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Vejledning til klimakompasset 

Vejledning til klimakompasset 

På hjemmesiden www.klimakompasset.dk kan man finde det værktøj (CO2-

beregner) vi anbefaler, der skal anvendes til at beregne virksomhedens 

carbon footprint. 

 

I det følgende gives en vejledning i anvendelsen af klimakompassets CO2-

beregner.  

 

 

Vejledning til CO2-beregner fra klimakompasset 

 

 

1. Åben www.klimakompasset.dk 

 

2. Tryk på CO2 beregner 

 

3. Opret ny brugerprofil 

 

4. Klik på ”Ny beregning” 

 

5. Indtast nøgledata 

 

a. Navngiv beregningen, gerne med firmanavn eller initialer og et 

årstal for de indtastede data 

 

b. Indtast starttidspunkt, fx 1. januar 2008. Hvis der ønskes et 

carbon footprint for 2007 eller før, skal der udføres en 

beregning per år 

 

c. Det anbefales, at der indtastes antal medarbejder og 

omsætning, så, at der kan opgøres CO2 – udledning 

forholdsmæssigt per medarbejder eller per omsætning 

 

6. Gem nøgledata 

http://www.klimakompasset.dk/
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7. Tryk på figuren for at starte indtastning af data – tryk på det ikon, hvor 

du vil starte fx virksomhedens egne køretøjer 

 

8. VIGTIGT!!! Ved indtastning af data i klimakompasset skal du for hvert 

felt/type huske at vælge en ny linje (ved at trykke på + tegnet) efter 

sidste indtastning, ellers bliver den sidste linje ikke medregnet (Du kan 

løbende kvalitetskontrollere dine indtastninger ved at se om 

totalsummen stiger)  

 

 

9. Egne og leasede transportmidler 

Hvis virksomheden har egne køretøjer (lastbiler, personbiler, trucks 

m.m.) skal der for hvert køretøj vælges brændstoftype (benzin, diesel 

eller flaskegas). For benzin eller diesel skal biobrændstof indholdet 

vælges (kan oplyses af jeres benzinselskab). Brændstofforbrug eller 

antal km (og km/l) skal indtastes.  

 

 

 

10. Brændselsforbrug og procesrelaterede udledninger  

På denne side skal du indtaste informationer om virksomhedens 

interne forbrug af fossile brændsler fx kul, olie, benzin. Det interne 

forbrug kan fx være til eget oliefyr, kedler eller maskiner. Det er kun få 

virksomheder, der har procesrelaterede udledninger (se fodnoten på 

side 1) 

 

 

 

11. Elektricitet og anden energi 

På denne side skal du indtaste oplysninger om virksomhedens årlige 

indkøb af elektricitet og varme fra energileverandører. Oplysningerne 

findes på virksomhedens energiregninger eller grønt regnskab. Hvis 



 3 

virksomheden køber elektricitet, der ikke bidrager til udledning af CO2 

eller andre drivhusgasser, kan du indtaste de relevante data i feltet 

"CO2-neutral elektricitet". Der findes på siden information om, hvornår 

der er tale om CO2-neutral elektricitet ved tvivlstilfælde bør du 

kontakte din rådgiver fra Planmiljø. 

 

 

 

12. Medarbejdernes forretningsrejser  

På denne side skal du indtaste oplysninger om medarbejdernes rejser 

med bil fx taxa, offentlig transport (bus, tog, metro), fly og andre 

køretøjer, som ikke er ejet eller leaset af virksomheden. Dvs. al 

persontransport i forbindelse med arbejde. 

 

Ved flytransport er der på siden et link til webflyer.com, der kan 

udregne tilbagelagte km, når afrejseby og ankomstby indtastes. Der 

kan indtastes data per rejse. Hvis virksomheden har mange flyrejser 

kan man summere tilbagelagte km for alle indenlandske rejser, rejser i 

Europa og rejser i verden. Dvs. man kan nøjes med at indtaste 3 

gange. Bemærk hvis der er flere kollegaer, der har rejst sammen skal 

man multiplicere antal km eller CO2-belastningen med antal rejsende. 

Nogle rejsearrangører eller flyselskaber kan oplyse om totalt fløjne km 

og CO2 belastning. I dette tilfælde kan man indtaste CO2 i tons under 

en anden rubrik under scope 3 f.eks. ”Outsourcede aktiviteter”. 

  

Udover forretningsrejser kan du i denne menu også vælge at 

inkludere medarbejdernes rejser til og fra arbejde, men som sagt er 

det valgfrit. 

 

13. Afslutning af beregning i klimakompasset 

Tryk på ”afslut beregning” oppe i venstre hjørne.  

Du kan nu se beregningerne ved at trykke på ”vis rapport” – her åbnes 

automatisk et Excel regneark og bemærk at regnearket åbner fanen 

”konstanter” – du kan trykke på fanebladet ”detaljer”, hvis du vil se de 

detaljerede beregninger eller fanebladet ”overblik” hvis du vil se det 

samlede resultat. 




