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22. Juni 2022



TEMA 1: Et stærkt fundament

TEMA 2: Kultur er velfærd

TEMA 3: Dannelse og Uddannelse

TEMA 4: Åbne arme, åbent sind

TEMA 5: Globalt udsyn og ansvar

TEMA 6: Klima



Vi vil.. 

• Etablere et klimapartnerskab for kultur, der skal 
arbejde for bæredygtig udvikling af kulturlivet 
og udvikling af konkrete tiltag

• Indarbejde klimakrav i aftalerne med 
kulturinstitutioner og arrangører

• Lære af gode erfaringer nationalt og 
internationalt 

• Engagere de kreative brancher i udvikling og 
kommunikation af indsatsen



Hvad har vi gjort? 

• Dialog med Manchester om deres erfaringer

• Test af Carbon Literacy training – feb 2021 – 24 institutioner

• Indskrevet klima i kulturpolitik & handleplan 2021-24 + eventstrategi 
2020-25

• Workshop med kulturinstitutioner i maj 2021 for at kortlægge behov 
og muligheder (samarb. m. WorldPerfect)

• Dialog med statsligt niveau, region og andre kommuner

• Klima som tema i flerårige aftaler med kulturinstitutioner på drift

• Research ift. forskellige redskaber til klimaregnskab i samarbejde med 
Teknik og Miljø





Næste skridt

Test af to redskaber til CO2 regnskab juni-september
2022

• Klimakompasset
• Rethink scenekunst nu
• Evaluering gennem spørgeskema og 

opsamlingsmøde

Udvikle platform til videndeling



Hilse-på øvelse

Find en person, du ikke kender (så godt) besvar disse tre 
spørgsmål:

1. Hvad hedder du?
2. Hvor arbejder du?
3. Hvad er din bedste, grønne vane?



KLIMAREGNSKABER
Klimaregnskaber 

Kick-off arrangement på klimaregnskaber for kulturlivet, onsdag d. 22. juni 2022



Dagsorden

1. Klimamålsætningen og klimaregnskaber for Aarhus Kommune 

2. Hvad er et klimaregnskab, og hvad kan det bruges til?

3. Intro til Klimakompasset.dk  



Aarhus skal være CO2-neutrale i 2030 

Forventet reduktion i årlig direkte CO2 

udledning på de 6 delprogrammer 

Forventet direkte CO2-reduktion i 2024 (Scope

1-2)

Aarhus Byråds klimamål for 2030 (Inkl. CO2-

fangst)



SCOPE 1, 2 OG 3 – samfundsniveau 

Framework

Scope 1,2 og 3 er grundlæggende for hvordan Aarhus 
Kommune arbejder med klima og grøn omstilling

I Aarhus Kommunes klimaregnskab måler vi vores CO2-
udledning i Scope 1 og 2. Opgørelsesmetoden er 
besluttet i FN regi. 

Scope 3 er ikke irrelevant, men indgår ikke i regnskabet, 
for at undgå dobbeltkontering. 



To klimaregnskaber – fokus på CO2

Klimaregnskabet for kommunen som samfund

Al aktivitet fra borgere, virksomheder og organisationer indenfor kommunens 

geografiske areal, der udleder eller optager CO2e i scope 1 og 2

Udarbejdes af 

Klimaregnskabet for kommunen som koncern

Al aktivitet, som Aarhus Byråd har direkte indflydelse på, der udleder eller optager CO2 i 

scope 1 og 2. Dette gælder driften og opgavevaretagelsen fra de seks magistratsafdelinger 

+ de kommunalt ejede selskaber

Udarbejdes af Programkontor for klima (MTM) og Budget og Planlægning (BA).

De bindende klimamål 

Begge regnskaber afrapporteres for byrådet. Overstiges de bindende klimamål for året skal 

byrådet igangsætte yderligere klimainitiativer, der skal realisere de målsatte reduktioner.

Aarhus



Aarhus skal være CO2-neutrale i 2030 
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Aarhus skal være CO2-neutrale i 2030  



Hvordan beregner man CO2-udledningen? 

Aktivitet +
Mængde 

Emissionsfaktor 
(CO2-udledning pr. enhed) CO2-udledning 

200 km 200 km x 0,139 kg CO2 = 27,8 kg CO2

4.000 KWh 4.000 KWh x 0,155 kg CO2 = 620 kg CO2



Opfølgning på klimaarbejdet – to paradigmer    

Klimaregnskaberne: Langsigtet effektopgørelse 

• Opfølgning på faktisk udledning af drivhusgasser 

• Det langsigtede mål mod 2030 – faktisk CO2-udledning

• Evaluerer på data bagud i tid: ”Hvordan gik det?”

• Scope 1 og 2 udledning 

• Klimaregnskab for Aarhus Kommune som samfund

• Klimaregnskab for Aarhus Kommune som koncern

Forandringsindikatorer: opfølgning på delmål og værdi 

• Nødvendigt at følge forandringer på kort sigt 

• Løbende opfølgning på om samfundet bevæger sig i 

den rigtige retning (formåen og adfærd) 

”Den grønne 
Omstilling” 

Klimaregnskaber i kulturinstitutioner 





Klimaregnskaber for kulturlivet   

• Ikke et klimaregnskab i samme forstand som det kommunale og 
nationale regnskab

• En opgørelse over den CO2-udledning som institutionen er ansvarlig 
for og (potentielt) kan påvirke 



Hvorfor skal vi have klimaregnskaber? 

• Viden:
• Hvor kommer min CO2-udledning fra? 

• Identificere CO2-udledningen 
• Hvilke områder i min institution udleder mest CO2?  

• Handlemuligheder
• Hvor kan jeg sætte ind, for at reducere min CO2-udledning? 



Hvad skal klimaregnskaberne bruges til? 

• Viden og læring
• Hvor kommer vores udledning fra og hvad kan vi selv gøre for at nedbringe den?  

• Inspiration
• Hvad har andre gjort, for at nedbringe deres CO2-udledning i de samme sektorer 

som jeg vil arbejde med? 

• IKKE til sammenligning og sanktioner 
• Regnskaberne bør ikke sammenlignes, da forskellige institutioner har forskellige 

forudsætninger, handlemuligheder og begrænsninger

• Jo flere udledningskilder man inkluderer i sit regnskab, jo større CO2-udledning


