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Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 10. juli 2020 stillet mig følgende 

spørgsmål 428 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Mai Villadsen (EL). 

Spørgsmål 428 

Ifølge den seneste opgørelse fra Energinet udledte en danskproduceret kilowatt-

time i 2019 135 gram CO2, se Energinets nyhed den 4. juni 2020: ”Dansk elproduk-

tion slog i 2019 ny grøn rekord – laveste CO2-udledning nogensinde”. Hvor mange 
gram CO2 vil det være, såfremt udledningen ab skorsten fra biomasseanlæg og 

biogasanlæg medregnes? 

Svar 

Jeg har indhentet nedenstående bidrag fra Energinet, som jeg vil henholde mig til:  

 

”Energinets miljørapport omhandler dansk elproduktion, og fokuserer kun på 

selve produktionen af elektricitet på danske værker. Den gennemsnitlige CO2-

udledning ved produktion af elektricitet er udregnet ud fra den gennemsnitlige 

udledning af drivhusgasser fordelt på energityper. Den gennemsnitlige CO2-

udledning pr. kWh elektricitet produceret i Danmark i 2019 er 135 gram 

CO2/kWh, som det tidligere er oplyst i svaret på KEF-spørgsmål 380 alm. del. 

Hvis den CO2, der udsendes fra skorstenen ved afbrænding af biomasse og 

biogas, medregnes, vil den gennemsnitlige CO2-udledning pr. kWh elektricitet 

produceret i Danmark i 2019 øges til 286 gram CO2/kWh (efter transmission-

stab).” 
 

Tallene i Energinets miljørapport er baseret på principperne i de internationale FN-

konventioner. Det betyder, at CO2-udledningerne fra afbrænding af biomasse til 

energiformål skal opgøres separat og ikke indregnes i den samlede nationale driv-

husgasudledning. CO2-udledningerne fra afbrænding af biomasse skal ifølge IPCC-

reglerne ikke indregnes i energisektoren i det land, der afbrænder biomassen. For 

biomasse med et længerevarende kulstofkredsløb, dvs. træ, skal CO2-

udledningerne i stedet indgå i opgørelsen for arealsektoren (kaldet LULUCF
1
) i det 

land, som biomassen stammer fra. Hvis udledninger fra afbrænding af biomasse 

                                                      
1
 LULUCF er en forkortelse af Land Use, Land Use Change and Forestry. LULUCF reglerne 

beskriver, hvordan CO2-optag i og/eller emissioner fra jord og skov skal foretages. 
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tælles med i både arealsektoren og energisektoren, vil der være tale om dobbelt-

tælling.  

 

For biomasse med et kortvarigt kulstofkredsløb som f.eks. halm eller foder og føde-

varer (kulstofgrundlaget for biogas) antager IPCC-reglerne, at CO2-udledningen 

svarer til CO2-optaget. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Dan Jørgensen 


