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Miljømæssig Bæredygtighed 
– fokus på klima

Klimarapport fra FN’s klimapanel (IPCC)1, budskaber

• Den globale temperatur var 1,09 °C højere i 2011-2020 
end i 1850-1900

• Den globale temperatur vil (sandsynligvis) stige med 
mere end 1,5 °C inden 2040 medmindre der sker store 
reduktioner i CO2 og andre drivhusgasudledninger

• Der vil være en øget forekomst af ekstreme vejr-
hændelser, selv hvis den globale opvarmning 
begrænses til 1,5°C

De vigtigste to konklusioner

• Det er med sikkerhed menneskers aktiviteter, der er 
skyld i global opvarmning

• Det går hurtigere end hidtil antaget

Miljømæssig bæredygtighed – fokus på klima

Den 6. klimarapport fra IPCC udkom 9. august 2021 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/


Klimaaftryk 
kommer ikke kun fra CO2

• De væsentligste klimagasser for vandsektoren er CO2, 
lattergas og methan

• Klimaaftryk opgøres i kg CO2-ækvivalenter, og kaldes 
ofte ”CO2-aftryk” eller ”CO2 footprint”

• GWP-faktoren afspejler, at lattergas er en drivhusgas, 
der er 273 gange så effektiv til at fastholde varmen i 
atmosfæren, som CO2

Klimaaftryk kommer ikke kun fra CO2

GWP, Global Warming Potential 1)

1 kg CO2 1 kg CO2-ækvivalenter 
1 kg methan 27-30 kg CO2-ækvivalenter
1 kg lattergas 273 kg CO2-ækvivalenter

1) Faktorer fra FN’s klimapanel, IPCC. Nyeste rapport, fra 9. august 2021 https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
I den tidligere rapport fra 2013 var GWP for methan 28 kg CO2-ækvivalenter, og for lattergas var GWP 265 kg CO2-ækvivalenter

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/


Methan

Lattergas Methan

Kuldioxid

Kuldioxid

Klima-aftryk, Novafos Scope 1, 2 og 3

Scope 1: Direkte emissioner fra egne anlæg og egne køretøjer 

Scope 2: Indirekte emissioner fra købt el og varme

Methan
Kuldioxid

Lattergas

Scope 3: Øvrige indirekte emissioner 
Indirekte emissioner, 
der er en konsekvens af Novafos’ 
aktiviteter, f.eks. fra anlæg vi bygger 
og indkøb af varer og materialer 

Lattergas



Novafos - Kilder til udledning af klimagasser

Klimaaftryk, Novafos 2020

-3.000 -2.000 -1.000  -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000
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AFRAPPORTERES SEPARAT UDEN FOR SCOPES

Indkøb af varer og materialer, underleverandører etc.
SCOPE 3 - fra varer og services, vi køber

Fjernvarmeforbrug
Indirekte emission fra el
SCOPE 2 - fra energi, vi køber

Brændstof til køretøjer
Naturgasforbrug
Metan fra vandbehandling på vandværker
Udslip af metan på biogasanlæg
Lattergas fra spildevand på renseanlæg
SCOPE 1 - fra vores egne anlæg

ton CO2 ækvivalenter per år (i 2020)

Størrelsesorden 
vises senere

SCOPE 1 – emissioner fra vores egne anlæg

SCOPE 2 – emissioner fra energi, vi køber

SCOPE 3 – emissioner fra varer og services, vi køber
Indkøb af varer og materialer, anlægsprojekter, 
underleverandører etc.

AFPAPPORTERES SEPARAT UDEN FOR SCOPES



Regeringens strategi for 
grønne offentlige indkøb

• Økonomistyrelsen har gennemført en beregning af 
klimaaftrykket af offentlige indkøb 2019. Konklusion:  
Det største klimaaftryk kommer fra ‘Byggeri & Anlæg’

• Der vil blive udviklet og implementeret en årlig 
beregning og fremskrivning af klimaaftrykket af det 
samlede offentlige indkøb

• Økonomistyrelsen er i gang med at videreudvikle 
metoden og databasen for beregningerne af klima-
aftrykket. 

Regeringen 2020: Strategi for grønne offentlige indkøb

Klimaaftrykket af offentlige indkøb 2019: https://oes.dk/media/37841/klimaaftrykket-af-
offentlige-indkoeb-2019.pdf

Ca. 20% af klimaaftrykket fra offentlige 
indkøb kom fra Byggeri og Anlæg i 2019

https://oes.dk/media/37841/klimaaftrykket-af-offentlige-indkoeb-2019.pdf


Beregninger 
kg CO2 per krone

Metode og data er baseret på EXIOBASE 1)

anvendt af bl.a.

• Økonomistyrelsen: Klimaaftrykket af offentlige indkøb 2)

• Erhvervsstyrelsen: Klimakompasset 3)

• Energistyrelsen: Danmarks Globale klimaaftryk 4)

• Danmarks Statistik: Klimaaftrykket af dansk forbrug 5)

Beregning af klimaaftryk ud fra årsregnskab

1) EXIOBASE - https://www.exiobase.eu/ som videreudvikles under Getting the Data rightaf bl.a. Aalborg Universitet 
https://www.en.plan.aau.dk/getting-the-data-right/
2) Økonomistyrelsen (2020): Klimaaftrykket af offentlige indkøb 2019 - https://oes.dk/media/37841/klimaaftrykket-af-
offentlige-indkoeb-2019.pdf
3) Erhvervsstyrelsen (og Energistyrelsen) (december 2021): Klimakompasset - https://klimakompasset.dk/klimakompasset/

4) Energistyrelsen (30 april 2021): Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk. 
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2021/apr/foerste-officielle-vurdering-af-danmarks-globale-klimaaftryk
5) Danmarks Statistik (16 december 2021): Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet. 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/Analyser/visanalyse?cid=47752

https://www.exiobase.eu/
https://www.en.plan.aau.dk/getting-the-data-right/
https://oes.dk/media/37841/klimaaftrykket-af-offentlige-indkoeb-2019.pdf
https://klimakompasset.dk/klimakompasset/
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2021/apr/foerste-officielle-vurdering-af-danmarks-globale-klimaaftryk
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/Analyser/visanalyse?cid=47752


Fokus på at reducere 
Novafos’ klimaaftryk

Scope 1: Drivhusgasser fra Novafos’ egne anlæg: 
• Vi arbejder på at måle og reducere lattergas og methan 

de kommende år 

Scope 2: Drivhusgasser fra energi, vi køber 
• Vi har gennemført energibesparende tiltag i mange år, 

og fortsætter med at reducere

Scope 3: Drivhusgasser fra anlægsprojekter og indkøb
• Vi inddrager bæredygtighed i udbud og indkøb
• Vi vil fokusere på at reducere klimaaftrykket fra vores 

anlægsprojekter

Klimaaftryk, Novafos 2020
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Klimaaftryk, Novafos
Scope 1, 2 og 3 

[ton CO2-ækvivalenter per år for 2020]

Lattergas
Methan
Brændstof og naturgas
El og fjernvarme
Anlægsarbejde
Materialer og varekøb
Andet

Screening, scope 3: 
Væsentlig usikkerhed, 

grov metode



Scope 3: 
Indirekte emissioner 

Scope 3: Indirekte emissioner

Eksempler:
• Anlægsprojekter (udført af entreprenører)
• Køb af varer og materialer
• Transport med køretøjer, vi ikke ejer (i forbindelse med 

anlægsprojekter, leverandører og ved bortskaffelse af 
affald)

• Bortskaffelse af slam og affald … og mange flere 
kategorier (15 i alt)

Vi starter med anlægsprojekter og indkøb, og inkluderer 
flere bidrag til Scope 3 de kommende år

Scope 3: Indirekte emissioner - ”uden for hegnet”

Hvor stort er klima-aftrykket fra Scope 3?



Planer for at reducere 
Scope 3 emissioner

Reduktion af Novafos’ klima-aftryk, Scope 3

Udbud og indkøbsaftaler 
Pilotprojekter

Novafos’ eget materiel 
Pilotprojekter

Beregninger af klimaaftryk og andre miljøeffekter
Screeninger med fokus på CO2-aftryk
Detaljerede livscyklusvurderinger (LCA), som inkluderer 
flere miljøeffekter samt ressourceforbrug

Samarbejde og kommunikation internt og eksternt
Samarbejde med ejerkommuner, rådgivere, 
entreprenører, producenter og andre forsyningsselskaber 

Inspirationskatalog 
Katalog med muligheder på konceptniveau, 
teknologiske løsninger, materialevalg mv.

Anlægsprojekter, klimatilpasning
Pilotprojekter

Planlægning af nye vandværker og renseanlæg 
Bæredygtighed inkluderes



Inspirationskatalog og 
indsamling af erfaringer

Planlægningsfasen, f.eks.:
• Valg mellem alternative koncepter, f.eks. valget mellem 

nedgravet rentvandsbeholder eller rentvandsbeholder i bygning
• Forskellige koncepter for separering af regnvand (nedgravede 

løsninger eller overfladeløsninger)

Valg af materialer, f.eks.
• Beton (cement med reduceret klimaaftryk)
• Plastrør med reduceret klimaaftryk 

Processer i relation til anlægsarbejdet, f. eks.
• Eldrevne gravemaskiner
• ”Fossilfri” byggeplads
• Jordhåndtering / genindbygning af jord (/grus)

Vi er i opstartsfasen og får flere erfaringer fra pilotprojekterne de 
kommende år

Reduktion af Novafos’ klima-aftryk, Scope 3



Beregninger af klimaaftryk -
Livscyklusvurdering (LCA)

Metode – fra vugge til grav

• Alle processer skal med ”fra vugge til grav”, dvs. fra 
udvinding af råstoffer, bearbejdning og produktion af 
materialer, fremstilling af produkter, brug i hele 
levetiden inklusiv vedligeholdelse og reparationer, 
bortskaffelse, genbrug, og affaldshåndtering.

Reduktion af Novafos’ klima-aftryk, Scope 3

Udvinding af råstoffer

Transport mellem 
alle led i kæden

Bearbejdning af råstoffer

Brug

Oparbejdning/genbrug 

Bortskaffelse

Fremstilling af produkter

Produktion af materialer

Anlægsarbejde



Klimaaftryk fra rentvandsbeholdere med tilhørende bygning 
(kun den del af bygningen, beholderne er placeret i)

Klimaaftryk - Rentvandsbeholdere og tilhørende bygning

Første udkast til beregninger



Klimaaftryk - Rentvandsbeholdere og tilhørende bygning

Klimaaftryk fra rentvandsbeholdere med tilhørende bygning 
(kun den del af bygningen, beholderne er placeret i)

Første udkast til beregninger



Klimaaftryk - Rentvandsbeholdere og tilhørende bygning

Klimaaftryk fra rentvandsbeholdere med tilhørende bygning 
(kun den del af bygningen, beholderne er placeret i) Første udkast til beregninger



Metoder – indtil videre

Metoder
• Screening – kun klima. Den første lyn-screening foretages 

ud fra budgetter vha. Klimakompasset 1). Det giver en 
indikation om hvilket niveau det samlede klimaaftryk 
ligger på og af hvor de væsentligste bidrag kommer fra, 
så vi kan prioritere vores indsats for indsamling af data. 
Klimakompasset må ikke anvendes som ”bevis” på at 
system A er bedre end B.

• Fuld LCA beregnes med flere forskellige metoder. Vi 
analyserer årsagerne til forskelle mellem metoderne, 
hvilket giver bedre forståelse.

• Økonomi inkluderes (budget eller overslag for planlagte 
anlægsprojekter)

• Arbejdsmiljø inkluderes kvalitativt

Fuld LCA
• Miljøvurderingsmetode: EU’s Product Environmental

Footprint (PEF) 2)

• Alle miljøeffektkategorier under PEF (f.eks. klimaaftryk, 
næringsstofbelastning, partikler, forsuring, brug af areal, 
vand og ressourcer og mange flere)

• Vi anvender PEF’s normalisering og vægtning som 
inspiration, men …

Metoder til opgørelse af klimaaftryk og andre miljøeffekter

1) Erhvervsstyrelsen (og Energistyrelsen) (december 2021): Klimakompasset - https://klimakompasset.dk/klimakompasset/ 2) Miljøstyrelsen: Produkters miljømæssige fodaftryk (PEF) - https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-
produkter/produkters-miljoemaessige-fodaftryk-pef/
European Commission: Single Market for Green Products Initiative - https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

https://klimakompasset.dk/klimakompasset/
https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-produkter/produkters-miljoemaessige-fodaftryk-pef/
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm


Metoder  

Eksempler på initiativer, metoder og standarder
(listen er ikke udtømmende og ikke i prioriteret rækkefølge)

• Product Environmental Footprint (PEF) og Sustainable Product Initiative (SPI) (European 
Commission)

• EU’s taksonomiforordning og Direktivet om Bæredygtighedsrapportering
• Klimakompasset (Erhvervsstyrelsen  i samarbejde med Energistyrelsen)
• LCAbyg (støtte fra Bolig- og Planstyrelsen)
• InfraLCA (Vejdirektoratet)
• Grønne indkøb og TCO værktøjer for forsyningssektoren (Miljøstyrelsen)
• Miljøvaredeklarationer – EPD.dk m.fl.
• LCA databaser (f.eks. EcoInvent)
• The Greenhouse Gas Protocol (GHG)
• Internationale og Europæiske standarder, f.eks. ISO 14040/44, ISO 14071, ISO 14074, ISO 

14025, EN 15804, EN 15978, ISO 21930 
• Green Building Council DK (DGNB-DK), DGNB-DE (Tyskland), BRE (UK), Austrian EDP 

Platform, Alliance HQE (Frankrig), Eco-Platform m.fl. 
• Den frivillige bæredygtighedsklasse(Bolig- og Planstyrelsen)
• ”Getting the data right” (Aalborg Universitet, videreudvikling af EXIOBASE)
• … og mange flere…

Metoder til opgørelse af klimaaftryk og andre miljøeffekter
På vej mod bæredygtighed

Der findes mange metoder, og udviklingen går stærkt. 
Vi følger med i udviklingen, og i mellemtiden anvender vi de 
metoder, der er tilgængelige lige nu

Marianne Wesnæs – mwe@novafos.dk

mailto:mwe@novafos.dk
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