21 %. på tværs 

af koncernen i 2020.  

 

Fald i energiforbrug 

Det lavere energiforbrug som følge af COVID-19 og nedlukningen af sam-

fundet ses også i de andre sektorer. Fjernvarmeforbruget faldt med cirka 8 

%, og udledningen fra transportsektoren er faldet med hele 35 % for de seks 

magistratsafdelinger. Reduktionen i transportsektoren fordeler sig dels på fly 

og tog, mens taxakørslen er faldet med næsten 30 %, hvilket særligt er dre-

vet af mindre befordring af skoleelever. En del af forklaringen på reduktionen 

i transporten skyldes også, at der blev kørt næsten dobbelt så mange kilo-

meter i elbiler i 2020 i forhold til 2019, mens literforbruget af benzin og diesel 

faldt markant, og samtidig er kørslen i egen bil i arbejdstiden reduceret med 

24 %.  

 

Samlet set 

Udviklingen i udledningen fra 2008 – hvor byrådets satte deres ambitiøse kli-

mamål – til 2020 udgør et markant fald på 76 %. Faldet i udledningen over 

denne tolvårige periode er primært drevet af udviklinger i energisektoren. 

Dette gælder særligt overgangen fra kul til biomasse på de lokale kraftvar-

meværker og en 70 % grønnere strøm. I kombination med den grønnere 

strøm har indfasningen af særligt elkøretøjer i koncernens flåde også resul-

teret i markante reduktioner i udledningen fra transport. Bybusserne stod i 

2020 for 73 % af hele koncernens resterende transportudledning, hvilket vil 

blive markant reduceret i forbindelse med elektrificeringen af bybusserne se-

nest i 2027, hvor også strømmen vil nærme sig 100 % fossilfrihed.  
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Figur 1: CO2-udledning (tons) for Aarhus Kommune som koncern 

 

 
Note: Se Aarhus i Tal for opgørelser over alle år fra 2008 til 2020.  

 

 

Tabel 1: CO2-udledning (tons) for Aarhus Kommune som koncern 

  2008 2016 2017 2018 2019 2020 

Elektricitet 91.821 43.746 31.454 34.967 28.860 22.911 

Opvarmning 27.321 21.633 7.346 8.030 7.343 6.921 

Transport 24.416 21.885 22.868 20.769 19.553 17.252 

Materialeforbrug   462 462 462 511 453 

CO2-optag  
(skovrejsning/vådområder) -13.553 -16.186 -16.186 -16.186 -16.253 -16.253 

Total 130.005 71.540 45.944 48.042 40.015 31.333 

Klimamål - - - 53.917 48.453 42.901 
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Tabel 2 viser udledningen opdelt efter koncernens enheder og selskaber. 

 

Tabel 2: Magistratsopdelt CO2-udledning (tons) for året 2020  

  BA MBU MKB MSB MSO MTM Selskaber Total 

Elektricitet - 2.504 1.189 653 1.743 2.495 14.376 22.959 

Opvarmning - 2.647 738 680 1.519 1.007 329 6.921 

Transport &  
køretøjer 

 
50 

 
462 

 
68 

 
606 

 
395 

 
938 

 
14.734 17.252 

Materialefor-
brug 0 0 0 0 0 453 0 453 

Bruttototal 50 5.613 1.994 1.939 3.657 4.893 29.439 47.586 

CO2-optag (skovrejsning/vådområder) -16.253 

Nettototal              31.333  

Note: Det har ikke været muligt at udskille data om el- og varmeforbruget mellem Borgmeste-

rens Afdeling og Teknik og Miljø. Dette skyldes, at BA lejer sine bygninger, herunder Rådhuset, 

fra MTM Ejendomme. Udledningen fra el- og varmeforbruget fra BA indgår derfor i MTM.  

 

Supplerende industriel røggas fra AffaldVarme Aarhus 

For første gang rapporteres der på CO2-udledingen fra industriel, fossil CO2-

røggas fra den kollektive varmeforsyning, som AffaldVarme Aarhus A/S står 

for. Udviklingen fra 2016-2020 er præsenteret i Figur 2 nedenfor. Denne ud-

ledning stammer fra den fossile del af affaldsforbrændingen og oliekedlerne, 

der forsyner lokalsamfundet. Oliekedlerne bruges til spids- og reservelast på 

kolde vinterdage med et ekstraordinært højt varmebehov og i tilfælde af ned-

brud på hovedlasten. AffaldVarme Aarhus A/S blev i 2020 udskilt fra Aarhus 

Kommune og indgår derfor som et selvstændigt selskab. Udledning fra af-

faldsforbrændingen medtages som noget nyt i dette notat for kommunen 

som koncern efter ønske fra Affald Varme Aarhus. Det fremgår imidlertid se-

parat, eftersom det også indgår i opgørelsen for samfundet og er kategorise-

ret anderledes, da det er en del af den samlede lokale og nationale energi-

produktion. Det er derfor nødvendigt at holde udledningen separat for at 

undgå, at det tæller dobbelt i koncernens regnskab, hvor udledning bereg-

nes til energiforbrug. 

 

Når det alligevel giver værdi at tage med i dette notat, skyldes det, at udled-

ningen hører til den del som byrådet via sit ejerskab har større mulighed for 

at påvirke end andre kilder til udledning i samfundet. Opgørelsen kan såle-

des være med til at give byrådet som ejer en mulighed for at følge tættere 

med i Affald Varme Aarhus A/S klimaindsats. 
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Figur 2: CO2-udledning i tons fra industriel fossil røggas fra AffaldVarme 

Aarhus Holding A/S 

 

Note: Affaldsforbrændingen rapporteres fra 2016, da der herfra blev anvendt den mere præcise 

C14-målemetode. Før 2016 anvendtes BIOMA-metoden, som underestimerede udledningen. 

 

Baggrund 

Klimaregnskaberne tager udgangspunkt i Aarhus Byråds beslutning om 

CO2-neutralitet i 2030 samt beslutningen om årlige bindende klimamål for 

både samfundet og koncernen Aarhus Kommune. Regnskaberne gør status 

på, om kommunen bevæger sig mod målet. Aarhus Kommune rapporterer 

også koncernens udledning til Danmarks Naturfredningsforening som en del 

af Klimakommunekonceptet, hvor kommunen forpligter sig på at reducere 

sin CO2-udledning med 2 % årligt.  

 

Metode 

Klimaregnskabet for Aarhus Kommune som koncern udarbejdes via en mo-

del, der estimerer en CO2-udledning ud fra data på aktiviteter, der enten ud-

leder eller optager drivhusgasser. Der er typisk tale om energiforbrugende 

aktiviteter såsom elektricitetsforbrug, varmeforbrug og transport, hvorfra 

CO2-udledningen beregnes via forskellige emissionsfaktorer, der opdateres 

årligt.  

 

Klimaregnskaberne angår kun den CO2-udledning, som Aarhus Kommune 

som koncern og samfund udleder i scope 1 og 2. Det indebærer udlednin-

gen fra kommunens direkte energiforbrug og forbrug af egenproduceret eller 

indkøbt energi. Scope 3-udledninger, som kommunen kun har indirekte 
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indflydelse på, er ikke inkluderet. Dette skyldes, at data ikke kan tilvejebrin-

ges og det ikke kan kontrolleres, at udledningerne ikke dobbeltkonteres i de 

komplekse værdikæder.  

 

CO2-optaget fra vådområder og skovrejsning er usikkert, da denne opgø-

relse ikke er blevet revideret siden 2012. Estimatet er dog inkluderet, da det 

for nuværende er det bedste estimat, og udeladelse heraf vil give et forvræn-

get billede af nettoudledningen. Der er igangsat et udviklingsarbejde for at 

forbedre estimatet, der forventes leveret inden sommer 2021.  

 

Der foretages årligt bagudrettede korrektioner og forbedringer, som eksem-

pelvis kan skyldes nye, mere korrekte tal. Det betyder, at der ikke vil være 

fuld overensstemmelse mellem de historiske tal i dette og sidste års rappor-

tering. Der henvises altid til den nyeste rapportering eller klimasiderne i Aar-

hus i Tal, hvor de nyeste tal kan findes, og hvor det er muligt at sammen-

ligne alle årene 2008-2020.  

 

Den største ændring siden sidste års regnskab er den separate tilføjelse af 

fossil røggas fra AffaldVarme Aarhus’ affaldsforbrænding og oliekedler, hvil-

ket er beskrevet ovenfor.  

 

Aarhus Vand har i år gjort opmærksom på, at selskabet har en stor biogas-

produktion fra udrådning af slam, som de bruger til at producere el og 

varme, hvoraf overproduktionen sælges tilbage til el- og varmenettet. Deres 

egetforbrug af biogasbaseret el og varme konteres ikke i regnskabet, da det 

er CO2-neutralt. I Aarhus Vands eget klimaregnskab fratrækkes den solgte 

overskudsvarme og -el fra under antagelse af, at det fortrænger en ellers 

fossil el- og varmeproduktion.  

 

Denne opgørelsesmetode anvendes ikke i koncernregnskabet for Aarhus 

Kommune, da dette ikke følger Danmarks Naturfredningsforening retnings-

linjer. Det samme gælder Aarhus Krematoriums forbrug af biogas og den 

heraf afledte varmeproduktion, -forbrug og -salg.  

 

De kommunalt ejede selskaber indgår i klimaregnskabet med den andel, 

som ses nedenfor i Tabel 5. Andelen er baseret på enten Aarhus Kommu-

nes ejerandel eller byrdefordelingen blandt ejerne.  

https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/Klima-Oversigt.xview
https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://Global/AARHUS-I-TAL/Klima-Oversigt.xview
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Tabel 5: Kommunalt ejede selskabers inddragelsesfaktor for året 2020 

Selskab Faktor 

Aarhus Vand 100% 

Aarhus Havn 100% 

Midttrafik 20% 

Aarhus Sporveje 100% 

Aarhus Lufthavn 73,34% 

Aarhus Letbane 50% 

Østjyllands Brandvæsen 79% 

AffaldVarme Aarhus Holding A/S 100% 

Note: Faktoren angiver den andel, hvormed udledningen fra selskaberne medtages. Faktorerne 

er baseret på Aarhus Byråds ejerandel, mens der for Midttrafik er tale om en byrdefordeling.  

 

Det er første gang, at selskaberne Aarhus Lufthavn og Aarhus Letbane ind-

går i klimaregnskabet, da det først i år har været muligt for dem at levere 

data hertil. Aarhus Lufthavn har leveret data for perioden 2018-2020, og 

2018-tallene er lagt ind bagudrettet. Aarhus Letbane har leveret data for 

2020, som også er lagt ind bagudrettet for 2018 og 2019, som var de første 

hele år, hvor Letbanen var i drift.  

 

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 nødvendigvis være 

en vis usikkerhed. Desuden kan de enkelte år være præget af enkeltstående 

begivenheder med væsentlig indflydelse på CO2-udledningen, for eksempel 

vindforhold, særligt kolde vintre og deslige. Det er derfor vigtigt at fokusere 

på den overordnede udvikling over årene og være varsom med at tolke for 

meget på enkelte år. 

 

I den forbindelse vil 2020 også være et specielt år grundet COVID-19 og 

samfundsnedlukningen, der har resulteret i et ekstraordinært lavt energifor-

brug sammenlignet med både 2019 og sandsynligvis også næste års 2021-

regnskab.   


