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Danmarks årlige forbrug 
svarer til 4 jordkloder

Danmarks klimaaftryk: 
61,4 mio. tons CO2

Kommunalt indkøb: 
6 mio. tons CO2
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Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk er 61 mio. tons CO2e
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Det kommunale indkøb står for ca.10%
af det samlede forbrugsbaserede klimaaftryk

12mio. tons 
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90%

CO2udledningen ved det 

kommunale indkøb



Varer ~ 17% (~ 217 mio.kr.)

Typisk kommune 1,3 mia. kr. indkøb i 2021

Tjenesteydelser ~ 83% (~ 1,1 mia.kr.) 
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Tjenesteydelser ~ 71% Varer ~ 29% 

Typisk kommuneindkøb inddelt efter udledningen 2021
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Én fælles opgørelsesmetode til måling af CO2 ved indkøb
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• Indkøbsdata kobles med udledningsdata 

• Modellen er ikke perfekt, men den udvikles og 
beriges løbende med ny viden

• Stærkt sammenligningsgrundlag



Min kommunes klimaaftryk ved indkøb pr indbygger i 2021
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CO2e-udledning fordelt på indkøbsområder  Øvrige varer

 Øvrige Tjenesteydelser

 Transport

 Sundhedsydelser

 IT produkter og tjenesteydelser

 Fødevarer & Kantinedrift

 Energi & Brændstoffer

 Byggeri & Anlæg

 Simpelt Gennemsnit

Kilde: Det kommunale indkøbsdatasamarbejde 2021 - i samarbejde med Energistyrelsen og Økonomistyrelsen

Ca. 70 % mere 

pr. indbygger



Første klima-indkøbsrapport udsendes i dag
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Hvordan reducerer vi så udledningen ved indkøbet?
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KØB MINDRE!



Hvordan reducerer vi så udledningen ved indkøbet?
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Krav Adfærd
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Den bæredygtige værdikæde

¾ af klimaaftrykket sker uden 

for landets grænser
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Klog transport – stor klimaeffekt – og pæn besparelse

3.400 tons CO2e 33 tons CO2e

150 kr. 0 kr.

25 dage 60 dage



Andel miljømærket forbrug per kommune på 50.20 Forbrugsartikler (2021)
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”Det er jo DYRT at købe miljømærket!”
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De kommuner, der køber meget miljømærket ind, bruger ikke 
flere penge, end de der ikke gør!



De kommuner, der køber meget miljømærket ind, bruger ikke 
flere penge, end de der ikke gør!
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…På kontorvarer bruger de 
endda færre penge
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…Og på nogle af de nye 
aftaler, kan man endda se 
CO2-udledningen i 
kataloget

Det er gjort nemt at købe bæredygtigt og bevidst ind – design (grønt) e-katalog 
på SKI.dk



Arbejd aktivt med at få CO2-aftrykket ved indkøb ned
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Kig ned i SKI-standen – hør mere om din kommunes CO2-aftryk ☺

Krav Adfærd

Køb mindre!



Besøg ski.dk

Jonas Klinting

Økonomidirektør

jok@ski.dk

Katrine Pape Huldahl

Chef for CSR & 
Bæredygtighed

kph@ski.dk

Karsten Bo Nielsen

Chefkonsulent

kbn@ski.dk

Sisse Thorsbjerg

Chefkonsulent

sth@ski.dk

Nysgerrig på jeres egne klimatal?
Kom og se din kommunes klimatal på stand 26 i kælderen



Grøn omstilling i Aarhus Kommune –
Fokus på klimaaftryk og klimaafgift

Martin Østergaard Christensen, Stadsdirektør – Aarhus Kommune



Indkøbs- og klimatal i Aarhus Kommune

• 361.000 indbyggere i Aarhus Kommune

• Ca. 8 mia. kr. i årlig indkøbsvolumen (Varer og 

tjenesteydelser)

• Aarhus Kommune udledte ca. 40.000 tons CO2 som 

virksomhed (2021) scope 1 og 2 (direkte udledning + 

forsyning)

• Aarhus Kommune udledte ca. 350.000 tons (2021) 

som virksomhed (forbrugsbaseret udledning 

gennem indkøb)



Klimaafgift i Aarhus Kommune - Hvorfor

• Overordnet formål er at reducere 
CO2 udledningen ved Aarhus 
Kommunes indkøb.

• Dec. 2021: SF stiller forslag om at 
indregne CO2 i kommunens indkøb.

• 27/4-2022: Klimaafgift Byrådsvedtaget

• 1/5-2022: Klimaafgift på benzin og 
diesel samt flyrejser træder i kraft.

• 1/9-2022: Klimaafgift på udvalgte 
fødevarekategorier træder i kraft.



Konkret udmøntning samt administration af klimaafgifter

Klimaafgift i Aarhus 
Kommune

Klimaafgift (fra 2022)
850kr./ton CO2

Oksekød, Lammekød, 
Færdigretter med kød 

samt juice og saft

Flyrejser

Benzin/Diesel

Klimaafgift (fra 2023)

1000kr./ton CO2

Mobiltelefoner, 
Computerskærme, 

Tablets

Kunstgødning

Kopipapir

Administrationen holdes på et minimum

Fødevareleverandøren påfører klimaafgiften direkte på 

varen, så indkøbere i Aarhus Kommune oplever 

påvirkningen (prisstigningen) i købsøjeblikket. Provenuet 

tilbageføres efterfølgende til Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune opgør og administrerer selv klimaafgiften 

på de andre områder med bagudrettet opkrævning i januar. 

Klimaafgiften er ikke direkte synlig i købsøjeblikket.

Provenu fra klimaafgiften fordeles forskelligt

Provenuet fra fødevarer og kunstgødning tilbageføres til 

magistratsafdelingerne

Provenu fra de andre områder går til skovrejsning, intern 

flåde optimering og Aarhus Kommunes klimafond



Udvælgelse af områder til klimaafgift og en 
bæredygtig samarbejdspartner

Risk/impact model til udvælgelse af 

områder til klimaafgift med følgende 

parametre:

Virkemiddel til at accelerere indfrielsen af 

strategiske og politiske mål.

Effekt og potentiale på klima

Datakvalitet – er opgørelser mulig?

Substituerende produkter – Kan man købe 

noget andet?

At skabe overblik over parametre er en 

kompleks opgave, som kalder på et 

bæredygtig samarbejde!

Konsido tilbyder et samarbejde hvor Aarhus 

Kommune vha. kunstig intelligens kan få overblik 

over forbrugsadfærd og et fundament for 

beslutningstagen i et bæredygtighedsperspektiv. 



Effekten af en klimaafgift
Hvad betyder klimaafgiften konkret for prisen på 

udvalgte varegrupper?

*Der er taget udgangspunkt i en  klimaafgift på 1.000 kr. pr. udledt 

CO2-ton

1L benzin stiger med 2,03 kr.

1L diesel stiger med 2,25 kr.

1kg hakket oksekød stiger 

med 32,5 kr.

En flyrejse fra Aarhus til 

København stiger med 20 kr.

En liter æblejuice stiger med 1,64kr.

En liter frugtsaft stiger med 2,58kr.

1kg hakket lammekød stiger 

med 26,3 kr.



Erfaringer og gode råd

1. Adfærdsændring i organisationen kommer ikke af 

sig selv. Det er vigtigt med understøttende 

initiativer.

2. Kommunikation, kommunikation og 

kommunikation – det kan være svært at forstå ude 

i organisationen.

3. Find en god incitamentsstruktur for institutionerne, 

så de mærker effekten af klimafremmende tiltag.

4. Hold administrationen på et minimum

Samlet mængde er faldet ca. 

30% (1,8 tons pr. måned)

Samlet mængde er faldet ca. 

20% (6 tons pr. måned)

Samlet fald på ca. 80 tons 

CO2e fra varegrupper med 

klimaafgift

1. Erfaringer for 3 måneder indikerer en klar 

effekt

2. Mere data er nødvendig for at konkludere 

klimaafgiftens fulde effekt

3. Indikationer på skift i fødevare indkøb fra 

oksekød til svinekød





Nøjsomt forbrug
Omstilling af forbrug, tankesæt og adfærd



Modellens struktur
Bundlinjer

Reduktion og 
omlægning af 
vores forbrug

Strukturelle 
greb

Kulturelle 
greb

Ledelses-
mæssige

greb

Øget økonomisk råderum

Mindsker træk på klodens 

ressourcer

Fremmer incitament til grøn 

udvikling

Reduktion i CO2 udledning



Nøjsomt Forbrug
Strukturelle greb MANUEL GENNEMGANG AF 

SORTIMENT

PÅ STØRRE MATRIKLER: ÉT STED TIL 
OPBEVARING AF KONTORARTIKLER 

MINIMÉR BEHOLDNING – FØLELSEN AF 
”OVERFLOD”  FORDRER OVERFORBRUG



Nøjsomt Forbrug
Kulturelle greb

Kampagner med særligt fokus på:
• Positiv kommunikation om nødvendige forandringer 

• Åbne og ærlige drøftelser og prioriteringer

• Viden omkring forbrug





Indkøb er i gennemsnit faldet med næsten 30% 

Et enkelt produkt er faldet med næsten 60%

Aktuelle fokusområder

Hvad ser vi ind i fremadrettet?

Kommunens energiforbrug

Udlevering af it-udstyr

Indkøb og genbrug af møbler



Besøg ski.dk
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Bæredygtighed
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Nysgerrig på jeres egne klimatal?
Kom og se din kommunes klimatal på stand 26 i kælderen



På gensyn i 
plenum kl. 15.15


