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1. Formål
Denne guide er opbygget med det formål, at den skal være en hurtig hjælp til at komme i gang
med at lave webbaserede klimaberegninger i virksomheden. For en beskrivelse af baggrunden for
ClimateCalc og hvilke standarder og data, der er benyttet, henvises til www.climatecalc.eu/dk og
undersiden ”Standarder og data”.

2. Opbygning af klimaberegneren
Beregningsværktøjet er opbygget med faner inddelt i tre forskellige kategorier markeret med forskellige farver tekst på fanerne. Som udgangspunkt vil en grafisk virksomhed kun behøve at forholde sig til fanerne med grøn og sort tekst.
Virksomhedsoplysninger



Input virksomhed

På fanerne med grøn tekst indtastes data, der danner baggrund for virksomhedens klimaregnskab og produktspecifikke
beregninger.
Skabelon til indsamling af oplysninger til klimaregnskabet, der
kan downloades fra www.climatecalc.eu/dk og undersiden
”Beregning og værktøjer”.

Input medarbejdere
Input papir

BEMÆRK: Fanen med ”Virksomhedsoplysninger” er den første fane, der skal udfyldes.

Input købt transport

Produktberegning



Fanerne med sort tekst viser resultatet af de data, som virksomheden har indtastet i form af virksomhedens klimaregnskab samt eventuelt produktspecifikke beregninger samt
benchmark funktionen.

Benchmark



BEMÆRK at fanerne for produktberegning og benchmark er
låst, indtil virksomheden er certificeret.

Klimaregnskab

Emissionsberegning

På fanen med blå tekst foretages detaljerede beregninger af
emissionen af drivhusgasser på baggrund af data indtastet
under fanerne med grøn tekst. Virksomheden behøver kun at
beskæftige sig med fanen ”Emissionsberegning”, såfremt
virksomheden ønsker at se resultatet af de detaljerede beregninger eller har egne data i form af specifikke emissionsfaktorer. Såfremt virksomheden anvender brændsel eller andre materialer, som der ikke er standarddata for i beregneren,
skal disse ligeledes indtastes under fanen: ”Emissionsberegning”.
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3. Indtastning af data
Når der tastes data ind i klimaberegneren, skal man altid huske at gemme data, inden en fane forlades, eller browseren lukkes. Dette foregår ved brug af knappen i nederste højre hjørne af skærmen.
Figur 3.1. Eksempel på knapper til at gemme og udskrive data.

Ved indtastning vil klimaberegneren automatisk gøre opmærksom på, om der mangler indtastning
af data. Dette vises med RØD tekst eller RØDE markeringer. Når klimaregnskabet skal verificeres, må der ikke være røde markeringer.
BEMÆRK
Det er i nogle tilfælde ikke muligt at gemme indtastede data, hvis der er røde markeringer.
Figur 3.2. Eksempel på indtastning, hvor de røde markeringer viser, at der mangler oplysninger om den ansvarlige og oplysninger om, hvor data stammer fra.

Alle data, som indtastes, skal som udgangspunkt angives som total for seneste kalenderår eller for
virksomhedens seneste regnskabsår. Nedenstående skabelon er udarbejdet til indsamling af data.
VÆRKTØJ:
Skabelon til indsamling af oplysninger til klimaregnskab. Download: www.climatecalc.eu/dk
og undersiden ”Beregning og værktøjer”.

Enheder
Der er ved flere parametre mulighed for at foretage indtastning i forskellige enheder som f.eks.
forbrug af afvaskningsmiddel i både "kg" og "liter". Da felterne automatisk omregnes og summeres,
skal der som udgangspunkt kun indtastes i ét felt, med mindre der er forbrugsdata i virksomheden, som er angivet med forskellige enheder. Såfremt der findes data med andre enheder, end der
er angivet i beregningsværktøjet, kan der foretages omregning via afsnit 16 ”Omregningsfaktorer”.

Datakilder
Det skal ud for alle indtastede data anføres, hvem der er ansvarlig for data, og hvor disse stammer
fra. Dette vil dels gøre det nemmere at foretage opgørelsen næste år og er samtidig en betingelse
for, at regnskabet kan verificeres.
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4. Brugeradgang
For at en virksomhed kan benytte ClimateCalc beregningsværktøjet, skal virksomheden have
mindst en bruger oprettet med et brugernavn og et kodeord. For adgang til ClimateCalc henvises til
kontaktoplysninger på: www.climatecalc.eu/dk og undersiden ”Om ClimateCalc”.

Login
Login sker fra forsiden af www.climatecalc.eu/dk ved indtastning af brugernavn og kodeord.
Figur 4.1. Login fra forsiden af ClimateCalc.

Når bruger er logget ind, fremgår dette af statusfeltet i øverste højre hjørne.
Figur 4.2. Brugernavn ses i øverste højre hjørne efter log in.

I øverste højre hjørne kan man vælge ClimateCalc hjemmesiderne for de forskellige lande. En
bruger kan logge på beregningsværktøjet fra alle landes hjemmesider.

Ændring af kodeord
Brugerens kodeord kan ændres af brugeren, så snart denne har foretaget login. Ændring af kodeord sker under: www.climatecalc.eu/dk og undersiden ”Beregning og værktøjer”.
Ved ændring af kodeord skal følgende betingelser være opfyldt, for at kodeord kan godkendes:
• Indeholde mindst 8 tegn
• Indeholde mindst ét tal.
• Indeholde mindst ét specialtegn: ` ! " ? $ ? % ^ & * ( ) _ - + = { [ } ] : ; @ ' ~ # | \ < , > . ? /
En tekstmeddelelse viser, når det ændrede kodeord er godkendt.

Flere brugere
En virksomhed kan have adskillige brugere tilknyttet virksomhedens klimaregnskab via ClimateCalc. Dette kan f.eks. være relevant, hvis flere personer skal kunne foretage produktberegninger,
eller hvis en ekstern konsulent skal assistere virksomheden. Hvis virksomheden ønsker at få oprettet flere brugere, skal virksomheden kontakte den organisation, som har bevilget virksomheden
adgang og oplyse navn og e-mailadresser på de nye brugere. Hvis virksomheden ønsker at ophæve adgangen til ClimateCalc for en bruger (fx en ekstern konsulent), skal virksomheden ligeledes
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rette henvendelse den organisation, som har bevilget virksomheden adgang og bede om at få slettet brugeren. For kontaktoplysninger henvises til: www.climatecalc.eu/dk og undersiden ”Om ClimateCalc”.

5. Administration af klimaregnskaber
Så snart en virksomhed er logget på ClimateCalc, kan virksomheden begynde at oprette et klimaregnskab. Adgangen til klimaberegningsmodulet sker via ClimateCalc forsiden eller via fanen ”Beregning og værktøjer”.
Periode for klimaregnskab
Første skridt er, at virksomheden definerer perioden for virksomhedens klimaregnskab. Perioden
skal som udgangspunkt være et helt år og kan være seneste kalenderår eller virksomhedens seneste regnskabsår.
Definition af perioden for virksomhedens klimaregnskab sker ved at aktivere modulet ” Administrer
klimaregnskab”.
Figur 5.1. Modul til administration af klimaregnskaber.

Når modulet er aktiveret, kan virksomheden oprette perioden for klimaregnskabet.
Figur 5.2. Oprettelse af periode for klimaregnskab.

BEMÆRK
Det er ikke muligt at ændre perioden for et klimaregnskab, efter at det er oprettet.

Kopiering af data fra seneste periode
Hvis virksomheden tidligere har oprettet et klimaregnskab, kan alle indtastninger for det eksisterende klimaregnskab kopieres til en ny periode. Formålet med dette er at gøre indtastning af de
nye data og datareferencer nemmere.
For at kopiere data skal der sættes i kryds i feltet: ”Importer data fra sidste klimaregnskab”
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Figur 5.3. Kopiering af data fra seneste klimaregnskab.

Sletning af klimaregnskab for en periode
Såfremt virksomheden ved en fejl har oprettet et klimaregnskab for en forkert periode, kan klimaregnskabet slettes.
BEMÆRK
Eventuelt indtastede data i et klimaregnskab med forkert periode kan med fordel kopieres til
et klimaregnskab med en korrekt periode, inden det forkerte klimaregnskab slettes.
Når et klimaregnskab med en forkert periode skal slettes, skal man være opmærksom på at, at
man ikke ved en fejl sletter et gyldigt klimaregnskab. For at sikre dette, fremgår datoen for oprettelse af klimaregnskabet i parentes efter perioden.
BEMÆRK
Er et klimaregnskab først slettet, kan det ikke genskabes.

6. Sprog
Såfremt der er behov for at præsentere klimaregnskabet eller en produktberegning på et andet
sprog, kan beregnerens sprogsæt ændres i rullemenuen i øverste højre hjørne på alle fanerne.
Figur 6.1. Valg af sprog sker via rullemenuen øverst til højre.
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7. Fane: Virksomhedsoplysninger
Virksomheden skal her foretage indtastning af generelle oplysninger i form af adresse og kontaktoplysninger. Desuden skal der laves en tydelig beskrivelse af de aktiviteter og processer, der er
omfattet af klimaregnskabet.

Markering for færdigt klimaregnskab
Når virksomheden er færdig med at taste alle relevante data ind på fanerne med grøn tekst og er
klar til certificering, skal der foretages en markering af dette ved at trykke på knappen ”Færdig”.
Figur 7.1. Knappen ”Færdig” anvendes, når virksomheden er klar til certificering. Når virksomheden er certificeret, kan auditrapporten downloades via link ”Auditrapport”.

BEMÆRK
Når knappen ”Færdig” aktiveres, sendes der automatisk en e-mail til den organisation, der
skal auditere virksomheden.

Forskellige trykteknikker
ClimateCalc giver mulighed for at indtaste data for en lang række forskellige trykteknikker. Der skal
foretages afkrydsning for de trykteknikker, der anvendes i virksomheden, for at der kan indtastes
data for trykteknikkerne under fanerne "Input virksomhed" og "Produktberegning"
Figur 7.2. Eksempel på valg af trykteknikker.
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Personer ansvarlige for data
For at gøre indtastningen af oplysninger nemmere indtastes navnene på alle de personer, der er
ansvarlige for data på samtlige faner med grøn tekst samlet under fanen ”Virksomhedsoplysninger”. De ansvarlige kan efterfølgende vælges i rullemenuen ud for de enkelte data under fanerne
med grøn tekst.
Figur 7.3. Eksempel på indtastning af ansvarlige for data.
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8. Fane: Input virksomhed
Virksomheden skal foretage indtastning af data for køb af brændsel, energi, råvarer, affaldsfrembringelse mv. for alle de relevante parametre i fanen. Alle data skal som udgangspunkt angives
som total for seneste kalenderår eller for virksomhedens seneste regnskabsår.

Specielle data
Såfremt der angives forbrug af f.eks. ”andet brændsel”, elektricitet, fjernvarme eller trykplader end
det, der er standard i klimaberegneren, skal der indtastes specifikke data under fanen ”Emissionsberegning”.
Figur 8.1. Eksempel på indtastning af specifik elektricitet. Den røde tekst viser, at der skal tastes supplerende data ind under fanen ”Emissionsberegning”.

Stationære forbrændingsenheder (afsnit A)
Ved stationære forbrændingsenheder forstås forbrænding, der foregår i f.eks. fyr, kedler, motorer,
generatorer og turbiner, der er fast installeret, og som er ejet af virksomheden eller er under virksomhedens kontrol.

Data for elektricitet (afsnit C)
Ved indtastning af data for elektricitet er der både mulighed for indtastning af købt elektricitet brugt
i selve virksomheden (C1 og C2) og købt elektricitet, der er anvendt til elektriske køretøjer, som
ikke er opladet på virksomheden (C3 og C4), og som derfor ikke er omfattet af elektricitetsforbruget
under C1 og C2.
Beregneren giver mulighed for at indtaste forbrug af elektricitet ved brug af enten standarddata
eller leverandørspecifikke data.
Standarddata
Beregnerens standarddata repræsenterer gennemsnitselektricitet for landet og indtastes i C1 og
C3. Standarddata omfatter både emissionerne, der foregår direkte ved elektricitetsproduktionen,
og emissioner fra fremstilling og transport af brændsler samt transmissionstab i elnettet.
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Leverandørspecifikke data
Ved leverandørspecifikke data menes dokumentation fra elektricitetsleverandøren i form af en deklaration. Oplysningerne skal indtastes i C2 og C4 og under fanen ”Emissionsberegning”. Der skal
indtastes emissionsdata for både emissionen af drivhusgasser fra elektricitetsproduktionen samt
data for transmissionstab i elnettet.
BEMÆRK
Leverandørspecifikke data for elektricitetsproduktionen skal omfatte opstrøms emissioner
fra fremstilling og transport af brændsler. Se afsnit 12 ”Fane: Emissionsberegning” for en
forklaring på opstrøms emissioner.

Data for fjernvarme (afsnit C)
Udledningen af drivhusgasser fra fremstilling af fjernvarme varierer fra fjernvarmeleverandør til
fjernvarmeleverandør. Dels kan der være forskelle i de anvendte energikilder, og dels er der nogle
fjernvarmeværker, der ud over fjernvarme også producerer elektricitet, der afsættes via elnettet.
De store forskelle anlæggene imellem betyder, at det ikke er pålideligt at anvende gennemsnitsdata for fjernvarmeproduktionen i landet. Derfor er det nødvendigt at indhente specifikke data fra den
konkrete leverandør. Data skal foreligge enten som
1. Driftsdata for fjernvarmeanlægget eller
2. Leverandørspecifikke data
Driftsdata for fjervarmeanlægget
For at kunne beregne udledningen af drivhusgasser fra fjernvarmeanlægget skal sammensætningen af de anvendte energikilder samt anlæggets virkningsgrader være kendt. Emissionsberegningen er baseret på en række standarddata, der både omfatter emissionerne, der foregår direkte ved
fjernvarmeproduktionen samt emissioner fra fremstilling og transport af brændsler. Beregneren
giver via standarddata mulighed for at indtaste forbrug af nedenstående energikilder:
• Kul
• Naturgas
• Biobrændsel
• Overskudsvarme
Anlæggets varmevirkningsgrad skal altid indtastes i beregneren. Hvis anlægget producerer elektricitet til elnettet, skal elektricitetsvirkningsgraden ligeledes indtastes. Det skal bemærkes, at der ved
produktion af elektricitet ved fjernvarmeproduktion sker et fradrag i den beregnede emission af
drivhusgasser for den mængde elektricitet, der sælges til elnettet.
Endelig skal transmissionstabet i varmesystemet afdækkes. Et eksempel på indtastning af driftsdata fra fjernvarmeanlægget fremgår af figur 8.2.
Figur 8.2. Eksempel på indtastning af driftsdata fra fjernvarmeanlægget.
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Leverandørspecifikke data
Ved leverandørspecifikke data menes dokumentation fra fjernvarmeleverandøren i form af en deklaration. Oplysningerne skal indtastes under fanen ”Emissionsberegning”. Der skal indtastes data
for både emissionen af drivhusgasser fra fjernvarmeproduktionen samt data for transmissionstab i
varmesystemet.
BEMÆRK
Leverandørspecifikke data for fjernvarmeproduktionen skal omfatte opstrøms emissioner
fra fremstilling og transport af brændsler. Se afsnit 12 ”Fane: Emissionsberegning” for en
forklaring på opstrøms emissioner.

Virksomheder uden trykkeri (afsnit F)
Klimaberegneren er opbygget således, at forbruget af købt papir som udgangspunkt er reference
for nøgletallene i klimaregnskabet. Virksomheden kan dog have en produktionsform, hvor der er
andre forhold end mængden af papir, der er repræsentativ for produktionens størrelse, og hvor det
derfor er relevant at anvende en anden reference, der så bliver brugt som alternativ til beregning af
nøgletal i klimaregnskabet. Dette kan f.eks. være relevant for færdiggørelsesvirksomheder, der kun
har et begrænset eller intet forbrug af købt papir. Den alternative reference kan f.eks. være virksomhedens omsætning eller produceret areal. Den alternative reference tastes ind under punkt F1
og F2.
BEMÆRK:
Selvom der indtastes data under punkt F1 og F2, kan virksomheden godt have et papirforbrug indtastet under punkt D1.
Figur 8.3. Eksempel på indtastning af data for produktionens størrelse for en virksomhed, der ikke har trykkeri og ikke har noget papirforbrug.
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9. Fane: Input medarbejdere
Virksomheden skal foretage en opgørelse over medarbejdernes transport til og fra arbejde. Alle
data skal som udgangspunkt angives som total for seneste kalenderår eller for virksomhedens
seneste regnskabsår. Det skal ud for alle indtastede data anføres, hvem der er ansvarlig for data,
og hvor disse stammer fra.
Til brug for opgørelse af medarbejdernes transport til og fra arbejde er der udarbejdet to metoder:

Standardberegning (afsnit H)
Der er udarbejdet en metode til standardberegning i klimaberegneren, der gør det nemt for virksomheden at foretage en hurtig beregning af betydningen af medarbejdernes transport til og fra
arbejde. Standardberegningen er baseret på generelle tal over emissionen af drivhusgasser fra
forskellige transportmidler.
Ved brug af standardberegningen skal virksomheden foretage et kvalificeret skøn over de benyttede transportmidler, afstande og antallet af arbejdsdage for medarbejdernes transport til og fra arbejde. Virksomheden skal i forbindelse med verifikationen kunne redegøre for, hvad der ligger til
grund for virksomhedens skøn.
BEMÆRK:
Bemærk at brændstofforbruget til medarbejdere med firmabil indtastes under fanen "Input
virksomhed" under ”afsnit B”.
Såfremt standardberegningen viser, at medarbejderes transport til og fra arbejde udgør mere end
5 % af virksomhedens samlede udledning af drivhusgasser (se fane: ”Klimaregnskab”), bør der
laves en detaljeret beregning evt. via afsnit I: ”Egenberegning”.
Figur 9.1. Eksempel på indtastning af medarbejdertransport via standardberegning.

Egenberegning (afsnit I)
I skemaet for egenberegning har virksomheden mulighed for at taste detaljerede oplysninger ind
om forbruget af brændstof i form af benzin, diesel eller ”andet brændsel”. Såfremt der tastes data
ind om ”andet brændsel”, skal der indtastes specifikke data om det anvendte brændsel under fanen ”Emissionsberegning”.
For offentlig transport er der under egenberegning mulighed for at taste emissionen af drivhusgasser direkte ind. Denne kan beregnes via andre transportmodeller som f.eks. www.rejseplanen.dk.
For alle data, der tastes ind i skemaet for egenberegning, skal der foreligge et regnskab eller anden dokumentation, der viser, hvad der ligger til grund for de benyttede data.
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10. Fane: Input papir
Virksomheden skal under denne fane foretage indtastning af data på de benyttede papirkvaliteter.
De indtastede data på forskellige papirkvaliteter indgår i klimaregnskabet som vægtede gennemsnit. Når der skal foretages produktberegninger, er det desuden en forudsætning, at der er indtastet data for de benyttede papirkvaliteter under ”Input papir”.

Data fra papirleverandørerne
Det anbefales, at der indtastes papirdata for mindst 50 % af den indkøbte papirtonnage i virksomheden.
Figur 10.1. I feltet øverst på fanen fremgår det vægtede gennemsnit af de indtastede data samt andelen af
papir, som der er indtastet data for.

Data indtastes for én papirkvalitet ad gangen via modulet i nederste højre hjørne. Ved at bruge
knappen ”Ny post” kan der indtastes data for en ny papirkvalitet. Der er mulighed for at udskrive en
oversigt over de indtastede papirkvaliteter.
Figur 10.2. Modul til administration af data for indtastede og nye papirkvaliteter.

BEMÆRK:
For den del af virksomhedens papirindkøb, hvor der ikke indtastes papirdata, regner klimaberegneren med worst case data i klimaregnskabet for såvel papirfremstilling som transport
af papiret frem til trykkeriet. Derfor er det vigtigt at indtaste data for hovedparten af virksomhedens papirindkøb.
Data på de benyttede papirkvaliteter kan rekvireres via papirleverandørerne. Dette kan med fordel
ske via de udviklede brevskabeloner:
VÆRKTØJ:
Brevskabelon til papirleverandørerne. Download: www.climatecalc.eu/dk og undersiden
”Beregning og værktøjer”

Data på fremstilling af papir (afsnit L)
Alle data for papir angives i ”ton”, og der anvendes derfor forkortelsen ”t” i form af f.eks. ”Årlig indkøbt mængde (t)”.
Der kan anvendes to metoder til indtastning af data på fremstilling af papir fra papirleverandørerne.
På nuværende tidspunkt er det bedst, hvis papirleverandørerne har oplyst data i henhold til CEPImetoden til udarbejdelse af Carbon Footprint for papirprodukter (www.cepi.org). Denne metode
Guide til ClimateCalc beregningsværktøj

Side 15 af 29

23-05-2012

betegnes som ”the Ten Toes” og angiver klimadata fordelt på 10 forskellige parametre. Det skal
bemærkes, at beregneren kun medtager de data, der er indtastet under parameter 3-7. Ved indtastning af data for de øvrige parametre bliver data vist med blå skrift for at indikere, at data ikke
medregnes.
Figur 10.3. Eksempel på indtastning af data på baggrund af CEPI-metoden.

I stedet for at benytte CEPI-metoden kan virksomheden anvende data fra papirleverandørernes
PaperProfiles. Oplysningerne på papirleverandørernes PaperProfiles er ikke så fyldestgørende
som CEPI-metoden, hvorfor PaperProfile data kun må anvendes, hvis der ikke kan skaffes data i
henhold til CEPI-metoden fra papirleverandørerne. Følgende data skal indtastes fra PaperProfiles:
• CO2 (fossil)
• Purchased electricity consumption (købt elektricitet)
• Landet, hvor papirfabrikken ligger, skal vælges i rullemenuen.
Figur 10.4. Eksempel på indtastning af data på baggrund af PaperProfile.
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Data på transport af papir (afsnit M)
Der kan anvendes to metoder til indtastning af data for transport af papir fra papirleverandørerne til
virksomheden. Det bedste er, hvis papirleverandørerne har angivet specifikke data for emissionen
af drivhusgasser ved transport af papiret fra papirfabrikken til virksomheden. Dette kan f.eks. ske
ved, at leverandøren udfylder det skema, der er en del af ovennævnte værktøj (brevskabelon og
skema). Der skal kun indtastes data for emission af drivhusgasser fra forbrænding af brændstofferne. Emissionen fra fremstilling af brændstofferne lægges automatisk til i klimaberegneren.
Alternativet til at anvende data fra papirleverandørerne er at indtaste afstanden mellem papirfabrikken og grossisten samt afstanden mellem grossisten og virksomheden. Når der indtastes afstandsdata, anvender klimaberegneren standardtal for transporter af gods med lastbil. Det bør
derfor altid tilstræbes at anvende specifikke data på emissionerne af drivhusgasser oplyst direkte
af papirleverandøren.
Figur 10.5. Eksempel på indtastning af data på baggrund af afstand.
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11. Fane: Input købt transport
Virksomheden skal under denne fane foretage indtastning af data for transport af produkter mellem
virksomheden og eventuelle underleverandører, samt data for transport af produkter til kunden.
Transport af produkter til kunden er i klimaberegneren defineret som:
”Transport af produkter til den første leveringsadresse”.
Kundens videre transport af produktet samt eventuel transport via distributionsselskaber og postvæsen er ikke medtaget i klimaberegneren.
Til brug for opgørelse af købt transport er der udarbejdet to metoder:

Standardberegning
Der er udarbejdet en metode til standardberegning i klimaberegneren, der gør det nemt for virksomheden at foretage en hurtig beregning af betydningen af den købte transport. Standardberegningen er baseret på generelle tal over emissionen af drivhusgasser fra transport af gods.
Ved brug af standardberegningen skal virksomheden foretage et kvalificeret skøn over den årligt
transporterede mængde samt den gennemsnitlige afstand fordelt på køretøjer af forskellig størrelse. Virksomheden skal i forbindelse med verifikationen kunne redegøre for, hvad der ligger til
grund for virksomhedens skøn.
Figur 11.1. Eksempel på indtastning af data via standardberegning.

Egenberegning
I skemaet for egenberegning har virksomheden mulighed for at taste detaljerede oplysninger ind
om forbruget af brændstof i form af benzin, diesel, flaskegas, elektricitet eller ”andet brændsel”.
Såfremt der tastes data ind om ”andet brændsel”, skal der indtastes specifikke data om det anvendte brændsel under fanen ”Emissionsberegning”.
Under ”Egenberegning” er der desuden mulighed for at taste emissionen af drivhusgasser direkte
ind. Denne kan beregnes via andre transportmodeller som f.eks. www.itd.dk.
For alle data, der tastes ind under egenberegning, skal der foreligge et regnskab eller anden dokumentation, der viser, hvad der ligger til grund for de benyttede data.
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12. Fane: Emissionsberegning
Under fanen ”Emissionsberegning” foretager klimaberegneren detaljerede beregninger over emissionen af drivhusgasser på baggrund af data indtastet under fanerne med grøn tekst. Virksomheden behøver kun at beskæftige sig med fanen ”Emissionsberegning”, såfremt virksomheden ønsker at se resultatet af de detaljerede beregninger eller har egne data i form af specifikke emissionsfaktorer. Såfremt virksomheden anvender trykfarver eller andre materialer, som der ikke er
standarddata for i beregneren, skal disse ligeledes indtastes under fanen: ”Emissionsberegning”.

Detaljerede beregninger
Data indtastet under fanerne med grøn tekst omregnes automatisk til emission af drivhusgasser
via nogle standard emissionsfaktorer, der angiver emissionen af CO2 ækvivalenter pr. enhed.
Standardemissionsfaktoren kan f.eks. være ”CO2 eq/kg trykfarve” eller ”CO2 eq/kWh el”.
Foruden omregning til CO2 ækvivalenter foretages automatisk en fordeling af emissionerne i Scope 1, Scope 2 og Scope 3 i henhold til retningslinjerne i The Green House Gas Protocol. Der henvises til afsnit 13: ”Fane: Klimaregnskab” og www.climatecalc.eu/dk og undersiden ”Standarder og
data” for en nærmere definition af de forskellige scopes.
Via de detaljerede beregninger er der mulighed for at se, hvorledes emissionen af f.eks. købt diesel fordeler sig på emissionen fra forbrænding af diesel og emissionen fra fremstillingen af diesel.

Specifikke emissionsfaktorer
Såfremt virksomheden råder over specifikke emissionsfaktorer fra benyttede energikilder eller råvarer, kan disse indtastes under ”Specifikke emissionsfaktorer”. Hvis der indtastes specifikke
emissionsfaktorer, benytter klimaberegneren disse data i stedet for standard emissionsfaktoren.
Såfremt der indtastes specifikke emissionsfaktorer, skal det ud for alle indtastede data anføres,
hvem der er ansvarlig for data, og hvor disse stammer fra.
Såfremt der under fanerne med grøn tekst er angivet forbrug af f.eks. ”andet brændsel”, elektricitet,
fjernvarme eller trykplader end det, der er standard i værktøjet, skal der altid indtastes specifikke data i form af emissionsfaktorer og i nogle tilfælde brændværdier.

Opstrøms emissioner
Der er i tilknytning til flere parametre anvendt betegnelsen ”opstrøms”. Ved ”opstrøms” menes, at
emissionsfaktorerne omfatter andre emissioner end de direkte emissioner fra afbrænding af
brændsel eller fremstilling af råvarer. Opstrøms emissioner kan f.eks. være indirekte emissioner fra
fremstilling og transport af brændsel og materialer.
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13. Fane: Klimaregnskab
Virksomhedens klimaregnskab genereres automatisk på baggrund af de indtastede data under
fanerne med grøn tekst og data fra fanen med blå tekst, hvis egne data er indtastet under fanen
med blå tekst. Klimaregnskabet er opdelt i forskellige afsnit, der kort er beskrevet nedenfor.

Nøgletal for emissionen af drivhusgasser
I det øverste afsnit er de væsentligste hovedtal og nøgletal for klimaregnskabet præsenteret med
det formål at gøre det nemt for virksomheden at sammenligne den samlede præstation fra år til år.
Under dette afsnit findes data for:
• Total mængde leverede tryksager
• Makulaturprocent
• Total emission af drivhusgasser (Scope 1 + 2 + 3)
• Totalt energiforbrug (Scope 1 + 2)
• Nøgletal over total emission (Scope 1 + 2 + 3) pr. ton tryksag
• Nøgletal over totalt energiforbrug (Scope 1 + 2) pr. ton tryksag
BEMÆRK
Ovenstående parametre ændrer sig, såfremt virksomheden har indtastet data over produktionens størrelse under ”Input virksomhed”, afsnit F.

Direkte og indirekte emissioner – Scope 1, Scope 2 og Scope 3
Nederst i klimaregnskabet er både de direkte og indirekte emissioner udspecificeret ved en inddeling af emissionerne i Scope 1, Scope 2 og Scope 3 som beskrevet i The Green House Gas Protocol:
• Scope 1: Direkte emission af drivhusgasser fra virksomheden ved f.eks. afbrænding af olie
eller gas i egne kedler, fyr eller køretøjer.
• Scope 2: Indirekte emission af drivhusgasser fra fremstilling af købt energi som f.eks. elektricitet og fjernvarme.
• Scope 3: Øvrig indirekte emission af drivhusgasser fra f.eks. fremstilling af råvarer, købte
transportydelser og medarbejderes transport til og fra arbejde.
For uddybende oplysninger henvises der til www.climatecalc.eu/dk og undersiden ”Standarder og
data”.

Virksomheds- og produktrelateret emission
Ud over en opdeling i Scope 1, 2 og 3 er regnskabet delt op i en virksomhedsrelateret emission og
en produktrelateret emission. Denne opdeling af emissionerne er et udtryk for, om kunderne har
reel indflydelse på størrelsen af emissionerne eller ej. De emissioner, der er kategoriseret som
produktrelaterede emissioner, kan således tilpasses forholdene i relation til en konkret ordre under
fanen ”Produktberegning”. F.eks. vil valg af papirkvaliteter til den enkelte ordre have væsentligt
betydning for den endelige emission af drivhusgasser.
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Figur 13.1. Eksempel på klimaregnskab for en virksomhed.
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14. Fane: Produktberegning
Under denne fane har virksomheden mulighed for at beregne klimapåvirkningen ved fremstilling af
specifikke produkter. Fanen for produktberegning er låst, indtil virksomheden er certificeret.

BEMÆRK
Hvis der mangler oplysninger i en produktberegning, eller der er fejl, vises dette med tekst
eller pile, der er markeret med RØD. Ved alvorlige fejl i produktberegningen melder beregneren fejl i resultatfeltet øverst til højre. Produktberegningen kan således ikke færdiggøres,
før fejlen er udbedret.
Administration af produktberegninger
Produktberegningerne administreres via modulet i nederste højre hjørne. En ny produktberegning
oprettes således:
1. Tryk på knappen ”Ny post (ikke første gang, der laves produktberegning).
2. Navngiv produktberegningen i skrivefeltet.
3. Tryk på knappen ”Gem”.
Figur 14.1. Modul til administration af produktberegninger.

Via administrationsmodulet kan der foretages udskrivning af både den enkelte produktberegning
og en oversigt over produktberegningerne for en given periode med mulighed for at foretage filtrering på de produktberegninger, der er markeret som neutraliseret (neutralisering af produkter omtales senere).
Figur 14.2. Modul til udskrivning af oversigt over produktberegninger.

Om ordren
Ved produktberegning skal der altid anføres følgende om ordren:
• Kunde
• Produktnavn
• Ordrenummer
• Ansvarlig for beregning
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Papirforbrug
Under papirforbrug vælges de kvaliteter, der indgår i den konkrete ordre. Bemærk, at der kun kan
vælges blandt standarddata (worst case) samt de papirkvaliteter, der er indtastet under fanen ”Input papir”.
Foruden papirkvaliteten skal forbruget af papir samt mængden af papir i det færdige produkt anføres. Dette kan ske enten ved en vægtberegning eller ved en arkberegning.
BEMÆRK
Der skal for den enkelte papirkvalitet kun indtastes data i form af vægt eller ark. I tilfælde af
indtastning i begge kategorier melder beregneren fejl.
Vægtberegning
En vægtberegning foretages ved indtastning af to ud af tre af følgende oplysninger for hver papirkvalitet:
• Forbrug af papir på ordren
• Mængden af papir i færdigt produkt
• Papirspild (makulatur/købt papir)
Arkberegning
En arkberegning foretages ved indtastning af følgende oplysninger for hver papirkvalitet:
• Papirformat
• Gramvægt
• Forbrug af ark på ordren
• Papirspild (makulatur/købt papir)
Ved produktberegningen foreslår klimaberegneren automatisk en gennemsnitlig makulaturprocent
baseret på de oplysninger, der findes under fanen: ”Input virksomhed”. Der bør for hver ordre tages stilling til, om den konkrete spildprocent på ordren adskiller sig fra gennemsnittet. I så fald skal
de konkrete data for produktet anvendes.
Figur 14.3. Eksempel på indtastning af papirdata ved produktberegning. Bemærk at det gennemsnitlige papirspild fra virksomhedens klimaregnskab er vist i kursiv.
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Virksomheder uden trykkeri
For virksomheder, der har valgt en anden reference for produktionens størrelse end mængden af
købt papir, angives ordrens størrelse med samme enhed, som er indtastet under ”Input virksomhed” afsnit F.
BEMÆRK
Ved produktberegning for virksomheder, hvor der ikke er noget papirforbrug in-house, beregnes vægten af produktet ikke automatisk under ”Transport af produkter til kunden”.
Vægten af produktet skal i så fald angives sammen med vægten af pallerne.

Forbrug af trykfarve, lak og emballage
Forbruget af trykfarve, lak og emballage skal anføres for det konkrete produkt. Ved produktberegningen foreslår klimaberegneren automatisk et gennemsnitligt forbrug baseret på de oplysninger,
der findes under fanen: ”Input virksomhed”. Der bør for hver ordre tages stilling til, om forbruget for
det konkrete produkt adskiller sig fra gennemsnittet. I så fald skal de konkrete data for produktet
anvendes.
BEMÆRK
Såfremt det er valgt at skjule nogle trykteknikker under fanen ”Virksomhedsoplysninger”,
medfører dette, at parametrene for denne trykteknik skjules under fanen ”Produktberegning”.
Det indtastede forbrug af emballage på ordren skal omfatte al emballage af pap og plastik, der
tilføres ordren, og ikke kun transportemballage.

Underleverandørers arbejde
Underleverandørers arbejde samt transport mellem virksomhed og underleverandører skal opgøres og medregnes i produktberegningen. Virksomheden skal således rette henvendelse til underleverandøren og bede denne om at oplyse, hvor stor en emission af drivhusgasser arbejdet på ordren medfører.
BEMÆRK
Det skal over for underleverandøren præciseres, om dennes beregning over emissionen
skal omfatte transport til og fra underleverandøren samt eventuel transport til kunden.
BEMÆRK
Data fra underleverandørerne skal omfatte de samme parametre, som normalt medtages i
ClimateCalc beregningsværktøjet. Parametrene fremgår af de standarder, som ligger til
grund for ClimateCalc beregningsværktøjet. For uddybende oplysninger henvises der til
www.climatecalc.eu/dk og undersiden ”Standarder og data”.
Når der skal rettes henvendelse til underleverandøren, kan den udviklede brevskabelon anvendes:
VÆRKTØJ:
Brevskabelon til underleverandør. Download: www.climatecalc.eu/dk og undersiden ”Beregning og værktøjer”.
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Emissionen relateret til transport af produkterne mellem virksomheden og underleverandører skal
opgøres og medregnes i produktberegningen for den konkrete ordre. Dette kan enten ske ved at
foretage en standardberegning eller en egenberegning. Der henvises til afsnit 11 ”Fane: Købt
transport” for en nærmere uddybning af dette.
Figur 14.4. Eksempel på indtastning af data for underleverandørarbejde ved produktberegning samt transport mellem virksomhed og underleverandør.

Transport af produkter til kunden
Emissionen relateret til transport af produkterne til kunden skal opgøres og medregnes i produktberegningen for den konkrete ordre. Beregneren foretager en teoretisk beregning af produktets
vægt baseret på vægten af papir, farve og emballage i produktet tilført in-house. Vægten af paller
og andet transportmateriel samt eventuelt fraskær og tilført emballage hos underleverandører skal
indtastes manuelt.
Der henvises i øvrigt til afsnit 11 ”Fane: Købt transport” for en nærmere redegørelse for, hvorledes
transporten til kunden skal beregnes.
BEMÆRK
Der meldes fejl ved transportberegning, hvis der indtastes transportdata for en tonnage, der
er mindre end den beregnede tonnage af produktet.
Figur 14.5. Eksempel på indtastning af data for transport af produkter til kunden.

Virksomhedsrelateret emission
På baggrund af det angivne papirforbrug for ordren tilskrives ordren en virksomhedsrelateret emission, der er et udtryk for virksomhedens gennemsnitlige emissioner, som ikke kan tilskrives enkeltprodukter. Der henvises til afsnit 13 ”Fane: Klimaregnskab” for en redegørelse for dette. Såfremt
virksomheden ikke har trykkeri og ikke har noget papirforbrug, beregnes den virksomhedsrelatereGuide til ClimateCalc beregningsværktøj
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de emission på baggrund af ordrens størrelse med samme enhed, som er indtastet under ”Input
virksomhed” punkt F.

Øvrige emissioner
ClimateCalc er opbygget på baggrund af internationale standarder for beregning af klimabelastningen ved fremstilling af tryksager. Der henvises til www.climatecalc.eu/dk og undersiden ”Standarder og data” for en nærmere redegørelse for dette. Ved opgørelse af emissionen af drivhusgasser
for de parametre, der er medtaget i klimaberegneren, vil minimum 95 % af emissionen inden for
det definerede scope være medtaget. For at kompensere for de ikke opgjorte emissioner, lægges
der ved produktberegningen et tillæg til svarende til de manglende 5 %.

Neutralisering
Der er mulighed for at markere en ordre som neutraliseret og at uploade dokumentation for købt
kompensation. Dette sker ved at foretage markering for neutralisering ved siden af resultatfeltet
øverst på siden.
Figur 14.6. Eksempel på ordre, der er markeret som neutraliseret, og hvor der er foretaget upload af dokumentation for købt kompensation.
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15. Fane: Benchmark
Under denne fane har virksomheden mulighed for at foretage benchmark af virksomhedens egne
præstationer på klimaområdet. Ved at sammenligne sig med andre virksomheders præstation er
det nemmere for virksomheden at vurdere potentialet for forbedringer. Fanen for benchmark er
låst, indtil virksomheden er certificeret.
BEMÆRK
Ved benchmark i ClimateCalc er alle virksomheder anonyme. En virksomhed kan således
ikke se navnet på de andre virksomheder, der indgår i den valgte benchmark analyse. For at
sikre anonymiteten er benchmark kun mulig, såfremt der er mindst fire virksomheder med
samme profil i den valgte benchmark analyse. Benchmark sker på tværs af virksomheder i
alle landene.
Benchmark sker i forhold til virksomhedens nøgletal, der fremgår af virksomhedens klimaregnskab
for den valgte periode:
• Makulaturprocent [%]
• Nøgletal over total emission pr. ton tryksag [kg CO2 eq/ton]
• Nøgletal over totalt energiforbrug pr. ton tryksag [MJ/ton]
Der henvises til afsnit 13: ”Fane: Klimaregnskab” for en uddybning af nøgletallene.
Benchmark kan foretages på to forskellige måder:
1. Ved sammenligning med alle virksomheder uanset hvilke trykteknikker der benyttes.
2. Ved sammenligning med virksomheder, der har præcis samme trykteknikker, som virksomheden har anført under fanen ”Virksomhedsoplysninger”.
Figur 15.1. Eksempel på benchmark, hvor det er markeret, at der skal sammenlignes med samme trykteknikker, som virksomheden selv råder over.

For at genere en benchmark trykkes på knappen ”Lav graf” i nederste højre hjørne.
Ved benchmark vises følgende parametre med forskellige farver for hvert af nøgletallene:
• RØD:
Niveau for virksomheden selv
• BLÅ:
Niveau for virksomhed med højeste niveau
• GRØN:
Niveau for virksomhed med laveste niveau
• SORT:
Gennemsnitligt niveau for alle virksomheder
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Figur 15.2. Eksempel på benchmark. Knappen til generering af benchmark ses i nederste højre hjørne.

BEMÆRK
Benchmark er ikke muligt, såfremt virksomheden har indtastet data over produktionens
størrelse under ”Input virksomhed”, afsnit F. Årsagen til dette er, at når virksomheden benytter en selvvalgt enhed som reference for nøgletallene, kan virksomheden ikke sammenligne sig med andre virksomheder.
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16. Omregningsfaktorer
Energienheder
Energi

kWh

MJ

1 kcal = 0,001163 0,004187
1 MJ =
0,2778
1
1 kWh =
1
3,6

kcal
1
238,85
859,85

Størrelsesenheder
Forkortelse Udtalelse Størrelse
k
M
G
T

Kilo
Mega
Giga
Tera

1.000
1.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000.000
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