
Klimaregnskab / Carbon Footprint



Lav et klimaregnskab - Carbon Footprint 
 
Denne vejledning er en hjælp til at udarbejde din virksomheds CO2-
udledning eller med andre ord Carbon Footprint. 
Øvelsen består grundlæggende af tre trin: 
- Afgrænsning af virksomheden 
- Indsamling af relevant data til Carbon Footprint 
- Beregning af Carbon Footprint via www.klimakompasset.dk 
I dette dokument kan du finde alle de informationer du har brug for når du 
skal udarbejde dit CO2-regnskab.  
 
Hvad er Carbon Footprint? 
Et Carbon Footprint er en standardiseret opgørelse over en virksomheds 
udledning af drivhusgasser og Carbon Footprint er det internationale ord for 
et klimaregnskab. Et Carbon Footprint opgøres typisk en gang årligt og 
udviklingen i virksomhedens klimabelastning kan derved følges. 
 
Carbon Footprint kan bruges som information til kunder og 
samarbejdspartnere 
og som redskab til at foretage klimareducerende indsatser. 
 
Afgrænsning af virksomheden 
Inden dataindsamling, der skal anvendes til at beregne virksomhedens 
Carbon Footprint skal den konkrete afgrænsning af virksomheden fastlægges 
fx: 

• Hvis virksomheden geografisk er placeret flere steder skal det 
afgøres om hele virksomheden skal indgå i undersøgelsen eller kun 
dele af den 
• Hvis virksomheden deler bygninger eller kontorlokaler med andre 
virksomheder skal det vurderes hvordan energiforbrug kan 
kortlægges særskilt 
• Hvis virksomheden har datterselskaber eller indgår i joint ventures, 
skal det vurderes hvordan Carbon Footprint skal afgrænses i forhold 
til denne organisation 

 
Som udgangspunkt anbefales det, at afgrænse dataindsamlingen til 

http://www.klimakompasset.dk/


virksomhedens fysiske rammer på en konkret matrikel. For større 
virksomheder lokaliseret på flere matrikler, kan det være aktuelt at udføre et 
carbon footprint for hver matrikel. 
 
Ved kontorfællesskaber anbefales det at opgøre virksomhedens andel i 
forhold til andel af m2, som virksomheden råder over. Ved Joint Venture, 
anbefales det at udarbejde flere særskilte Carbon Footprints. 
 
Indsamling af data til Carbon Footprint for virksomheder 
Data indsamles for mindst ét kalenderår. Det kan være interessant, hvis man 
ønsker at få et mere forholdsmæssigt nuanceret billede af CO2 udledningen 
at indsamle data for flere år for at sammenligne. 
Data er typisk enheder som kWh el, liter diesel, m3 naturgas mv. som 
derefter omregnes til CO2 udledning ved hjælp af Klimakompasset. 
Hvis virksomheden har opgørelser, der ikke følger kalenderåret som fx en 
elregning, kan man kontakte leverandøren for at få en opgørelse for det 
ønskede år. Alternativt kan man anvende data direkte, hvis de bare dækker 
et helt år. Hvis data ikke dækker et helt år kan man korrigere, så data 
modsvarer et helt 
år. 
 
Der skal indsamles data fra følgende områder: 

1. Virksomhedens forbrug af olie, naturgas eller fjernvarme, til 
opvarmning 

2. Virksomhedens forbrug af elektricitet til kontor/administration, 
proces og andet 

3. Virksomhedens øvrige udledninger af drivhusgasser fra 
produktion, f.eks. methan fra organisk affald, kølemidler fra 
visse typer køleanlæg o.lign.1 

4. Virksomhedens brændstofforbrug (diesel, benzin, gas) til 
virksomhedens egne (eller leasede) køretøjer fx personbiler, 

                                                        
1 Drivhusgasser fra kemiske reaktioner i industrielle processer (procesrelaterede udledninger) eller udledninger fra 

afdampning eller udslip af drivhusgasser (flygtige udledninger). De procesrelaterede udledninger kommer fra kemiske 

reaktioner ved produktion af cement og tegl, forbrug af kalk og visse kølemidler, opskumningsmidler mv. De flygtige 

udledninger stammer fra afdampning fra produktion og distribution af olie- og naturgas og i mindre omfang fra brugen af 

organiske opløsningsmidler. 

 



lastbiler og gaffeltrucks 
5. Virksomhedens øvrige transport som medarbejderne foretager 

i forbindelse med arbejde dvs. forretningsrejser i privat bil, taxa, 
offentlig transport og fly.  

 
Ud over data for forbrug mv. som beskriver CO2 udledningen, er det nyttigt 
at have data for antal m2 (BBR), antal ansatte for den opgjorte periode, samt 
omsætnings- eller produktions nøgletal. Disse data skal bruges til at kunne 
forholde Carbon Footprint til virksomhedens øvrige nøgletal. 
 
Du kan med fordel benytte Kortlægningsskemaet i bilag 1 til at kortlægge 
virksomhedens data. 
 
Når data er indsamlet, åbn Vejledning til klimakompasset fra 
www.erhvervsenergi.dk. Vejledningen fører dig step-by-step igennem at 
udfylde datafelterne og frem til det endelige resultat for din virksomhed 
 
 

 
  

http://www.erhvervsenergi.dk/


Bilag 1: Kortlægningsskema 

Virksomhedens eget forbrug af fossile brændsler  
fx olie, naturgas, diesel til opvarmning eller maskiner 

 
Opvarmning / Maskine Periode Forbrug (kWh, tons, liter, m3) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Virksomhedens egne (eller leasede) køretøjer 
Fx personbil, lastbil og gaffeltruck 

 
Køretøj Periode Forbrug (liter eller km) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Virksomhedens årlige forbrug (indkøb) af elektricitet 
og varme fra energileverandører 
 

 

Elektricitet / Varme Periode Forbrug (kWh) 
   
   
   
   
   



 

Transport som medarbejderne foretager i forbindelse 
med arbejde dvs. forretningsrejser i privat bil, taxa, 
offentlig transport og fly 

 

Transporttype Periode Forbrug (liter eller km) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 




