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Introduktion til NIRAS og vores ydelser
Klimaregnskaber og Klimakompasset

•

Affald og udledninger

•

Øvrige analyser

NIRAS’ arbejde med
bæredygtighed og klima

NIRAS’ projekter i det offentlige …

NIRAS har bæredygtig udvikling i vores DNA.
•

Grundlagt i 1956.

•

Grønland som primære marked dengang, og rådgivningen var fortrinsvist
inden for miljøområdet.

•

I dag arbejder vi i hele verden med en lang række forretningsområder.

•

Bæredygtig udvikling og indfrielse af FN’s Verdensmål er centralt i vores
arbejde.

NIRAS leverer ”totalrådgivning” inden for klima og bæredygtighed.
•
•
•
•
•
•

Strategi, proces og udvikling.
Baselines, klimaregnskaber.

Fremskrivninger og målsætninger for CO2-reduktioner.

Strategisk rådgivning om CO2-neutralitet gennem klimakompensering.
Kommunikation.

Finansiering (primært internationalt, dog udviklingsmæssigt i DK også).

Og for private virksomheder …

Om klimaregnskaber og
CO2-beregneren
Hvilket erfaring har I med beregningen af
klimaregnskaber?
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Klimaregnskaber
Hvad er et klimaregnskab?
•

Opgørelse over udledninger af drivhusgasser som skyldes en virksomheds
eller organisations aktiviteter inden for eks. et helt kalenderår, ofte efter en
given standard.

Klimaregnskab vs. baseline / CO2-beregning
•

•

Baselineberegninger eller lignende CO2-beregninger har eks. til formål at
danne udgangspunkt for sporing af fremtidige klimareduktioner ud fra et
givent baseline år, eller identificere og vurdere effekten af tiltag.
Fuld afrapportering af et klimaregnskab anvendes eks. til offentliggørelse
på hjemmeside eller til kunder.

Klimastrategi
•

Klimaregnskabet er et vigtigt værktøj i udviklingen af en klimastrategi og
ofte en grundforudsætning for at vælge effektive klimatiltag, der kan
reducere virksomhedens udledninger og være med til at indfri dens
målsætninger.
JNQEE63H54PE-1507519634-30938

Eksempel på klimaregnskabsrapport for
”Virksomhed X A/S”

Standarder og terminologi
Formål med standarder er at rapportere efter samme principper
og metoder.
Drivhusgasprotokollen (GHG protokollen)
•

Den mest anvendte for bl.a. virksomheder og organisationer.

•

Skal sikre at et klimaregnskab er Relevant, Komplet, Konsistent,
Transparent og Retvisende.

•

Anbefales af det tværgående samarbejde under Regeringens
Klimapartnerskaber.

•

Anvendelsen kræver forståelse for en række begreber og terminologi
omkring klimaregnskaber.

•

Central terminologi om inddeling af udledninger i Scopes …

JNQEE63H54PE-1507519634-30938

A Corporate Accounting
and Reporting Standard

”Det anbefales, at virksomhederne
opgør CO2-udledninger på
grundlag af Greenhouse Gasprotokollen (GHG).” K
(Regeringens klimapartnerskab)

Udledninger inddelt i Scopes
Virksomhedens
udledninger

Scope 1
Direkte udledninger

Scope 2
Indirekte udledninger

Naturgas og
fyringsolie

El fra elnettet

Transport i
virksomhedens
køretøjer

Fjernvarme fra
fjernvarmenettet

JNQEE63H54PE-1507519634-30938

Scope 3
Indirekte udledninger
Indkøbte varer og
tjenesteydelser
Forretningsrejser
Affald der genereres
af virksomheden
…i alt 15 kategorier

Scopes – Hvad skal man sigte efter?
Scope 1 og 2 som ”minimumskrav”
•

•

Til udarbejdelse af eksternt klimaregnskab (eller til hoved- og nøgletal til årsrapporten) er
minimumskravet:
•

A Corporate Accounting and Reporting Standard

•

Scope 2 Guidance

Forbrugskategorierne og beregninger af emissionerne fra disse er relativt ”simple”.

Scope 3 er væsentligt mere omfattende
•

A Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

•

15 ‘scope 3 kategorier’ – Oftest mest relevante af dem er:
•
•
•

•

Indkøb af varer og tjenesteydelser (til drift og anlæg)
Indkøb af transportydelser (til og fra virksomhed)

Medarbejderkørsel (tjenestekørsel i medarbejders køretøj)

Nogle mere relevant end andre  Gennemfør screening af kategorier for at vælge de mest
relevante og indarbejd disse med mere detaljeret data.
JNQEE63H54PE-1507519634-30938

A Corporate
Accounting and
Reporting Standard

Hvorfor Klimakompasset ?
Baggrund

2004

Klimakompas (v1)

2008

A Corporate
Accounting and
Reporting Standard
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2011

CO2-beregneren

2020

•

Virksomheders behov for
gratis, lettilgængeligt og
brugervenligt værktøj.

•

Formål at gøre det mere
tilgængeligt for selv små
virksomheder at beregne
alle deres udledninger.

•

Videreudviklet fra Excelbaserede CO2-Beregneren,
udviklet af NIRAS for
Erhvervsstyrelsen.

Klimakompasset

2021

Anvendelse

Hvilke data indgår i
•klimaopgørelsen?
Resultater trækkes ud og bruges i klimaregnskabet.
• Virksomheder indtaster deres forbrug trin-for-trin.

• Klimakompasset beregner udledninger efter anerkendte metoder og opstiller resultater.

Forbrug
Forbrugsdata for energi
og transport samt
procesudledninger
indtastes i værktøjet.
JNQEE63H54PE-1507519634-30938

Klimakompasset

Resultater
Ove rs ig t o ve r
virks o m h e d e n s
u d le d n in g e r.

Klimakompasset’s struktur
Energi & processer

Indkøb

Transport

Affald og
genbrug

Solgte produkter

Scope 1, 2 og 3

Scope 3

Scope 1, 2 og 3

Scope 3

Scope 3

1.Elektricitet
2.Varme og
procesenergi
3.Proces-udledning

4. Indkøb af råvarer
til produktion

6. Egne og leasede
transportmidler

5.Indkøb af
produkter og
serviceydelser

7. Medarbejdertransport

12. Brug af solgte og
udlejede produkter

8. Varetransport til
virksomhed

13. End-of-life
behandling af
solgte produkter

9. Varetransport fra
virksomhed til
kunde
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10. Affald

11. Proces af solgte
produkter

Dataformater og –kilder Scope 1 & 2
Energi
Forbrug af m3
naturgas og liter
fyringsolie i egne fyr

kWh forbrug fra
elnettet

MWh/GJ
forbrug fra
fjernvarmenettet

Data hentes fra forsyningsselskabers opgørelser eller aflæses fra målere.

Transport
Brændselsforbrug af
benzin/diesel i egne
transportmidler

Data findes i indkøbsdata,
benzinkort, eller estimeres
fra literpris og købsbeløb.

Udslip
Proces
fra proces
Direkte udslip fra
virksomhedens processer

Forskellige tilgange ved
estimering, måling mm.

Dataformater og –kilder Scope 3
Scope 3 forbrug med mest fokus
Indkøbte varer og
tjenesteydelser
(Drift og anlæg)

Regnskabsdata i DKK. Supplere evt.
med mængdedata på eks. kg
råvareindkøb.

Transportydelser

Leverandørs egne CO2-rapporter kan
anvendes, ellers ton-km eller DKK.

Forretningsrejser

Rejseselskabers egne CO2-rapporter
kan anvendes.

Medarbejdertransport
i private biler
Mængdeopgørelser
for affaldsgenerering

Kørselsgodtgørelse med viden om
DKK/km.
Oplyses af affaldsselskab eller
måles/estimeres.

Dataformater og –kilder Scope 3
Scope 3 forbrug med mindre fokus og større usikkerhed i data
Medarbejderpendling

Estimeres ud fra antal medarbejdere
og statistikker på pendling.

Solgte produkters
forbrug

Estimeres på baggrund af antal solgte
produkter, videreprocessering,
levetid, energiforbrug m.m.

Solgte produkters
bortskaffelse

Estimeres på baggrund af antal solgte
produkter, marked m.m.

Emissionsfaktorer: kriterier
 Leve op til kravene i GHG Protokollen.
 Alle relevante drivhusgasser
 Systemgrænser
 Repræsentative for den danske kontekst.
 Relevante for de fleste virksomheder i Danmark.
 Bygge på robuste og anerkendte kilder.
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Emissionsfaktorer: datakilder
Scope 1

18

Scope 2

Scope 3

EXIOBASE - indkøb af varer og ydelser
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•

EXIOBASE er en “environmentally-extended multi-regional
input-output table”.

•

Resultat af flere EU-projekter, udviklet af et consortium af flere
universiteter og LCA eksperter.

•

Gennemsnitlig emissionsfaktorer for indkøb af varer og ydelser
fra flere sektorer på det danske marked, fx:
• Manufacture of rubber and plastic products
• Computer and related activities

•

Emissionsfaktorer i kg CO2e per DKK, eller kg CO2e per ton.

•

Dækker alle relevante drivhusgasser og hele værdikæden.

•

Baseret på data fra 2011, men tager hensyn på det forventede udvikling i elproduktion.

www.exiobase.eu

Flere tilgange til klimaregnskaber
Light-udgaven
•
•
•
•

Energiforbrug
Brændselsforbrug til transport
15-20 indkøbskategorier
Indtastning i Klimakompasset

[kWh] el, fjernvarme, [m3] naturgas m.m.
[liter] diesel og benzin
[DKK] beløb forbrugt på diverse kategorier
Evt. forarbejdning i lavpraktisk Excel-ark.

Giver ”overslag” på
udledninger som
virksomheden selv kan
beregne år for år.

Substitution med fysiske mængdedata
•
•
•

Store og relevante indkøbsposter udskiftes - [kg], [km], [liter] m.m. i stedet for DKK.
Eksempelvis råmaterialer til produktionsvirksomheder: Stål og jern, kemikalier, fødevarer.
Brug af særligt-indhentede emissionsfaktorer - der hvor Klimakompasset ikke er fyldestgørende.
Brug af leverandørspecifik data – LCA’er/produktfodaftryk på grønnere produkter m.m.

Udvidet klimaregnskab
•
•
•

Endnu mere detaljeret og opdelt indkøbsdata (mere detaljeret end kontoposter)
Organisatoriske/geografiske opgørelser for større organisationer
Kræver avanceret datahåndtering og evt. datamodel udover standard Excel.

Giver mere præcise og
virksomhedsspecifikke
resultater. Lidt mere
ressourcekrævende.

Meget mere
ressourcetungt og ofte
med bistand fra ekstern
rådgiver.

Hvad kan Klimakompasset
bruges til?

Hvad kan Klimakompasset
ikke bruges til?

 Danne overblik over virksomhedens CO2udledninger og ”hotspots”.

X Kan ikke beregne udledninger på
produktniveau.

 Udarbejde beregningsgrundlag for
virksomhedens årlige klimaregnskab.

X Værktøjet udarbejder ikke et klimaregnskab i
sig selv, dette kræver ekstra arbejde med
krav til afrapportering.

Og så?

X Resultater kan ikke bruges til grøn
markedsføring eller sammenligning med
andre virksomheder.

 Definere reduktionsmål (se fx Science-Based Target
Initiative).
 Opstille scenarier for effekten af mulige
CO2-reducerende tiltag, fx. energioptimering,
materialevalg m.m.
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Om affald og udledninger
Hvilket erfaring har I med kortlægningen af affald
samt udledninger?
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Affaldshierarkiet

Principper for håndtering af affald
•

Affaldshierarkiet blev introduceret i Affaldsdirektivet i
2008

•

Affaldshierarkiet og Cirkulær Økonomi går hånd i hånd

Deponi
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Cirkulær økonomi
Nye forretningsmodeller

Omstilling af vores produktion og forbrug mod cirkulær økonomi kan
spare både ressourcer og reducere CO2-udledningene gennem nye
forretningsmodeller:
•

Service systemer: Virksomheden sælger/leaser adgangen til deres
produkter

•

Levetidsforlængelse og genbrug: Øget kvalitet og design, der øger
produkters levetid gennem reparation, adskillelse og genbrug,
herunder istandsættelse, opgradering og gensalg.

•
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Deleøkonomi: Produkter gøres tilgængelige for flere brugere gennem
deling uden, at der skal produceres flere produkter.

•

Genanvendelse: Affald eller gamle/udtjente produkter oparbejdes til
råvarer til produktionen af nye produkter.

•

Industrielle symbioser: Virksomheders restprodukter indgår som
råvarer i andre virksomheders produkter.

Bæredygtig bundlinje
•

Konsulentbistand til SMV’er
• Vurdering af tekniske muligheder
• Forretningsplan

•

Kan få plukket de lavt-hængende frugter

•

Kun begrænset mulighed for udvikling
- men vi prøver alligevel

•
•

BIORESSOURCER/AFFALD
Kaffegrums mv.
Mejeriprodukter
Grøntsager
Roepulp
Madaffald
Tidligere fødevarer

Ofte er det forretningsmæssige potentiale for lille til at
omstillingen bliver prioriteret

Kan give et godt udgangspunkt for fortsatte aktiviteter

SVAMPE

BIOGAS
El
Opgraderet biogas til
transport (busser,
færger mv.)

BIOVÆKST
Biogas
Rejekt (plast)
Kompost

ALGER
Bioraffinering (mange
produkter)

PLAST
Plastoparbejdning og
genanvendelse

LARVER/INSEKTER

LANDMÆND
Kompost/gødning
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Fra svejsegas til markbrug
Strandmøllens svovlsyre
•
•
•

Ved produktion af svejsegas renses gassen med svovlsyre for at fjerne
vanddamp, kvælstof og fosfor fra gassen
Svovlsyren blev sendt til destruktion

Landbruget bruger svovlsyre til forsuring af gylle

NIRAS hjalp med
•
•
•
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Dialog med aftager – afklaring af praktiske forhold

Beregning af økonomi
- fin business case pga. høje omkostninger til destruktion

Myndighedsforhold:
• Udarbejdelse af ansøgning om klassificering som biprodukt
• Udarbejdelse af produktdatablad og håndteringsvejledning
• Afklaring af usikkerhed om hvilken myndighed der havde kompetence til at
give tilladelse

Affald fra genbrugspladser
Lokal genanvendelse af affald fra genbrugspladser i den cirkulære økonomi – AffaldPlus+
•
•
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Screening af forretningsmodeller, teknologier og værdikæder

Besøg hos virksomheder
• hvilke materialer vil de kunne bruge
• har de restprodukter der kan indgå i symbioser
• idégenerering sammen med virksomheden

Værdikæder er centrale
•
•
•

Figurkilde: National plan for forebyggelse og håndtering af affald
2020-2032
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Værdikædesamarbejder er vigtige for at kunne udnytte ressourcerne
optimalt ift. at modtage eller afsætte genanvendelige ressourcer.

Det er et strategisk og konkret samarbejde mellem aktører og interessenter
placeret forskellige steder i værdikæden for et produkt eller materiale.

Anbefalinger:
• Afklar jeres behov, udfordringer og mål (hvad kan I selv og hvad ligger
uden for jeres handlerum)
• Fokuser på hvilken værdi samarbejdet giver jer og få ledelsen med
• Find de gode samarbejdspartnere (oplagte partnere blandt kunder og
leverandører, affaldsoperatører, videninstitutioner og organisationer)
• Behov for ekstern hjælp (kommuner, brancheorganisationer,
certificeringsbureauer, konsulenter eller lign.)
• Lav spilleregler for samarbejdet (afstem forventninger til indsats og
udbytte)

EU presser på
cirkulær omstilling
•

•
•

29

Bæredygtige produkter skal være normen i
EU - flere hverdagsprodukter skal
genbruges og repareres
Cirkulære forretningsmodeller skal
fremmes

Forbrugernes stilling i den grønne
omstilling skal styrkes bl.a. gennem
oplysning

Ambitiøse mål for genanvendelse
Direktiv

Affaldsdirektiv

2025

2030

50%

55%

55%

Husholdnings- og lign.
affald

Emballagedirektiv
Plastemballage

Engangsplast-direktiv

65%

Forbud
Juli 2021

Producentansvar
December 2024

Produktkrav
Genanvendt plast

Mærkningskrav
Juli 2021

Engangsbestik
Tallerkener
Sugerør
Rørepind
Fødevarebeholdere EPS
Drikkebægre og –
beholdere EPS
• Oxonedbrydelig plast

• Letvægtsbæreposer
• Drikkebægre +
låg/kapsler
• Madbeholdere
• Drikkevarebeholdere
• Vådservietter
• Balloner
• Fiskeriredskaber

• Drikkeflasker
• 25% i 2025
• 30% i 2030
(særskilt indsamling 77%
2025/90% 2029)

• Bind
• Tamponer og
indføringshylstre
• Tobaksprodukter med
filtre
• Filtre til tobaksprodukter
(selvstændigt
markedsført)

•
•
•
•
•
•
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60%

2035

Affaldssortering

• 16. juni 2020 politisk aftale om en
klimaplan for en grøn affaldssektor og
cirkulær økonomi.
• Handlingsplan for cirkulæ r økonomi
– National plan for forebyggelse og
håndtering af affald 20 20 -20 32
• Sortering i 10 affaldsfraktioner gælder
både husholdninger og erhverv med
husholdningslignende Affald
• Udrulning af de nye sorterings- og
indsamlingsordninger er i fuld gang
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Producentansvar for emballager
• Formål med producentansvaret er at:
• Motivere producenter til design til
genanvendelse og genbrug
• Sikre indsamling og håndtering af affald
• Der eksisterer producentansvarsordninger
for:
• Elektronik
• Batterier
• Biler
• Drikkevareemballager gennem
pantsystemet
• Senest 2025 implementeres nyt
producentansvar for emballager

Kilde: MST oplæg ved NIRAS webinar
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Affaldskortlægning
• Viden om affaldsfraktioner og mængder en
forudsætning
• Data er ofte ikke systematiseret og skal
indhentes fra forskellige kilder:
o Leverandører, affaldsindsamlere
o Faktura, indkøbsdata
o Kommuner
o Affaldsdatasystemet (ADS)
o Producentansvar
• Viden om genanvendelige fraktioner i
restaffald/brændbart kræver ofte en
affaldsanalyse
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Affaldskortlægning
Systematisering af affaldsdata og
fraktioner giver mulighed for:
• Vurdering og prioritering af initiativer
• Bedre udnyttelse af potentialerne i
affaldsressourcerne
• Grundlag for værdikædesamarbejder
o Sekundære råvarer, afsætning af
affaldsressourcer og restprodukter
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Affald i klimaregnskabet
Hvornår medtages affald i klimaregnskaber?

• GHG-Protokollen nævner specifikt produktion af affald
ved drift samt behandling af solgte produkter ved
deres bortskaffelse.
• Standarden er udarbejdet til en bred vifte af
virksomheder og kan ikke dække alles behov, eks:
• Vognmandsforretninger som
transporterer andres affald.
• Affaldsbehandlere som overtager
”ejerskabet” af affaldet.
• Produktionsvirksomheder som køber sekundære
materiale.
• Energiselskaber som distribuerer energi fra
forbrænding.
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Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.

Affald i klimaregnskabet
Genanvendelse

Virgin (nyt)
Materiale
Genanvendt
Materiale
Undgået
produktion ?

Virksomhed A
Brug i
produktion
eller drift

Virgin (nyt)
Materiale
Genanvendelse

Undgået
produktion ?

Virksomhed B
Brug i
produktion
eller drift

Virgin (nyt)
Materiale
Genanvendelse

Undgået
produktion ?

… Hvordan skal emissioner fra affaldsbehandling allokeres på tværs af disse aktører ?
… Kan man inkludere emissioner fra undgået produktion i sit klimaregnskab ?
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Virksomhed C
Brug i
produktion
eller drift

Affald i klimaregnskaber
Genanvendelse

Affald
producent

Scope 3
Affald behandler
(Genanvendelse)

Forbruger af sekundær
materiale

• GHG-protokollen anbefales, at emissioner fra genanvendelse allokeres til dem som forbruger
sekundære materialer.
• Ved indkøb af genanvendt plast vil man medregne emissioner fra genanvendelse i Scope 3, under
kategorien “køb af varer og ydelser”.
• Det kan således opnås en fordel ved at købe genanvendte materialer frem for virgine materialer.
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Affald i klimaregnskaber
Genanvendelse

Affald
producent

Scope 1
Affald behandler
(Genanvendelse)

Forbruger af sekundær
materiale
Undgåede
emissioner

Scope 2

Scope 3

• Alle direkte processemissioner fra genanvendelse indgår i Scope 1 hos affaldsbehandlere.
• Enhver køb af energi eller øvrige varer og ydelser indgår I hhv. Scope 2 og Scope 3.
• Undgåede emissioner må ikke medtages I klimaregnskabet (Scope 1-2-3).
… Men de kan rapporteres separate, dvs. “uden for scope”.
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Uden for
scope

Affald i klimaregnskaber
Genanvendelse

Affald
producent

Uden for scope
Affald behandler
(Genanvendelse)

Forbruger af sekundær
materiale
Undgåede
emissioner

• Emissioner fra genanvendelse allokeres til dem, som behandler affald eller dem, som forbruger
sekundære materialer – ikke til dem som producerer affald.
• Virksomheder der sender affald til genanvendelse, må kun medregne emissioner fra indsamling af
affald i deres Scope 3.
• Netto emissioner fra genanvendelse kan dokumenteres Uden for scope.
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Affaldsdata og emissioner
• Prisen på affaldsbehandling kan variere meget på tværs af år og virksomheder, afhængigt af bl.a.
markedet for virgine materialer og kvaliteten af affald.
• I Klimakompasset skal man indtaste mængder af produceret affald (kg / ton).
• Har man delvis data på affaldsmængder, er det muligt at undersøge en kobling af mængder og udgifter
til at have et mere komplet billede af udledningerne, og definere en strategi til at facilitere
dataindsamlingen.
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Øvrige analyser…
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Livscyklusvurderinger
LCA ( Life Cycle Assessment)

Beregninger på produkt niveau
•

ISO Standarder 14040/44

•

Fokus på et produkt i hele sit livscyklus

•

Produktets funktionalitet som referencegrundlag

•
•

Kræver professionelle LCA software og databaser
(fx SimaPro og ecoinvent)
Analyse af flere miljøpåvirkninger

Hvad kan en LCA bruges til?
 Ecodesign
 Sammenligning af produkter
 Understøtte miljøudsagn
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Rå materialer
udvinding

Materiale
oparbejdning
Affald

behandling

Forbrug

Produkt
fremstilling

Transport

Klimaregnskab som geografi
• CO2-beregneren er udviklet til at beregne
klimaregnskaber for virksomheder.
• En kommune kan oprette sit klimaregnskab for:
• Kommunen som virsomhed.
• Kommunen som geografisk område.
• Disse to typer klimaregnskaber har forskellige
systemgrænser og afrapporteringskrav, som beskrevet
i to uafhængige standarder.
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A Corporate
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Klimaregnskab som geografi
• Et klimaregnskab for et geografisk
område kræver bl.a. data på alle
emissioner indenfor området,
inkl.:
• Industrier
• Landbrug
• Husholdninger
• Transport
• …

• Værktøj fra Energistyrelsen:
“Energi og CO2-regnskab”.
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