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1 Sammenfatning
Frederiksberg Kommune har følgende pejlemærker for reduktion af CO2-
udledningen sammenholdt med 2005:

• 2020: CO2 udledningen skal reduceres med 50 %
• 2030: CO2-udledningen skal reduceres med 85 %
• 2035: CO2-udledningen skal reduceres med 100 % (CO2-neutralitet)

Formålet med denne rapport er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at 
opfylde målsætningen om CO2-neutralitet, herunder at flytte målåret. 
Desuden er formålet at belyse forskellige typer af kompenserende indsatser, 
herunder deres fordele og ulemper.

Fremskrivning af CO2-udledning
CO2-emissionen fra kommunen er opgjort til knap 500.000 tons i 2005. Siden 
er udledningen reduceret til ca. 279.000 ton i 2014 svarende til et fald på 41 
%. Reduktionen skyldes primært omlægningen af el- og varmeforsyningen fra 
fossile brændsler til vedvarende energi. Desuden er der sket et væsentligt fald 
i transportsektorens CO2-udledningen, som dog delvist kan skyldes 
metodemæssige ændringer.

Som et led i analysen har vi opstillet to sandsynlige reduktionsforløb til 2035, 
som adskiller sig fra hinanden ved graden af lokal handling. Fremskrivningen 
tager udgangspunkt i en opdatering af de scenarier til 2030, som Ea 
Energianalyse udviklede for Frederiksberg Kommune i 2013. Scenarierne 
følger regnskabsmetodikken fra Energistyrelsens vejledning i strategisk 
energiplanlægning. Fremskrivningen vedrører alene de energi- og 
transportrelaterede CO2-emissioner, som til sammen stod for over 98 % af de 
samlede drivhusgasudledninger i kommunen i 2014.

Til sammen udgør forløbene et realistisk interval for CO2-udledningen over 
perioden. Det skal dog understreges, at forløbene ikke er gennemregnet år for 
år. Det høje forløb tager udgangspunkt i CO2-emisisonen fra 
referencescenariet for 2030. Det er forudsat, at omstillingen af 
kraftvarmeanlæggene fra fossile brændsler til biomasse vil primært finde sted 
inden 2020. Derfor ses en kraftig reduktion mellem basisåret 2011 og 2020. I 
de øvrige sektorer forudsættes et lineært reduktionsforløb fra 2011 til 2030 
og samme reduktionstakt herefter.
 

To sandsynlige 
reduktionsforløb
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Det lave forløb baserer sig på flex-scenariets emissioner for 2030. Igen 
forudsættes det, at omstillingen af kraftvarmeanlæggene fra fossil energi til 
biomasse primært vil finde sted inden 2020. Efter 2030 forudsættes en lineær 
reduktion i CO2-udledning gående mod nul emission i 2050. De væsentligste 
tilbageværende emissioner i de lave forløb stammer i 2030 fra 
transportsektoren (27.000 ton), hvor det er meget vanskeligt helt at udfase 
fossile brændsler indenfor tidshorisonten, fra import af el (17.000 tons) og fra 
CO2 udledning fra affaldsforbrændingsanlæg (18.000 tons). I flex-scenariet 
forudsættes 20 % af bilparken at være elbiler. Hvis dette niveau øges til 40 % 
vil det give en CO2-reduktion på ca. 5.000 tons.

Figur 1: CO2-reduktionsforløb til 2035

I 2025 er CO2-udledningen – og dermed mankoen for at blive CO2-neutral -
mellem 95.000 tons og 160.000 tons afhængigt af forløbet. I 2030 mellem 
70.000 tons og 155.000 tons og i 2035 mellem 50.000 tons og knap 150.000 
tons.

Kompenserende tiltag
Spørgsmålet er herefter, hvilke muligheder der er for kompenserende 
foranstaltninger, og hvordan effekten og økonomien ser ud for disse tiltag?

Hvis man skal følge Energistyrelesn regnskabsmetode for strategisk 
energiplanlægning, er der ikke mange muligheder for at foretage 
kompenserende handlinger. Metoden er baseret på rent geografiske 
betragtninger og giver ikke grundlag for at indregne hverken 
oprindelsesgarantier, biogascertifikater eller CO2-kvoter.
Det er dog i sidste ende op til en politisk vurdering, hvilke tiltag kommunen 
vælger at indregne som kompenserende tiltag.
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Eneste mulighed for kompensation i Energistyrelsens vejledning er at opstille 
solceller eller vindmøller i en anden kommune eller havmøller, som er 
kystnære. CO2-reduktionseffekten fra vindmøller eller solceller indgår som 
udgangspunkt hos den kommune, hvor anlæggene står. Energistyrelsen 
godtager dog en praksis, hvor CO2 besparelsen ved vindmølleinvesteringer på 
land i stedet kan medregnes i den økonomiske ejerkommune. 
Dobbeltkontering – altså indregning i både beliggenhedskommunens og 
ejerkommunens regnskab – accepteret også, men omfanget registreres af 
Energistyrelsen, og der opfordres til at undgå dobbeltkontering.

Analysen i dette notat viser, at opstillingen af landvindmøller som 
kompenserende tiltag i mange tilfælde har en positiv økonomi i dag. 
Usikkerhederne om de fremtidige opstillingsvilkår, særligt hvilke 
tilskudsforhold der kommer til at gælde, gør det vanskeligt, at vurdere 
projektøkonomien for landmøller, der estableres om f.eks. 10 eller 15 år. En 
anden mulighed er, at investere i kystnære havvindmøller eller solceller, som 
det er lettere at finde placeringer til.

Over de næste ti år vil den danske elforsyning blive gradvist mere CO2 neutral i 
takt med, at der installeres mere vindkraft, og de fossile kilder udfases. I 
Energistyrelsens SEP regnskabsmetode vil vindmøllen fortrænge produktion af 
såkaldt residual-el fra en kombination af kraftværker, havmølleparker og el 
handlet med udlandet. Derfor skal der opstilles mellem 130 og 360 MW 
landvind for at opnå en fuld CO2-kompensation i 2035. Det svarer til en 
investering på mellem ca. 1,0 og 2,7 mia. kr. Med en så stor investering vil 
kommunen være eksponeret for en betydelig risiko, og der kan opstå 
betydelige tab i tilfælde af, at fx elpriserne bliver meget lave. Der er dog 
mulighed for i et vist omfang at foretage risikodækning i de finansielle 
markeder.

Det er naturligvis også en mulighed at investere i andre andre 
energiproduktionsanlæg fx biogasanlæg, anlæg til biobrændstofproduktion 
eller anlæg til affaldsgenvinding/behandling. Herved fortrænges fossile 
brændsler som naturgas og olie. Investeringerne kan for eksempel ske 
gennem selskaber og samarbejder som kommunen og Frederiksberg Energi i 
forvejen indgår i, for eksempel ARC, Biofos og CTR. Økonomien for investering 
disse teknologier er ikke undersøgt nærmere indenfor projektet, og såvel risici 
som økonomi vil variere meget for konkrete projekter. Generelt  vil 
økonomien formentligt være dårligere end for landvind med de nuværende 
rammevilkår.

Energiproducerende 
anlæg i andre 
kommuner

Behov for store 
investeringer i vindkraft
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En anden mulighed for kompensation er, at opkøbe og annullere CO2 
udledningstilladelser. Ifølge Energistyrelsens vejledning kan opkøb af CO2 
kvoter ikke indgå i en kommunes CO2 regnskab. Da der kun er tale om en 
vejledning, og da regnskaberne ikke er juridisk bindende, vil der dog ikke være 
noget i vejen for, at Frederiksberg Kommune vælger at indregne opkøb af 
kvoter som et CO2 kompenserende tiltag, det vil sige beslutter sine egne 
regnskabsprincipper.

Prisen på CO2-kvoter er pt meget lav – 30-40 kr./ton – men de fleste aktører 
forventer, at prisen vil stige over de næste 20 år i takt med, at EU reducerer 
mængder af kvoter. Energistyrelsen centrale skøn for kvoteprisen er 86 
kr./ton i 2025 stigende til 126 kr./ton i 2035. Men samtidigt falder 
kommunens CO2-udledning over tid i både høj- og lavforløbet. Derfor bliver 
omkostningen til fuld kompensation ca. 8-14 mio. kr./år i 2025 og ca. 6-18 
mio.kr. i 2035. Usikkerheden på kvoteprisen er dog væsentlig, og det vil derfor 
være rimeligt at indregne et yderligere usikkerhedsinterval på faktor 2 til 
begge sider.

Som CO2-kompenserende tiltag er opkøb af kvoter forholdsvis abstrakt og 
kompliceret at formidle. Pga. de meget lave priser i dag, vil mange aktører 
desuden tillægge systemet lav troværdighed.

Figur 2: Årlige omkostninger til CO2-kompensation via køb af CO2-kvoter ved anvendelse af 
Energistyrelsens centrale skøn for kvoteprisen.

En tredje mulighed for kompensation, som heller ikke godtages inden for 
strategisk energiplanlægning, er køb af grøn strøm (eller grøn gas) som 
certificeres vha. oprindelsesgaranter. Producenter af vedvarende energi, for 

Køb af CO2-kvoter

”Grønne certifikater”
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eksempel en dansk vindmølleejer, har ret til at få udstedt 
oprindelsesgarantier, som kan sælges som dokumentation for produktion af 
grøn strøm til forbrugere i Danmark eller udlandet. Køb af grøn strøm kan ses 
som et alternativ til selv at investere i vindmøller og de risici, der er forbundet 
hermed.  Problemet er, at markedet for oprindelsescertifikater ikke driver 
udviklingen med vedvarende energi. Prisen på certifikaterne ligger således 
meget lavt på omkring 1 øre/kWh, fordi efterspørgslen er begrænset. Da der 
er et overskud af certifikater i markedet, kan der også stilles spørgsmålstegn 
ved tiltagets additionalitet. Oprindelsescertifikaterne giver ganske vist 
dokumentation for, at den indkøbte el er produceret med vedvarende energi, 
men de giver ikke dokumentation for, at også er sker en merudbygning med 
vedvarende energi.

En fjerde mulighed er, at kommunen støtter udviklings- og 
demonstrationsprojekter indenfor eksempelvis transport og 
affaldsbehandling, som er de sektorer, hvor det er vanskeligst at reducere 
udledningen. CO2-reduktionseffekterne af den type projekter vil være små for 
kommunen selv, men de kan være betydelige, hvis man ser ud over 
kommunegrænserne. Kommunen vil kunne indgå direkte i projekterne via 
partnerskaber, hvor man for eksempel kan stille kommunens infrastruktur og 
kontaktmulighed til borgerne til rådighed som ”laboratorium”, eller man vil 
kunne støtte mere passivt via økonomisk støtte alene. Denne fremgangsmåde 
vil udnytte og styrke Frederiksbergs position som viden-intensiv kommune, for 
eksempel gennem partnerskabsprojekter med lokale uddannelsesinstitutioner 
som CBS og KU-Science.

I forlængelse heraf kunne man også forestille sig, at kommunen gennemførte 
CO2-reduktionsprojekter i venskabsbyer, fx med fokus på teknologioverførsel. 
Frederiksbergs venskabskommuner ligger imidlertid alle i Nordeuropa, og 
måske med undtagelse af Tartu i Estland, er de ikke oplagte kandidater til 
teknologioverførselsprojekter.

Hvis de kompenserende tiltag inden for forskning, udvikling og demonstration 
skal indgå i CO2 regnskabet for Frederiksberg, må der defineres en målestok 
for indsatsen eller effekten. CO2-reduktionseffekten er imidlertid meget 
vanskelig at bestemme. En mulighed er at afsætte en ramme til forsknings- og 
udvikling, som svarer til omkostningen ved at gøre Frederiksberg CO2-neutral 
via kvotekøb. På den måde skabes en kobling mellem CO2-
neutralitetsmålsætningen og forsknings- og udviklingsindsatsen.

Udviklings- og 
demonstrations-
projekter
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Omkostninger ved fremrykkede målår
Omkostningerne til de beskrevne kategorier af kompenserende tiltag lader sig 
kun vanskeligt bestemme og er ikke sammenlignelige på grund af tiltagenes 
forskellige virkninger, additionalitet, risikoprofil og regnskabsmæssige status.

Hvis kommunen bruger kvotekøb som kompensationstiltag, vil omkostningen 
for at blive CO2 neutral ligge på 6 mio. kr. årligt i 2035 i flex-scenariet, hvor der 
forudsættes en betydelig lokal CO2-reduktionsindsats i Frederiksberg (18 mio. 
kr. årligt i referencen). Fremrykkes målet til 2030, vil meromkostningen for 
perioden 2030-2034 samlet set være ca. 35 mio. kr. (udiskonteret) i flex-
scenariet. Rykkes tidspunktet for CO2-neutralitet yderligere frem til 2025 
bliver meromkostningen (for perioden 2025-2034) ca. 75 mio. kr. i flex-
scenariet. Beregningerne er baseret på Energistyrelsens centrale skøn for 
kvoteprisen. Anvendelse af kvoter som kompensationstiltag har dog som 
nævnt en del udfordringer i forhold til troværdighed og mulighed for 
formidling.

I stedet kan kommunen eller Frederiksberg Energi vælge at investere i 
energiproducerende anlæg udenfor kommunen. Det er imidlertid meget 
usikkert at beregne økonomi på tiltag som gennemføres længere fremme i tid, 
fordi vi ikke kender rammerne, herunder de nationale støttemuligheder og 
priser i EU’s kvotesystem.

Energistyrelsens ”middelskøn” for den samfundsøkonomiske omkostning ved 
at gennemføre CO2 reduktioner er 500 kr./ton indenfor de ikke-kvote 
omfattede sektorer, som primært omfatter transport, landbrug og individuel 
opvarmning. Denne omkostning kan ses som et øvre niveau for de 
kommunale omkostninger. I praksis må man nemlig forvente, at 
reguleringstiltag fra national side og fra EU vil sikre rammevilkår (tilskud), som 
markant reducerer eller eventuelt helt annullerer den kommunale del af 
regningen for CO2-reducerende projekter.

Anvendes førnævnte 500 kr./ton alligevel som et øvre skøn for omkostningen 
fås en årlig reduktionsomkostning på 26 mio. kr. i 2035 i flex-scenariet. Den 
akkumulerede økonomi i perioden til 2050 vil være henholdsvis 160 mio. kr. 
og 375 mio. kr. dyrere i 2030 og 2025, end hvis man har 2035 som mål.
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Flex-scenariet 2025 2030 2035
Udledning i ton CO2 per år  98.139  70.113  52.585 
Årlig omkostning for CO2-neutralitet (mio. DKK-
2016)

 49  35  26 

-
Flex-scenariet Målår 2025 Målår 2030 Målår2035
Akkumuleret omkostning til 2050 (mio. DKK-2016)  585  368  210 

Beregningerne ovenfor, forudsætter at CO2 udledningen i el, varme og 
transport reduceres som planlagt i ”flexscenariet”. Det vil resultere i, at der er 
reduceret med 85% i 2030. Hvis ikke det nås, vil den årlige udledning kunne 
være op til tre gange højere i 2035 og i værste fald give omkostninger på 1,1 
mia. kr. i perioden 2035-2050. Fremskyndes målåret til 2025 vil dette kunne 
stige med yderligere 875 mio. kr.

På den anden side, er CO2-reduktionsomkostningen anvendt ovenfor som 
sagt et øvre skøn. Det kan bestemt ikke udelukkes, der at der fremadrettet 
kan identificeres projekter, som både har positiv projektøkonomi og genererer 
CO2-reduktioner. Investeringer i energiproducerende anlæg vil dog ofte være 
behæftet med betydelige økonomiske risici, og dette bør også indgå i 
kommunens vurderinger.
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2 Indledning
Frederiksberg Kommune har en målsætning om at reducere CO2-udledningen 
fra kommunen som geografisk område med 100 % i 2035.

Formålet med denne rapport er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at 
opfylde denne målsætning, herunder at flytte målåret for CO2 neutralitet. 
Desuden er formålet at belyse fordele og ulemper ved forskellige typer af 
kompenserende indsatser.

2.1 Omkostninger i- og udenfor kvotesektoren
Udledningerne indenfor EU’s kvotebelagte sektor er reguleret af 
kvotesystemet, og staten har i den forbindelse etableret støtteordninger for 
f.eks. vindmøller og el produceret med biomasse. 
Givet at CO2 kvotemarkedet genoprettes, så kvoterne bliver en reelt 
begrænsende faktor for udledningerne, vil reduktionsomkostningen afspejles 
af kvotepriserne, der som nævnte er meget usikre på længere sigt
Som det fremgår af fremskrivning af CO2 udledningen for Frederiksberg, vil 
udledningerne for den kvotebelagte sektor reduceres meget markant i årene 
fremover, hvilket i stor grad skyldes omstilling af kraftværkerne i 
Hovedstadsområdet og udbygningen med vindmøller.

Udenfor den kvotebelagte sektor findes udledningerne fra bl.a. transporten, 
industrien og de private husholdninger.
Danmarks nyligt pålagte reduktionsforpligtelser på 39% i år 2030 i forhold til 
2005 kan forventes at kræve en betydelig indsats. Energistyrelsen forventer 
således en samfundsøkonomisk værdi på reduktioner i størrelsesordenen 500 
kr per ton CO2 (middelskøn).

Tabel 1: Energistyrelsens samfundsøkonomiske værdisætning af drivhusgasudledninger, 20301

Kvotesektor 
(kvotepris)
Kr/ton CO2

Uden for kvotesektor
(forventet værdi)
Kr/ton CO2

Lavt skøn 52 105
Middelskøn 105 500
Højt skøn 213 1.000

Den store forskel i de forventede omkostninger i og uden for kvotesektoren 
afspejler blandt andet, at reduktionerne i ETS op til de opstillede EU 

1 Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet 2016, 25 april 2016
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reduktions mål ikke er særligt dyre at opnå (overskud af kvoter) og desuden 
ofte finansieres af nationale VE støtteordninger, mens det udenfor 
kvotesektoren bliver en stor udfordring at opfylde målene. Man kan her 
argumentere for, at tiltag indenfor kvotesektoren, for eksempel etablering af 
vindmøller, blot vil føre til tilsvarende øgede udledninger andre steder i EU, og 
dermed vil undergrave kvotesystemet.

Reduktionerne indenfor kvotesektoren indgår i det opstillede Flex scenarie for 
Frederiksberg og omfatter her en vifte af tiltag, der også delvis er indeholdt i 
den strategiske energiplan. Det kan for eksempel være tiltag for 
energibesparelser i bygninger samt tiltag på transportområdet.
For at Danmark kan overholde reduktionskravene kan man her forvente, at 
det vil være nødvendigt med nationale støtteordninger, for eksempel i form af 
statslige tilskud til bygningsrenovering, afgiftslettelser for el-biler m.v.
Sådanne ordninger vil følgelig reducere omkostningerne for brugerne 
(kommunen, borgerne, virksomheder m.v.). Derfor vil kommunens 
omkostninger for at opnå reduktioner ved kompenserende tiltag indenfor 
kvotesektoren formentlig være mindre end de anslåede samfundsøkonomiske 
omkostninger.

2.2 CO2 neutralitet og kompenserende tiltag
Der eksisterer ikke en bindende regnskabsmetode for kommuners opgørelse 
af CO2 udledninger og begrebet ”CO2 neutralitet” kan som følge deraf 
defineres forskelligt. I Energistyrelsens vejledninger for kommunernes 
strategiske energiplanlægning defineres en regnskabsmetode, der ser på 
udledningerne indenfor kommunen som geografisk område for såvel forbrug 
som energiproduktion og energiudvekslingen med det omgivende samfund.
I lyset af målet om 100% CO2 neutralitet har Frederiksberg Kommune valgt en 
definition, der inddrager effekterne af at udbygge med vedvarende 
energianlæg uden for kommunen som kompensation for en fortsat CO2 
udledning fra bl.a. trafikken indenfor kommunens geografiske område. 
Begrebet ”kompenserende tiltag” ses i denne analyse bredt, som tiltag, der 
potentielt kan nedbringe CO2 udledningerne uden for kommunens område.
Men det er et politisk anliggende, at definere en målestok for, hvordan og 
hvorvidt forskellige kompenserende tiltag kan og skal indgå i beregningen af 
kommunens udledninger.

Behovet for CO2-kompenserende foranstaltninger vil afhænge af, hvor langt 
man kan komme med omstillingen af energisystemet indenfor den givne 
tidshorisont. Ea Energianalyse gennemførte i 2013 en scenarieanalyse for 
Frederiksberg, som undersøgte tre scenarier for omstilling af energisystemet 
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til 2030. Særligt emissionerne i transportsektoren er meget vanskelige helt at 
udfase indenfor tidshorisonten, fordi der selv med meget kraftig indfasning af 
eksempelvis elbiler, fortsat vil være en betydelig del af bilflåden, der kører på 
benzin eller diesel.

Som en del af analysen foretages derfor en opdateret fremskrivning af CO2-
udledningen.

2.3 Rapportens analyser
Rapporten indeholder følgende delanalyser, som rapportens kapitler er 
struktureret omkring:

 Fremskrivning af Frederiksbergs CO2-udledning

 Kortlægning af mulige kompenserende foranstaltninger

 Analyse af kompenserende foranstaltninger

 Sammenfattende analyse af omkostninger
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3 Fremskrivning af CO2-udledning
Frederiksberg Kommune har følgende pejlemærker for CO2-udledningen 
(udgangspunkt 2005):

 2020: CO2 udledningen skal reduceres med 50 %
 2030: CO2-udledningen skal reduceres med 85 %
 2035: CO2-udledningen skal reduceres med 100 % (resterende 

udledning opvejes af investering i vedvarende energi udenfor 
kommunen)

 2050: Hele energisystemet er baseret på fossilfrie energikilder

Ea Energianalyse gennemførte i 2013 en scenarieanalyse for Frederiksberg, 
som undersøgte tre muligheder for omstilling af energisystemet til 2030. En 
referenceudvikling, et bioscenarie og et flex-scenarie med fokus på bl.a. 
elektrificering af transportsektoren og varmeforsyningen. Dertil indgik et 
perspektivscenarie, som tegner et billede af, hvor Frederiksberg bør være i 
2050 for at indgå i fremtidens fossilfrie energisystem. 

I alle tilfælde benyttes CO2 regnskabsprincipperne i Energistyrelsens 
vejledninger for strategisk energiplanlægning. 

I det følgende gives først en kort beskrivelse af de oprindelige scenarier fra 
2013. Herefter redegøres for ændringer i rammer og forudsætninger siden 
2013, og på den baggrund foretages en opdatering af scenarierne. 
Energistyrelsen har foretaget en ændring i regnskabsmetoden til strategiske 
energiplanlægning, som også giver anledning til justeringer.  Endelige opstilles 
to sandsynlige reduktionsforløb til 2035 baseret på de opdaterede scenarier. 

3.1 Beskrivelse af scenarierne
Referencescenariet for 2030 (Ref 2030), forudsætter en business-as-usual 
tilgang baseret på Energistyrelsens energifremskrivning 2012 korrigeret for 
lokale udviklinger på forsyningssiden. En betydelig del af el- og 
fjernvarmeproduktionen i hovedstadsområdet er allerede i dag omstillet fra 
fossile brændsler til biomasse, og denne omstilling forventes at fortsætte de 
kommende 5-10 år, fordi biomasse er en selskabsøkonomisk attraktiv 
energikilde. I referencescenariet indgår kun allerede vedtagne omstillinger fra 

Baggrund

Ref 2030
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kul til biomasse, og der forudsættes derfor fortsat kulanvendelse på to 
kraftvarmeanlæg (Avedøreværkets blok 1 og Amagerværkets blok 3)2.

Derudover er der analyseret to alternative fremtidsscenarier for 
Frederiksbergs udvikling frem til 2030, nemlig et biomasse-omstillingsscenarie 
for 2030 (Bio 2030), hvor der sker en udfasning af kul og naturgas på 
kraftvarmeværkerne til fordel for biomasse, og et fleksibilitetsscenarie for 
2030 (Flex 2030), hvor der sker en mere radikal omstilling af forbrug, forsyning 
og transport som led i en gradvis transformation til et fleksibelt energisystem 
baseret på en flerstrenget forsyning af vedvarende energi. Omstillingen fra kul 
til biomasse i biomassescenariet kan ske at komme af sig selv, fordi de 
førnævnte ændringer i Energiaftalen gør det væsentligt mere attraktivt for 
varmeproducenter og varmeaftagere at udskifte kul med biomasse.

I alle scenarier for 2030 indgår der en stigning i transportarbejdet bl.a. på 
grund af tilflytning til Frederiksberg. Åbningen af Metro Cityringen indebærer, 
at banetrafikken styrkes væsentligt, primært på bekostning af bustrafikken. I 
fleksibilitetsscenariet forudsættes en yderligere indsats for at styrke cyklisme 
og den kollektive trafik, hvilket fører til, at transportarbejdet med personbil 
reduceres med ca. 20% i forhold til i dag.

I reference- og biomassescenarierne regnes med en begrænset udbredelse af 
nye teknologier i transportsektoren, mens der i fleksibilitetsscenariet indgår et 
væsentligt bidrag fra både gas- og eldrevne køretøjer, særligt i den kollektive 
transport. Den gunstige udvikling for elkøretøjer i fleksibilitetsscenariet vil 
være betinget af en gunstig international udvikling i form af billigere køretøjer 
med længere rækkevidde, og formentlig også at der fortsat sker en 
afgiftsmæssig favorisering på nationalt niveau. Den sidste forudsætning er for 
el-bilernes vedkommende udfordret af afgiftsændringer fra og med 2016.

I fleksibilitetsscenariet indgår desuden en øget lokal indsats for besparelser, 
særligt energirenoveringer af de eksisterende bygninger. På baggrund af 
nationale analyser fra bl.a. Statens Bygningsforskningsinstitut indgår en 
reduktion i energiforbruget til opvarmning på ca. 20% i 2030 i scenariet. Det 
skal dog bemærkes, at der i Frederiksberg er en stor andel af 
bevaringsværdige bygninger, hvilket må antages at påvirke det tekniske og 
økonomiske energirenoveringspotentiale. Dette er ikke nærmere belyst.

2 Efter færdiggørelsen af beregningerne i denne rapport har HOFOR købt Amagerværket af Vattenfall. 
HOFOR planlægger at omstille værket til biomasse, hvorved referencescenariet vil lægge sig tættere på 
biomassescenariet.

Bio 2030 og Flex 2030
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Scenarie Forbrug Forsyning af 
el og fjernvarme

Transport

Reference 
2030 

Udvikling som 
landsgennemsnit, 
baseret på 
Energistyrelsens 
energifremskrivning 
2012.

Besluttede omstillinger fra 
kul og gas til biomasse 
indgår, men fortsat 
kulanvendelse på to 
kraftvarmeanlæg. Gradvis 
omstilling af elforsyningen 
mod VE.

Øget efterspørgsel på 
transport og gradvist 
mere effektive 
køretøjer. Begrænset 
introduktion af nye 
teknologier og 
drivmidler.

Bio 2030 Som i referencen. De to resterende 
kraftvarmeanlæg i 
hovedstadsområdet 
omstilles også til biomasse. 
Gradvis omstilling af 
elforsyningen mod VE.

Som i referencen.

Flex 2030 Øget lokal indsats for 
besparelser, særligt 
bygningsrenoveringer 
(20% 
varmebesparelser i 
eksisterende 
bygninger). 

Mere strukturel omstilling 
af fjernvarmeforsyningen 
med væsentlig produktion 
på bl.a. varmepumper, 
solvarme og geotermi og 
sæsonvarmelagre. 

Trafikdæmpende 
foranstaltninger og 
mere gang, cyklisme 
og kollektiv 
transport, højere 
andel af køretøjer på 
nye drivmidler såsom 
el (20%) og gas (10%) 
i personbiler.

Figur 3: Hovedantagelser i hvert af de tre scenarier for 2030.

3.2 Opdateringer til scenarierne
Siden scenarierne blev færdiggjort i 2013 har forudsætninger og rammer på 
nogle punkter ændret sig, hvilket giver anledning til at opdatere scenarierne. 
Nedenfor drøftes de vigtigste ændringer:

1. Der er kommet metodiske opdateringer til Energistyrelsens Vejledning 
i strategisk energiplanlægning. Opdateringen indebærer bl.a., at 
havvind, der tidligere indgik som et basisbidrag til alle kommuner, nu 
indgår i puljen af residual-el.

2. Der er foretaget endelig beslutning om at etablere et nyt 
kraftvarmeværk på biomasse på Amager som erstatning for det 
kulfyrede Amagerværk Blok 3. Ligeledes er Avedøreværket Blok 1 i 
gang med at blive omstillet til træpiller. 

3. COWI har udarbejdet et arbejdet regnskab for transportsektorens 
CO2-udledning i Frederiksberg Kommune. Regnskabet viser en CO2-
udledning, der kun er ca. halvt så stor, som tidligere opgjort af COWI 
(ca. 60.000 ton mod før ca. 120.000 ton). Formentligt skyldes 
ændringen både, at der er sket faktiske reduktioner, og ændringer i 
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opgørelsesmetoden. Den nye opgørelse er i bedre overensstemmelse 
med resultater fra blandt andet transportvaneundersøgelsen. Der er 
tale om en betydelig nedskrivning af transportarbejdet og dermed 
energiforbruget indenfor både personbiler, busser og godstransport.

4.  Siden 2013 er prisen på særligt fossile brændsler faldet markant. Det 
gælder både olie, gas og kul. Dette afspejler sig også i meget lave 
elpriser. Det internationale energiagentur forventer dog, at 
råvarepriserne vil stige igen på længere sigt, når markedet har haft tid 
til at tilpasse sig.

a. De nuværende lave kulpriser betyder, at kul formentligt er at 
billigere brændsel end træpiller, selv når man tager højde for 
de afgifts- og tilskudsmæssige fordele ved at anvende 
biomasse. Det kan betyde, at man på Avedøreværkets Blok 1 
vil anvende kul i stedet for biomasse.

b. De lave brændselspriser betyder også at økonomien i et 
udfase olie bliver dårligere, både til transport og individuel 
opvarmning.

5. I forbindelse med Finansloven for 2013 blev elafgiften for el til 
opvarmning reduceret med ca. 30 øre/kWh. Det har forbedret 
konkurrenceevnen for eldrevne varmepumper sammenlignet med 
biomassebaserede løsninger. Varmepumpeløsningerne har dog 
fortsat svært ved at konkurrere med biomasseløsningerne, både 
indenfor fjernvarme og individuel opvarmning.

6. Prisen på solceller er fortsat med at falde siden 2013 og i dag er 
solcelleløsningerne på niveau med eller billigere end 
havvindmølleparker.  Samtidigt er en række støtteordninger til 
solceller dog indstillet.

Ad. 1: Effekt af revideret SEP metode
I både referencescenariet og biomassescenariet indgår der i 2013 beregningen 
en betydelig eksport af el, som giver anledning til en CO2-reduktion, fordi der 
fortrænges CO2 fra produktionsanlæg uden for kommunen. Med den ændrede 
SEP metode kommer der ikke længere et produktionsbidrag fra havvind, 
hvilket betyder, at begge scenarier ender med en nettoeksport på ca. nul. 
CO2-faktoren for importeret/eksporteret el er væsentligt lavere med den 
ændrede metode, men det påvirker i sig selv ikke CO2-emissionen 
nævneværdigt, fordi nettoudvekslingen er tæt på nul.

Samlet set øges CO2-emissionen i referenceudviklingen fra ca. 170.000 tons til 
ca. 260.000 tons. I bioscenariet øges emissionen fra ca. 50.000 tons til 140.000 
tons. I flex-scenariet øges emissionen fra 65.000 tons til 90.000 tons.
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Ad. 2: Effekt af biomasseomlægning på Amagerværket
I referencen indregnes nu etablering af Amagerværkets blok 4 og udfasning af 
blok 3. Selvom Avedøreværkets blok 1 også er under opstilling til træpiller, vil 
den fortsat kunne køre på kul, hvilket kan være selskabsøkonomisk attraktivt 
med de nuværende brændsels- og CO2-priser (jf. punkt 4). I referencen 
forudsættes Avedøre 1 derfor fortsat at anvende kul. For Frederiksberg 
skønnes omstillingen på Amagerværket at medføre en CO2-reduktion på ca. 
60.000 tons i referencen.

Ad. 3: Nye transportdata
De nye energi og CO2 statistikdata for transportsektoren er også indarbejdet i 
referencefremskrivningen og scenarierne. Tidligere faldt transportsektoren 
CO2-udledningen fra ca. 120.000 ton til ca. 84.000 ton i referencen og 
biomassescenariet og til 47.000 tons i flex-scenariet. Med de nye CO2-tal 
reduceres emissionen fra ca. 60.000 ton til 40.000 ton i biomasse og 
referencescenariet og til 27.000 tons i flex-scenariet.

Ad. 4-6: Ændrede råvarepriser, afgifter og billigere solceller
Effekten af disse ændringer i rammevilkår er ikke kvantificeret, da vi vurderer, 
at effekten indfanges af de nuværende spænd af scenarier. Lavere 
råvarepriser bidrager til at gøre referencen mere attraktiv sammenlignet med 
scenarierne. Omvendt vil lavere afgifter på el og billigere solceller gøre 
scenarierne billigere at gennemføre.

Samlet effekt
Samlet set betyder ovenstående ændringer, at CO2-udledningen fra energi- og 
transportsektoren i udgangspunktet (2013) reduceres fra ca. 350.000 tons til 
ca. 310.000 tons. Dette skyldes primært nedjusteringen af transportsektorens 
CO2-emissioner.

I referencen for 2030 reduceres udledningen fra knap ca. 170.000 tons til ca. 
155.000 tons, i biomassescenariet øges emissionerne fra ca. 50.000 tons til ca. 
95.000 tons mens emissionerne i flex-scenariet er stort set uændrede i forhold 
til den oprindelige fremskrivning.
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Figur 4: CO2-udledning i de oprindelige scenarier fra 2013 rapporten og ny fremskrivning med 
opdateret metode og forudsætninger

3.3 Forløb for CO2-udledning
På baggrund af CO2-udledningen i udgangsåret og fremskrivningen til 2030 har 
vi opstillet to sandsynlige reduktionsforløb til 2035: et høj-forløb, hvor der er 
fortsat en væsentligt fortsat CO2-udledning og et lav-forløb med kraftige 
reduktioner. Til sammen udgør de et realistisk interval for CO2-udledningen 
over perioden. Det skal dog understreges, at forløbene ikke er gennemregnet 
år for år. Forløbene er alene estimeret på baggrund af scenarierne for 2030, 
og de tanker der ligger bag disse.

Det høje forløb tager udgangspunkt i CO2-emisisonen fra referencescenariet 
for 2030. Det er forudsat, at omstillingen af kraftvarmeanlæggene fra kul til 
biomasse primært vil finde sted inden 2020. Derfor ses en kraftig reduktion 
mellem 2011 og 2020. I de øvrige sektorer forudsættes et lineært 
reduktionsforløb fra 2011 til 2030 og herefter.

Det lave forløb baserer sig på flex-scenariets emissioner for 2030. Igen 
forudsættes det, at omstillingen af kraftvarmeanlæggene fra kul til biomasse 
primært vil finde sted inden 2020. Efter 2030 forudsættes en lineær reduktion 
i CO2-udledning gående mod nul emission i 2050.
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Figur 5: CO2-reduktionsforløb til 2035

I 2025 er CO2-udledningen – og dermed mankoen for at blive CO2-neutral -
mellem 95.000 tons og 160.000 tons afhængigt af scenarier. I 2030 mellem 
70.000 tons og 155.000 tons og i 2035 mellem 50.000 tons og knap 150.000 
tons.
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4 CO2 kompenserende tiltag

4.1 Generelt om CO2 kompenserende tiltag

Definition af et CO2 kompenserende tiltag
Et CO2 kompenserende tiltag kan sættes i gang af kommunen med det formål, 
at reducere CO2 udledningerne udenfor kommunens geografiske område. Det 
kan på den måde kompensere for en manglende reduktion af udledningen 
indenfor kommunens eget område, forudsat at kommunen vedtager en 
regnskabsmæssig metode, der godskriver det pågældende kompenserende 
tiltag.
 
I det følgende belyses virkningerne af fem kategorier af kompenserende tiltag, 
og der gives yderligere inspiration til andre mulige tiltag:

 Investeringer i vindmøller
 Investeringer i andre energiproducerende anlæg 
 Køb af CO2 kvoter
 Udviklings og demonstrationsprojekter
 Grønne certifikater

I slutningen af kapitlet sammenfattes vurderingerne af tiltagene.

Vurderingskriterier for CO2 kompenserende tiltag
Til brug for sammenligning af forskellige kategorier af kompenserende tiltag 
er der opstillet syv kriterier, som hver især kan være med til at afgøre hvor 
velegnet et tiltag vil være i dag og i fremtiden.
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Kriterie Beskrivelse

Økonomi og CO2 
reduktionseffekt

Så vidt det er muligt tegnes et kvantificeret billede 
af omkostningerne ved en given direkte 
reduktionseffekt på kortere og længere sigt.

SEP-regnskabs kompatibilitet
Hvorvidt et givet tiltag vil kunne indgå i 
kommunens CO2 regnskab efter Energistyrelsens 
vejledninger. 

Additionalitet
Et tiltag er additionelt når det fører til en reduktion 
i udledningen af drivhusgasser, som ikke ellers ville 
have fundet sted.

Ejerskab

Et tiltag med højt ejerskab ligger tæt på 
kommunens identitet og værdier, og de fleste 
borgere vil umiddelbart finde det relevant og 
berettiget. 

Nærhed
Såvel den geografiske placering af tiltaget som 
synligheden (konkretheden) spiller en rolle for 
nærheden i forhold til borgere og politikere 

Fremtidsorientering
Et tiltag med stor fremtidsorientering vil have en 
CO2 reducerende virkninger med en lang 
tidshorisont.

Andre forhold
Andre relevante forhold ved tiltaget, der kan være 
af betydning for kommunen. F.eks. positive 
sideffekter.

Tabel 2: Beskrivelse af kriterier til vurdering af CO2 kompenserende tiltag.

En samlet oversigt med vurdering af tiltagskategorierne i forhold til kriterierne 
er indeholdt i slutningen af dette kapitel.

4.2 Vindmøller
Kommunen kan alene eller i samarbejde med andre relevante aktører indgå i 
investeringer i vindmølleprojekter udenfor kommunen. 

 Kommunen har i forvejen erfaringer med etablering af vindmøller på land, og 
dette tiltag er derfor nærliggende.

Beskrivelse af vindmøller som kompenserende tiltag
Vindmøller genererer CO2 neutral el, som fortrænger el produceret med andre 
energikilder. CO2 reduktionsgevinsten kan opgøres som den udledning, der 
undgås som følge af vindmøllernes energiproduktion. 
Af pladsmæssige grunde er det ikke muligt, at opstille store vindmøller 
indenfor kommunegrænsen, men Frederiksberg Kommune kan eje og drive 
vindmøller i andre kommuner via det kommunalt ejede vindkraftselskab. 
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Når møllernes CO2 reduktions virkning indregnes i kommunens CO2 regnskab i 
møllernes levetid, opnås en regnskabsmæssig kompensation for den 
udledning, der sker indenfor kommunegrænsen. Forretningsmodellen er 
etableret og afprøvet. Frederiksberg kommune har via Frederiksberg Vind A/S 
i år 2015 købt to vindmøller på hver 3,3 MW i Næstved Kommune.  
Vindmøllerne forventes at producere tilsammen 22.000 MWh om året, hvilket 
af kommunen omregnes til 6.000 tons CO2 reduktion.

Kommunen lægger vægt på, at møllerne dækker elforbruget i kommunen som 
virksomhed, samt i forsyningsvirksomheden Frederiksberg Energi. Forbruget 
af vindenergien er certificeret via oprindelsesgarantier udstedt af Vindenergi 
Danmark.

I 2016 har Frederiksberg Forsyning overtaget fire nye vindmøller og er nu 
oppe på seks vindmøller.

Der kan skelnes mellem forskellige typer af vindmølleprojekter, som har 
forskellige afregningsregler 

 Vindmøller opstillet på land
 Kystnære vindmøller
 Havvindmølleparker

For landmøller og kystnære vindmøller opstillet efter åben dør princippet vil 
afregningsreglerne være baseret på faste tilskud til elprisen, mens der 
benyttes en udbudsmodel for havmølleprojekter og øvrige kystnære møller. 
Derudover er der forskellige regler for godskrivning af CO2 reduktioner i 
Energistyrelsens retningslinjer. I det følgende behandles landmøller. 

Økonomi og CO2 reduktion
Projektøkonomien for vindmøller på land vil blandt andet afhænge af 
møllernes størrelse og vindmæssige placering. Vindmøller placeret i åbent 
land og tæt ved kysten vil typisk yde den højeste produktion i forhold til 
investeringen.

I det følgende vises en beregning af økonomien for et eksempel med 
vindmøller som de i 2015 opstillede, 3,3 MW møller, for en gunstig og en 
mindre gunstig placering. De to allerede opstillede møller i Næstved 
Kommune repræsenterer en gunstig placering.
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For elprisen er benyttet Energistyrelsens basisfremskrivning 3frem til år 2025 
og derefter konstant pris. Elprisen er dog justeret ned med en faktor 0,9 for at 
tage højde for, at vindmøllernes produktion sker på tidspunkter med lavere el-
priser end årsgennemsnittet. For økonomiske nøgletal tages udgangspunkt i 
Energistyrelsens teknologikatalog, hvor investeringsprisen dog er tillagt 20% 
til dækning af projektudvikling og jordleje svarende til, at der købes 
nøglefærdige anlæg. Derudover er benyttet de gældende regler for tilskud i 
form af pristillæg på 250 kr./MWh i et mølleafhængigt antal fuldlasttimer (i 
dette tilfælde ca. 25.000), tilskud til balanceringsomkostninger på 18 kr./MWh 
samt et mindre tilskud fra Grøn Ordning.

3 ENS Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2015, Baggrundsrapport F: Fremskrivning af
elprisen
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Tabel 3: Eksempel på beregning af vindmøllers økonomi for en gunstig og en mindre gunstig 
placering.

Projektøkonomi og CO2 fortrængning for en 3,3 MW/Ø117 vindmølle

Nøgletal Enhed
Gunstig 
placering

Mindre gunstig 
placering

Samlet kapacitet MW 3,3 3,3
Antal møller Stk. 1 1
Kapacitet, størrelse anlæg MW 3,3 3,3
Kapacitet, timer MWh/år 8.760 8.760
Fuldlasttimer timer/år 3.300 2.500
Kapacitetsfaktor brugt 0,377 0,285
Produktion pr MW MWh/år 3.300 2.500
Produktion pr anlæg MWh/år 10.890 8.250
Levetid år 20 20
Kalkulationsrente % 4 4

Resultater Enhed
Produktion pr år MWh/år 10.890 8.250
Sparet CO2-udledning 2015 tCO2 4.683 3.548
Sparet CO2-udledning 2030 tCO2 1.993 1.510

Projektøkonomi, nutidsværdi  
Omkostninger
Investering kr/MW 8.414.880 8.414.880
Drift &Vedl. kr/MW 3.374.875 2.556.723
Balancering kr/MW 807.265 611.565
Indtægter
El salg kr/MW 12.123.953 9.184.813
Balancering tilskud kr/MW 678.945 514.352
Pristillæg kr/MW 4.483.304 4.016.977
Grøn ordning kr/MW 70.643 66.677

Nutidsværdi i alt (uden 
skatter m.v.)

kr/MW
4.759.825 2.199.652

Intern rente % 10,6% 7,1%

Beregningen i Tabel 3 viser, at såvel det vindmæssigt gunstige som det mindre 
gunstige projekt har en positiv nutidsværdi, hvis projektet kan finansieres med 
en rente svarende til 4% realrente. Omsat til intern rente vil selv et projekt på 
en mindre gunstig placering give en fornuftig forrentning under de benyttede 
forudsætninger.
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Risikoen ved en vindmølleinvestering ligger især på målopfyldelsen for 
energiproduktionen, samt på elprisen. Det er derfor relevant at foretage en 
følsomhedsanalyse med et væsentligt lavere el-prisniveau.

Følsomheden for udviklingen i elprisen har vi anskueliggjort ved at antage, at 
elprisen forbliver på det nuværende lave niveau, dvs. svarende til det 
nuværende niveau for finansielle kontrakter (futures) for el leveret i år 2020, i 
stedet for at stige frem mod år 2025.

Figur 6: Udvikling i elpriser. . Orange linje linje viser Energistyrelsens fremskrivning frem mod år 
2020Blå linje viser følsomhedsanalyse med lavt prisniveau.

Med den lave elpris fås intern rente på 6,2 % for den gunstige placering og 
3,4% for den mindre gunstige. Selv med et elpris niveau, der er noget under 
Energistyrelsens forventninger, kan vindmølleprojekter altså give en fornuftig 
forrentning.

For projekter, der realiseres i dag, må pristillægget fra staten anses for sikkert, 
da det ifølge normal praksis ikke ændres for allerede opstillede møller. For 
projekter realiseret i fremtiden, herunder f.eks. i perioden efter 2025, kendes 
størrelsen af evt. tilskud derimod ikke. På den anden side er det sandsynligt, 
at der er billigere og mere effektive møller på markedet til den tid, ligesom 
elprisen kan vise sig at være højere end i dag.
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Budgettet for et givet konkret projekt kendes ikke, og niveauet for 
investeringen kan derfor være højere, end det her benyttede. 
Udover, at vindmøllerne fortrænger CO2, kan der altså formentlig tale om en 
forretning, der kan bidrage positivt til kommunens økonomi. Sammenlignet 
med køb af certifikater eller CO2-kvoter vil kommunen dog være eksponeret 
for en større risiko som følge af en stor investering, og der kan opstå tab i 
tilfælde af, at fx elpriserne bliver meget lave, eller hvis møllen producerer 
væsentlig mindre end forventet. Det vil dog være muligt at foretage 
risikodækning, for eksempel ved at fastlåse en el-salgspris i en årrække eller 
ved produktionsgaranti-forsikring, der typisk kan dække 90% af den 
beregnede produktion.

Vindmøllen på den gunstige placering vil i dette eksempel fortrænge 32% 
mere CO2 end vindmøllen på den mindre gunstige placering. 

Vindmøller som kompenserende tiltag kan i dag have en positiv økonomi, men 
investeringen er dog forbundet med usikkerheder og risici.
Usikkerhederne om de fremtidige opstillingsvilkår, herunder elpriser og 
tilskud, gør det vanskeligt, at lave en økonomisk sammenligning mellem 
vindmølleinvesteringer foretaget i dag og om f.eks. 10 eller 15 år.

SEP – regnskab kompatibilitet
I Energistyrelsens vejledninger for strategisk energiplanlægning indgår CO2 
reduktionseffekten fra vindmøller som udgangspunkt hos den kommune, hvor 
anlæggene er opstillet.  Hvis beliggenhedskommunen og investorkommunen 
ikke er den samme opfordrer Energistyrelsen kommunerne  til 
at dele VE-produktion og CO2-gevinsten. Energistyrelsen godtager dog også en 
praksis, hvor den fulde CO2 besparelsen ved vindmølleinvesteringer på land 
kan medregnes i både den geografiske og økonomiske ejerkommune. 
Energistyrelsen vil samtidigt løbende opgøre, i hvilket omfang der sker en 
dobbeltindregning af produktion fra vedvarende energianlæg.

For kystnære vindmøller er Energistyrelsens princip, at halvdelen af CO2 
reduktionen kan medregnes i den geografiske opstillingskommune, mens de 
store havmølleprojekter ikke kan godskrives i nogen kommuners regnskaber, 
da de indgår i den fælles pulje af elproduktion (residual-el).

Vi antager, at den kommunale andel af kystnære havvindmøller vil kunne 
godskrives både beliggenhedskommunen og investorkommunen (ligesom det 
er tilfældet for landvindmøller).
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Additionalitet
Vindmøller opstillet af Frederiksberg Kommune er som udgangspunkt fuldt 
additionelle, hvis de ellers ikke vil være blevet opstillet af andre. Dette kan 
naturligvis være svært at afgøre i praksis.

I den forbindelse skal det dog nævnes at EU’s kvotesystem lægger et samlet 
låg på emissionerne fra elproduktion og andre energintensive 
produktionsanlæg i den kvotebelagte sektor. Ud fra dette perspektiv kan man 
argumentere for, at VE-udbygning i Danmark ikke påvirker den samlede CO2-
udledning på EU-plan Logikken er, at en mindre udledning fra virksomheder i 
Danmark blot giver andre virksomheder i EU mulighed for at udlede mere. 
Som vi vil beskrive nærmere i et senere afsnit, er kvotesystemet dog udfordret 
i dag, pga. et stort kvoteoverskud og deraf følgende meget lave kvotepriser.

Erfaringsmæssigt er det ikke let at udpege og få godkendt nye placeringer for 
landvindmøller, eller at få godkendt eksisterende placeringer til større møller. 
I en situation, hvor vindmølleplaceringerne, snarere end investeringsviljen, er 
den begrænsende faktor for udbygningen af landvind i Danmark, kan der 
argumenteres for, at de økonomisk gunstige projekter vil blive bygget under 
alle omstændigheder. Det gælder navnlig for de økonomisk mest attraktive 
projekter.

På den anden side indebærer leverandørkæden, at projekterne kun vil blive 
udviklet hvis der er risikovillige investorer til stede. Størrelsen af 
udbygningspotentialet for landvind i Danmark er større, desto ringere 
placeringer, der tages i betragtning. For de mest gunstige placeringer kan der 
antages at være mange interesserede investorer, mens der for ringere 
placeringer er færre. Additionaliteten kan derfor antages at vokse desto 
ringere projektets vindmæssige placering er (eller andre økonomisk 
udslagsgivende forhold, for eksempel risiko). Kystnære havvindmølleprojekter 
som gennemføres gennem åben dør proceduren vurderes også at have højere 
additionalitet.

Da kommuners krav til afkast på investeringer kan antages at være lavere end 
mange private investorers, vil det antageligt være muligt for kommunen at 
investere i økonomisk ringere projekter med en relativt højere additionalitet. 

Samlet set vurderes additionaliteten med hensyn til CO2 reduktion ved at 
investere i landbaseret vindkraft i Danmark at være lav nu og i fremtiden. Den 
kan dog være højere, når der ses på økonomisk set relativt ringe projekter.



29  |  CO2 neutralitet ved kompenserende tiltag og forskellige målår,

Ejerskab
Det ejerskab, som borgere og politikere i Frederiksberg Kommune vil tage for 
vindmøller som CO2 kompenserende tiltag, er formentlig relativt højt, hvilket 
bekræftes af den omtale de to møller i Næstved Kommune har fået i 
lokalpressen og på hjemmesider. Her fremgår det således, at kommunen 
direkte identificerer møllernes energiproduktion med egetforbruget i 
kommunen og forsyningen. Vindmøllerne er håndgribelige og konkrete, også 
selvom de er placeret i en anden kommune. Dette kan bidrage til at øge den 
politiske accept af, at tænke i CO2 kompenserende tiltag.
En yderligere styrkelse af lokalt ejerskab kunne ske ved at tilbyde private 
borgere at købe andele i fremtidige kommunale vindprojekter.

Nærhed 
Anlæggenes geografiske placering spiller formentlig en rolle for hvor direkte 
de kan kobles til kommunens CO2 udledning. Vindmøller opstillet i en 
nabokommune vil således være lettere at koble til Frederiksbergs CO2 
udledninger end placeringer i en fjern del af landet, eller i udlandet. For 
eksempel identificeres vindmøller på Avedøreværket i høj grad som et 
københavnsk projekt, selvom de ligger i Hvidovre Kommune. I dette 
perspektiv er Næstved formentlig bedre end for eksempel Nordjylland, men 
ikke så godt som Avedøre Holme.

Fremtidsorientering
Opstilling af vindmøller identificeres meget klart med en langsigtet dansk 
omstilling til et fremtidigt fossilfrit energisystem. I takt med, at en større del af 
energiforbruget til opvarmning, transport m.v. forventes at ske med el, bliver 
der behov for flere vindmøller. Vindmøllerne har endvidere en forholdsvis 
lang levetid. Virkningen af møller opstillet i dag rækker et stykke ud over 
målåret 2035, som er pejlemærket for CO2 neutralitet for Frederiksberg.
Over de næste ti år vil det danske el forbrug blive gradvist mere CO2 neutralt i 
takt med, at der installeres mere vindkraft og de fossile kilder udfases. I 
Energistyrelsens SEP regnskabs metode vil vindmøller fortrænge produktion af 
såkaldt residual-el fra en kombination af kraftværker, havmølleparker og el 
handlet med udlandet. Her vil den CO2, som en vindmølle regnskabsmæssigt 
fortrænger gradvist falde. I år 2050 forudsættes al elproduktion at være CO2 
neutral.
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Figur 7: CO2 emissionsfaktor for residual el og VE andel (Energistyrelsen 2015)

I årene frem mod 2020 ses et ret markant fald i CO2 emissionen for residual-el, 
som hænger sammen med omstillingen til biomasse i en række danske 
kraftværker samt den fortsatte havmølleudbygning. Ud fra energistyrelsens 
fremskrivning kan der laves en beregning af, hvor stor CO2 reduktionseffekten 
vil være af en vindmølle opstillet i forskellige år. Der tages udgangspunkt i den 
ovenfor beregnede vindmølle på en gunstig placering med en årsproduktion 
på 10.890 MWh.

CO2 fortrængning over levetid for en 3,3 MW vindmølle 
Opstillingsår 2015 2020 2025 2030
CO2 fortrængning over 
levetid (tons CO2)

58.272 41.883 31.403 20.920

Den samlede CO2 reduktionsgevinst målt over møllens levetid vil altså være 
betydeligt større, jo tidligere møllen stilles op, når Energistyrelsens SEP 
metode benyttes til opgørelsen. Det kan forstås sådan, at i en fremtidig 
situation hvor elforsyningen er helt eller næsten fossilfri, vil opstilling af 
yderligere vindmøller ikke kunne kompensere for CO2 udledning i andre 
sektorer, for eksempel fra transporten.

Vindmøllers CO2 fortrængningseffekt må forventes at være faldende over tid, 
så den for en mølle opstillet efter år 2025 kun er ca. halvt så stor som for en 
mølle opstillet i dag. 
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Det skal bemærkes, at spørgsmålet om CO2-reduktioneffekt er forbundet med 
betydelig metodisk usikkerhed. Vha. en elmarkedsmodel har Ea Energianalyse 
tidligere vist, at set i et internationalt perspektiv kan CO2-
fortrængningseffekten af dansk VE udbygning være betydelig også i 20304 (ca. 
700 g/kWh). Det skyldes, at udbygning med VE i Danmark fortrænger kulkraft i 
Tyskland eller Polen. Anvendelsen af en højere emissionsfaktor vil dog ikke 
være i overensstemmelse med SEP vejledningen.

Andre forhold
Vindmølleprojekter på land møder ofte modstand fra lokale borgere på grund 
af de visuelle og støjmæssige gener, som de påfører lokalsamfundene. Når 
Frederiksberg Kommune investerer i vindmøller i andre kommuner, kan det 
derfor ses som en ’eksport’ af de gener, som vindmøllerne giver.
Opstillingsreglerne har forsøgt at kompensere for dette ved at lade lokale få 
mulighed for at medinvestere i projekterne (køberetsordningen) og ved at yde 
tilskud til lokale projekter (den grønne ordning). 

4 http://www.ea-energianalyse.dk/reports/1176_el_fjernvarmeforsyningens_fremtidige_CO2-emission.pdf 

http://www.ea-energianalyse.dk/reports/1176_el_fjernvarmeforsyningens_fremtidige_CO2-emission.pdf


32  |  CO2 neutralitet ved kompenserende tiltag og forskellige målår,

4.3 Energiproducerende anlæg
Udover vindmøller kan kommunen, alene eller i samarbejde med andre 
relevante aktører, indgå i investeringer i energiproducerende anlæg udenfor 
kommunen. Eksempler på dette kan være solcelleparker, biogasanlæg med 
opgradering af gassen til naturgaskvalitet, anlæg til biobrændstofproduktion 
og anlæg til affaldsgenvinding/behandling.

En mulighed kan her være, at benytte selskaber og samarbejder som 
kommunen og Frederiksberg Energi i forvejen indgår i, for eksempel ARC, 
Biofos og CTR. Et allerede aktuelt eksempel er Frederiksberg Forsynings 
engagement i fjernkølingsprojekter udenfor kommunegrænsen.

En række af de forhold, der er beskrevet for vindmøller som tiltag, kan 
overføres på andre anlæg til produktion af vedvarende energi, for eksempel 
solcelleparker og biogasanlæg, der er relativt modne teknologier. Andre 
teknologier er under udvikling eller i demonstrationsfasen og er derfor 
kommercielt set mere usikre.

Energiproducerende anlæg som kompenserende tiltag
Fælles for anlæggene er, at de producerer CO2 neutral energi, som fortrænger 
brugen af fossile energikilder. CO2 reduktionsgevinsten kan opgøres som den 
udledning, der undgås som følge af anlæggenes energiproduktion. 

Økonomi og CO2 reduktion
Projektøkonomien for VE-energiproducerende anlæg er meget forskellig alt 
efter teknologi og de aktuelle projekter. Fælles for anlæggene er, at 
økonomien afhænger meget af tilskudsordninger fra nationale side eller fra 
EU. 
De væsentligste risikofaktorer for etablering af energiproducerende anlæg 
kan opdeles i:

Teknologiske risici 
Dette vedrører om anlæggene fungerer og yder som forudset.
Biogasproduktion med opgradering til naturgasnettet er en forholdsvis 
veletableret teknologi. Andre teknologier, for eksempel fremstilling af 2. 
generations biobrændsler er fortsat under udvikling og antallet af anlæg i drift 
er begrænsede. Der kan derfor være en betydelig teknologisk risiko ved at 
investere i den type teknologi. Frem mod 2035 kan den teknologiske risiko 
dog forventes at blive reduceret.
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Kommercielle risici
Som for vindmøller vil økonomien afhænge af fremtidige afregningspriser for 
energien. Disse priser er usikre, hvad enten det drejer sig om el, gas, eller 
flydende brændstoffer.

Politiske risici
De politiske risici er for eksempel usikkerheden om de fremtidige 
støtteordninger. For projekter, der realiseres i dag, må støtteniveauer anses 
for forholdsvist sikkert, da det ifølge normal praksis ikke ændres for allerede 
etablerede anlæg. For projekter realiseret i fremtiden, herunder f.eks. i 
perioden efter 2025, kendes størrelsen af evt. tilskud derimod ikke.

Der regnes ikke her på økonomien i konkrete projekter, som givetvis vil være 
meget forskellige afhængigt af teknologi og konkrete projektforhold. Der kan 
formentlig være god økonomi i for eksempel biogasanlæg og solcelleparker, 
men dette vil være helt afhængig af de gældende tilskudsordninger

Fælles for projekterne er formentlig, at det vil kræve et grundigt forarbejde 
for kommunen at sætte sig ind i de specifikke forhold for især nye teknologier, 
hvor kommunen ikke i forvejen har erfaringer. Dette kan til dels overkommes, 
hvis kommunen indgår partnerskaber med aktører, der har specifikke 
kompetencer på de pågældende områder og eventuelt kan være med til at 
løfte investeringerne. Fjernkøleprojekter er et eksempel på et område, hvor 
kommunen har kunnet udnytte sine kompetencer på forsyningsområdet.

Energiproducerende anlæg som kompenserende tiltag kan i dag have en 
positiv økonomi, men investeringer er dog forbundet med betydelig 
usikkerhed og risici, herunder både teknologiske, kommercielle og politiske.
Dette gør det for usikkert at regne på projekter, der skal realiseres på langt 
sigt. Partnerskaber kan reducere kommunens risikoniveau.

SEP – regnskab kompatibilitet
Det er ikke praksis jf. SEP metoden, at kommunen kan indregne CO2 
reduktionseffekter af energiproducerende anlæg, for eksempel biogasanlæg, 
etableret uden for kommunen.

Man kan argumentere for, at det i fremtiden bør følge samme metodik, som 
gælder for vindmølleprojekter opstillet i andre kommuner.
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Additionalitet
Energiproducerende anlæg opstillet af Frederiksberg Kommune er som 
udgangspunkt fuldt additionelle, hvis de ellers ikke vil være blevet opstillet af 
andre. På nogle områder kan den formentlig være høj i kraft af, at kommunen 
via sine samarbejdsrelationer og medejerskaber kan have særlige 
forudsætninger for at realisere projekter med et udviklingsperspektiv. Det 
kunne for eksempel være tilfældet for biobrændstofproduktion i 
hovedstadsområdet eller projekter på affaldsområdet.

Ejerskab
Det ejerskab, som borgere og politikere i Frederiksberg Kommune vil tage for 
energiproduktionsanlæg som CO2 kompenserende tiltag, kan formentlig være 
relativt højt, som for vindmølleprojekter. Dette kan navnlig gælde for 
investeringer i konkrete projekter, hvor kommunen tager en aktiv rolle og 
medejerskab.

Nærhed 
Såvel nærhed og ejerskab kan tænkes at øges for projekter, der har et direkte 
indgreb med kommunens energisystem. Det kunne være en udnyttelse af 
affaldsfraktioner fra Frederiksberg til fremstilling af biogas eller – brændstof. 
Anlæggenes geografiske placering spiller formentlig en rolle for, hvor direkte 
de kan kobles til kommunens CO2 udledning

Fremtidsorientering
VE-anlæg, der producerer el og varme vil som vindmøller have en faldende 
reduktionseffekt over tid, i takt med at energisystemet bliver mere grønt. For 
biogasanlæg og biobrændstofproduktion vil der formentlig ikke være en 
tilsvarende faldende effekt, da de kan antages at fortrænge fossile brændsler 
gennem hele levetiden. Dette afspejler, at transportsektorens udledninger på 
sigt må betragtes som en større udfordring end omstillingen af el- og 
fjernvarmeproduktion.

4.4 CO2 kvoter

Beskrivelse af tiltaget
EU’s CO2 kvotesystem blev introduceret omkring år 2005. Princippet er, at der 
er fastlagte målsætninger CO2 reduktionerne. De finder sted over en årrække 
ved gradvist at reducere udledningstilladelserne (kvoterne) til industri, 
kraftværker, luftfart, større varmeværker m.v., som tilsammen står for ca. 
45% af udledningerne i EU området. Ifølge EU’s målsætninger skal CO2 
udledningen i 2020 være 20% lavere end i 1990, herunder skal udledningerne 
i kvotesektoren falde med 21% i forhold til 2005.  I 2030 skal de samlede 
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udledninger i EU være faldet med 40% i forhold til 1990. Indenfor 
kvotesektoren skal emissionerne reduceres med 43 % i 2030 sammenlignet 
med 2005.

I starten fik udlederne tildelt de fleste kvoter gratis, men nu er man på vej 
over til et system, hvor størstedelen af kvoter sælges på auktioner. 
Indtægterne fra auktionerne tilfalder EU og de enkelte medlemslande. 
Samtidig kan udledningstilladelserne handles. Hvis et selskab ønsker at udlede 
en vis mængde CO2, må det altså købe de tilsvarende kvoter, hvilket sker efter 
et auktionssystem. Princippet fremmer dermed de mest omkostningseffektive 
reduktioner.

Frederiksberg Kommune kan ved at opkøbe og annullere CO2 
udledningstilladelser medvirke til, at der samlet set må udledes mindre CO2 i 
de kvotebelagte sektorer i EU. I praksis kan der i den nuværende situation dog 
stilles spørgsmålstegn ved den reelle effekt.

Økonomi og CO2 reduktion
Nedenfor vises den historiske udvikling i prisen på CO2 udledningstilladelser 
(årsgennemsnit).

Figur 8: Historisk CO2 kvotepris (årsværdier). Kilde WEO15 og DONG Energy.

Som det ses, har prisen varieret meget og har i de senere år været forholdsvis 
lav. Det hænger sammen med, at der er opbygget et stort og voksende 
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overskud af kvoter i systemet, navnlig siden finanskrisen i 2008. Da 
kvoteprisen reguleres af et marked, vil et overskud af kvoter sænke prisen.

Når der overhovedet er en pris på kvoter i dag – på trods af det store 
overskud – skyldes det forventningen om, at der vil opstå en knaphed på 
kvoter på længere sigt frem mod 2030.

Figur 9: Overskud af udledningstilladelser i EU (Kilde: Dansk Energi )

De nuværende kvotepriser bidrager i selv kun i begrænset omfang til en 
omstilling, for eksempel i form af grøn energiproduktion eller 
energieffektiviseringer i industrien. Omstillingen af energistyret drives 
derimod primært af andre virkemidler, fx tilskud til udbygning med 
vedvarende energi. Den aktuelle kvotepris er altså ikke i sig selv udtryk for den 
reelle omkostning ved at fortrænge CO2 udledninger.

Af samme grund er man i EU i gang med en strukturel reform af kvotesystem. 
Centralt er en såkaldt ”market stability” der skal genoprette balancen, ved at 
fjerne kvoter, når der er stort overskud af disse og føre dem tilbage, når 
systemet er i knaphed på kvoter. Processen omkring udformningen af 
fremtidens kvotesystem er kompliceret og tidskrævende, da den også 
indebærer en fordelingspolitisk diskussion mellem landene. 
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I Energistyrelsens samfundsøkonomiske forudsætninger angives tre sæt data 
for udviklingen i CO2 prisen for de kommende år.
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Figur 10: Energistyrelsens fremskrivning af CO2 prisen (2016)

I middelskønnet forudses prisen at være lav i nogle år endnu, men har på sigt 
en stigende tendens. Usikkerheden omkring de fremtidige kvotepriser er først 
og fremmest politisk.

Med de nuværende kvotepriser på under 40 kr./ton CO2 vil Frederiksberg 
Kommune med en udgift på 12 mio. kr. per år kunne modsvare hele den 
nuværende udledning i kommunen på ca. 300.000 tons per år. Tilsvarende vil 
en forventet manko på ca. 100.000 tons per år i Frederiksberg Kommune i år 
2030 kunne dækkes ved et køb af udledningstilladelser til en pris af 10 mio. kr. 
per år ved en forventet kvotepris på ca. 100 kr./ton.
 
Pga. det store aktuelle kvoteoverskud og den lave CO2-pris, er der en vis 
usikkerhed omkring effekten af et kvotekøb. I et velfungerende kvotemarked 
vil effekten være en 1:1 reduktion. I den nuværende situation vil størstedelen 
af reduktionen muligvis først indtræffe på længere sigt. Der er også en vis 
risiko for at kvotesystemet kollapser eller erstattes af andre virkemidler, 
således at et kvotekøb får begrænset eller ingen effekt. 

Med den nuværende overskud af CO2 udledningstilladelser er CO2 
fortrængningseffekten af et kvotekøb behæftet med usikkerhed. Denne 
usikkerhed kan forsvinde på sigt, hvis prisen stiger som udtryk for en reel 
knaphed på tilladelserne.
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SEP – regnskab kompatibilitet
Ifølge Energistyrelsens SEP vejledning kan opkøb af CO2 kvoter ikke indgå i en 
kommunes CO2 regnskab. Det forventes heller ikke at indgå i den nye version 
af Energistyrelsens CO2 beregner, som lanceres i år. Da der kun er tale om en 
vejledning, og da regnskaberne ikke er juridisk bindende, vil der dog ikke være 
noget i vejen for, at Frederiksberg Kommune vælger at indregne opkøb af 
kvoter som et CO2 kompenserende tiltag, det vil sige beslutter sine egne 
regnskabsprincipper. Dog vil det undergrave muligheden for at have et fælles 
regnskabssystem og dermed kunne sammenligne på tværs af kommuner.

Opkøb af CO2 udledningstilladelser indgår ikke i Energistyrelsens anbefalede 
regnskabsmetoder for beregning af kommuners CO2 udledninger.

Additionalitet
I en situation med stort kvoteoverskud vil der som nævnt være tvivl, om et 
opkøb af kvoter vil have en reel effekt på udledningerne. Hvis EU vælger, som 
det diskuteres, at eliminere en stor del af de overskydende kvoter eller at 
indefryse dem, vil et opkøb teoretisk set blot reducere eller udskyde behovet 
for en sådan politisk regulering. Hvis CO2 kvotemarkedet på sigt bliver bragt til 
at fungere mere balanceret, så der bliver en reel knaphed på 
udledningstilladelserne, og det medfører en pris, der fremmer omstillingen, vil 
der formentlig være en additionel effekt af at opkøbe og eliminere kvoter. På 
længere sigt er det derfor muligt, at opkøb af CO2 kvoter kan blive et CO2 
kompenserende tiltag med høj additionalitet.

Additionaliteten med hensyn til CO2 reduktion ved at opkøbe 
udledningstilladelser er i dag lav, men kan være højere på længere sigt af 5-15 
år, afhængigt af den politiske regulering og udviklingen på markedet. 

Ejerskab
Som CO2 kompenserende tiltag er opkøb af kvoter dels forholdsvis abstrakt og 
kompliceret at formidle. Derudover kan det være kontroversielt både på 
grund af CO2 kvotemarkedets åbenlyse problemer, men også fordi det 
formentlig af mange ikke vil blive opfattet som reel handling, men snarere 
som en alibihandling. Det kan derfor blive svært at skabe et ejerskab i form af 
opbakning til, og enighed om tiltaget i kommunen.

Nærhed
CO2 kvoter er et elektronisk ”værdipapir”, og virkningen af at opkøbe det er 
løsrevet fra sted og til dels også tid. Det kræver således en stor abstrakt 
teoretisk forståelse at se sammenhængene mellem opkøb af en kvote i ét år 
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og en beslutning om at bruge penge på et CO2-reducerende tiltag i et andet 
europæisk land i et andet år. Nærheden til kommunen og borgerne er dermed 
lille.

Fremtidsorientering
Som beskrevet er det tvivlsomt om et opkøb af udledningstilladelser i den 
nuværende situation fører til reelle reduktioner. Hvis det på sigt lykkes at få 
kvotesystemet bragt i balance, så mængden af tilladelser bliver styrende for 
udledningerne i EU, kan opkøb af kvoter få en mere sandsynlig effekt. 
Tidshorisonten for at vurdere dette vil formentlig ligge 5-10 år ud i fremtiden.

Opkøb af CO2 udledningstilladelser er et kompenserende tiltag, der især kan 
overvejes på længere sigt.

4.5 Udviklings- og demonstrationsprojekter (fx 
indenfor transport)

Beskrivelse af tiltag
Transportområdet er et af de områder, hvor det vurderes at være vanskeligst 
at reducere CO2-udledningerne. Samtidig er det et område, der ikke kan løses 
isoleret for Frederiksberg, men kræver en langsigtet omstilling af såvel 
teknologier som brugsmønstre i et dansk såvel som internationalt perspektiv.

Frederiksberg Kommunes ”Trafik og mobilitetsplan 2018”, samt den 
strategiske energiplans pejlemærker indeholder allerede mål om bæredygtig 
transport og forslag til handlinger indenfor demonstration af nye 
transportteknologier og drivmidler. Ud over, at der kan være en direkte 
virkning for CO2 udledningen indenfor kommunens geografiske område, kan 
forsknings-, udviklings- og demonstrationstiltag (FUD tiltag) også ses som 
bredere kompenserende, da de vil kunne medvirke til at løse transportens CO2 
problem i en større sammenhæng på langt sigt, ikke bare på Frederiksberg 
men også i Danmark og sammenlignelige lande. Projekterne kan ligge indenfor 
mange områder over et bredt spektrum, fra f.eks. decideret 
teknologiudvikling og forskning (for eksempel indenfor biobrændstoffer), 
demonstration af nye teknologier i en lokal sammenhæng (for eksempel el-
busser), til forskning i transportbrugernes adfærd og mulighederne for at 
påvirke den.

Kommunen vil kunne indgå direkte i projekterne via partnerskaber, hvor man 
for eksempel kan stille kommunens infrastruktur og kontaktmulighed til 
borgerne til rådighed som ”laboratorium”, eller man vil kunne støtte mere 
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passivt via økonomisk støtte. Det kan også være muligt, at udnytte og styrke 
Frederiksbergs position som viden-intensiv kommune. For eksempel gennem 
partnerskabsprojekter med lokale uddannelsesinstitutioner som CBS og KU-
Science. KU-Science har målsætninger om partnerskaber og 
myndighedssamarbejde, og har blandt andet aktiviteter indenfor biogas. CBS 
indgik i forskningsprojektet “City logistics in Copenhagen – greener and 
optimised transport in the city center” med en række andre partnere. Man 
kan også forestille sig synergieffekter i forhold til grøn erhvervsudvikling ved 
at kommunen f.eks. skaber attraktive rammer for nye vækstvirksomheder på 
området.

Eksempel 1.
Demonstration af el-busser på busruter indenfor kommunen. Københavns 
Kommune har i de sidste to år deltaget i forsøg hos Movia med el busser på to 
busruter i byen. Frederiksberg Kommune vil måske kunne indgå partnerskaber 
om lignende projekter og videregående aktiviteter, og vil blandt andet kunne 
bidrage med infrastruktur for ladestationer, information og økonomisk støtte.

Eksempel 2:
Der kunne gennemføres forskning og demonstration af, hvilke forhold der 
påvirker borgere og virksomheder til at vælge mere miljøvenlige 
transportformer, for eksempel elbiler, og hvilke virkemidler kommuner og 
andre har for at påvirke dette.

Eksempel 3
Udvikling og demonstration af nye former for biobrændstoffer, som bl.a. KU-
science forsker i.

Et andet område, hvor en lignende tilgang kunne benyttes er 
energibesparelser i boliger, som også er et område, der kræver en langsigtet 
indsats der involverer FUD på tværs af kommunegrænser.

Endelig kunne man forestille sig, at kommunen gennemførte CO2-
reduktionsprojekter i venskabsbyer, fx med fokus på teknologioverførsel. 
Frederiksbergs venskabskommuner ligger imidlertid alle i Nordeuropa, og 
måske med undtagelse af Tartu i Estland, er de ikke oplagte kandidater til 
teknologioverførselsprojekter.

Frederiksberg Kommune kan indgå i, eller støtte projekter indenfor forskning, 
udvikling og demonstration (FUD), der kan medvirke til at nedbringe CO2 
udslip i og udenfor kommunen på længere sigt.
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Økonomi og CO2 reduktion
CO2 reduktionseffekterne af meget langsigtede tiltag som forskning og 
udvikling kan være svære at kvantificere, men potentialerne er til gengæld 
store, hvis man ser ud over kommunegrænserne. Det kan dog være muligt at 
beregne lokale effekter af forskellige transporttiltag, for eksempel hvis en 
given buslinje kører på alternative brændstoffer i en given periode.
Det kan overvejes at lave en kommunal ”grøn pulje”, der kan støtte FUD 
projekter med sigte på CO2 reduktion. En ide kan være, at lade overskuddet 
fra Frederiksberg Kommunes nuværende og evt. fremtidige vindmøller 
finansiere puljen.5 

SEP – regnskab kompatibilitet
Ifølge Energistyrelsens SEP vejledning kan støtte til FUD aktiviteter ikke indgå i 
en kommunes CO2 regnskab, med mindre de direkte fører til en målbar effekt 
indenfor kommunens område. Virkninger, der ligger langt ud i fremtiden og 
ikke kan kvantificeres, kan i princippet ikke indgå. Da der kun er tale om en 
vejledning, og da regnskaberne ikke er juridisk bindende, vil der dog ikke være 
noget i vejen for, at Frederiksberg Kommune vælger at indregne FUD 
projekter som et CO2 kompenserende tiltag. Dog vil det undergrave 
muligheden for at have et fælles regnskabssystem og dermed kunne 
sammenligne på tværs af kommuner.

Hvis de kompenserende tiltag indenfor FUD aktiviteter skal indgå i CO2 
regnskabet for Frederiksberg, må der defineres en målestok for indsatsen og 
effekten.

En måde at bestemme indsatsen på kunne være at afsætte en ramme til 
forsknings- og udviklingsindsatsen, som svarer til omkostningen ved at gøre 
Frederiksberg CO2-neutral via kvotekøb. Dvs. i størrelsesordenen 10 mio. kr. 
årligt. På den måde skabes en kobling mellem det CO2-
neutralitetsmålsætningen og forsknings- og udviklingsindsatsen.

Additionalitet
Resultaterne af hvert enkelt projekt er i sagens natur usikkert. Men set i 
sammenhæng med andre udviklingsaktiviteter og med en lang tidshorisont vil 
FUD projekter formentlig have en høj additionalitet som tiltag til at 
kompensere CO2 udledning. Det skyldes bl.a., at andre kan bygge videre på 
5 Her vil lovgivningen stille krav til hvordan pengene kan anvendes uden betaling af afgift. De 
kan formentlig anvendes til projekter på energiområdet indenfor kommunen. 
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opnåede erfaringer og resultater. Det enkelte projekt kan således have en 
katalysatorvirkning for andre projekter og dermed den samlede langsigtede 
virkning (ringe i vandet effekt).

Ejerskab
For projekter, som har et synligt lokalt udtryk, kan man forestille sig en høj 
grad af ejerskab. Såvel borgere som politikere vil kunne bruge ”de gode 
historier” som en del af kommunens identitet. Hvis man vælger at engagere 
sig aktivt i udviklings- og demonstrationsprojekter, vil det kræve en del 
resurser fra kommunens side i form af fagpersoner knyttet på opgaverne og til 
opbygning af kontakter og netværk for samarbejder. Dette kan til gengæld 
øge ejerskabet, da kommunen bogstavelig talt er medejer af projekterne.
Vælger kommunen at engagere sig mere passivt, f.eks. med økonomisk støtte 
til andres projekter, vil ejerskabet være mindre

Nærhed
Nærheden kommer an på projekternes karakter. Projekter, som har et synligt 
lokalt udtryk kan have stor nærhed, også selvom projekternes sigte er bredere 
end Frederiksberg.

Fremtidsorientering
FUD projekter har en stor fremtidsorientering, da de sigter mod en langsigtet 
udvikling af løsninger til reduktion af CO2 udledningerne. Afhængigt af 
projektets karakter kan de både virke til at accelerere udviklingen på et 
område eller give direkte målbare effekter. FUD projekter har generelt bedst 
effekt, når der bygges videre på dem med efterfølgende projekter.

Andre forhold
Satsning på FUD aktiviteter, der har en bredere interesse kan være med til at 
”markedsføre” Frederiksberg som en grøn kommune og kan styrke fokus på 
viden og uddannelse.

4.6 Grønne certifikater 

Beskrivelse af tiltaget
Grønne certifikater kan spænde over mange forskellige ordninger.
Et formaliseret markedsbaseret system for VE-beviser var omkring år 2001 
lagt til rette for at kunne erstatte et egentligt tilskud til energiproduktion med 
VE i Danmark. Systemet blev opgivet i Danmark, men indført i Sverige i år 
2003 og Norge fra 2012. I et sådant system kan staten fastlægge VE-
udbygningsmål og derefter pålægge el-leverandører og industri at købe 
certifikater svarende til en vis voksende andel af forbruget, hvorved 
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udbygningen sikres. I Danmark er det energipolitiske hovedinstrument til at 
sikre VE udbygning stadig tilskudsbaserede ordninger.

Oprindelsesgarantier
På baggrund af bestemmelserne i EU’s VE direktiv findes et system med 
oprindelsesgarantier for el produceret med vedvarende energi. Udstedelsen 
foretages i Danmark af Energinet.dk. Disse garantier beviser, at der er 
produceret en bestemt mængde vedvarende energi. Her tæller el produceret 
med biomasse samt delvist også affald i princippet med på linje med 
vindmøller, solceller og vandkraft 

En dansk vindmølleejer kan for eksempel sælge oprindelsesgarantier for sin 
produktion til elselskaber eller forbrugere i Danmark eller udlandet.
Hos en del elselskaber er det således muligt at købe ”grøn strøm” eller 
produkter med lignende betegnelser, og selskaberne er forpligtet til at 
deklarere oprindelsen af den strøm, de sælger. Oprindelsesgarantier indgår i 
en lang række el-produkter og varemærker for såvel virksomheder som 
private forbrugere. Der er samtidig opstået ordninger, der har til hensigt at 
skelne mellem hvor klimavenlige de forskellige el produkter er6. Udover at 
sikre oprindelsesgarantier benytter mange grønne el-produkter også andre 
tiltag, for eksempel at opkøbe CO2 kvoter eller støtte klimaprojekter i andre 
lande. For at sandsynliggøre, at køb af certifikaterne faktisk fører til øget 
opstilling af vindmøller, betinger nogle produkter sig også, at vindmøllerne 
hvorfra garantierne stammer højest må være to år gamle.

Bionaturgascertifikater
Tilsvarende oprindelsesgarantierne for el findes et certifikatsystem for 
opgraderet biogas leveret til naturgasnettet, hvor den erstatter naturgas. 
Denne ordning administreres også af Energinet.

Frederiksberg Kommune kan ved at opkøbe oprindelsesgarantier for 
vedvarende energiproduktion medvirke til at der etableres ny VE kapacitet, 
der kan kompensere for CO2 udledningen indenfor kommunens område. 

Økonomi og CO2 reduktionseffekt
Det er vanskeligt, at få et overblik over prisen på oprindelsescertifikater for 
VE, da elhandlernes merpriser typisk er en blanding af forskellige tiltag.

6 Se for eksempel www. http://xn--grntelvalg-1cb.dk/index.php/el-produkterne
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Ud fra en screening af nogle selskabers merpriser for ’grøn strøm’7, og ’grøn 
gas’8 og en antagelse om, at merprisen svarer til prisen for 
oprindelsescertifikater fås følgende billede:

Pris på certifikater
CO2 fortrængningspris
Ved fuld additionalitet

Oprindelsesgarantier, vind
- Vindmøller 0-2 år

8 øre / KWh 180 kr/ton

- Vindmøller 2-20 år 2 øre / KWh 45 kr/ton
Bionaturgascertifikater 62 øre/Nm3 (6 øre/kWh) 275 kr/ton

Tabel 4: Merpris for grøn strøm.

Hvis man indkøber certifikater for oprindelsesgarantier til engrospris, kan det 
formentligt gøres endnu billigere. Energiselskabet NEAS oplyste i 2015 til Ea 
Energianalyse, at oprindelsesgarantier kan købes for 0,2-0,9 øre/kWh fra VE-
anlæg der er mindre end 2 år gamle. 

Hvis man regner med, at tiltaget har fuld additionalitet (hvad der ikke er 
tilfældet) og regner med udledningen for residual-el på 444 kg/MWh  i 2016 
(som opgjort i SEP vejledningen), fås en CO2 fortrængningspris på 45 hhv. 180 
kr./MWh for gl. hhv. nye vindmøller i år 2016. For bionaturgas fås en 
væsentlig højere pris, hvilket givetvis hænger sammen med en højere 
efterspørgsel og knaphed på gassen. Priserne i en fremtidig situation er svære 
at forudsige, da de bestemmes af markedsmekanismer og støtteniveauer.

For el vil der, som beskrevet for vindmølletiltaget, være en tendens til at 
virkningen udhules med tiden, efterhånden som der kommer mere vindkraft i 
systemet.

Anvendes af bionaturgas som kompensationstiltag er udfordret af, at 
mængden af naturgas/bygas, der anvendes i Frederiksberg Kommune er 

7 SEAS NVE merpris for Global Energi strøm er 12 øre/KWh.

DONG Energy ”Basis el med omtanke” koster 20 kr/md. Det svarer til ca. 6 øre/KWh for et gns forbrug. Går 
til klimaforbedrende tiltag et sted i verden
Natur Energi investerer 14 øre/KWh i ny VE.
Vindstrøm angiver en merpris på 8 øre/KWh, som går til vindmøller højst to år gamle
AURA, møller uden aldersbegrænsning 1,56 øre/KWh
NRGi, både gamle og nye møller 4 øre/KWh

8 På HMNs hjemmeside koster biogas 2,35 kr/m3 mod 1,73 kr/m3 for naturgas (månedspris), svarende til 

en prisforskel på 62 øre/m3. En kubikmeter naturgas svarer til en CO2 udledning på ca. 2,25 kg.
Prisen for CO2 reduktion ved køb af biogas fremfor naturgas vil altså være ca. 275 kr/ton CO2, hvis tiltaget 
antages at have fuld additionalitet.
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meget begrænset svarende til en CO2-emission ca. 1200 tons år. Der anvendes 
allerede ca. 30 % grøn gas, og der er planer for en yderligere omstilling.

SEP – Regnskab kompatibilitet
I Energistyrelsens vejledninger for strategisk energiplanlægning indgår CO2 
reduktionseffekten fra VE som hos den kommune, hvor energien produceres 
geografisk, og ikke der hvor den bruges. Køb af grønne certifikater som en del 
af en kommunes CO2 regnskab vil derfor ikke være i overensstemmelse med 
metoden.

Da der kun er tale om en vejledning og da regnskaberne ikke er juridisk 
bindende, vil der dog ikke formelt være noget i vejen for, at Frederiksberg 
Kommune vælger at indregne køb af grønne certifikater som et CO2 
kompenserende tiltag, det vil sige beslutter sine egne regnskabsprincipper. 

Opkøb af grønne certifikater indgår ikke i Energistyrelsens anbefalede 
regnskabsmetoder for beregning af kommuners CO2 udledninger.

Additionalitet
Prisen for oprindelsescertifikater for vindkraft er lille (ned til ca. 1 øre/kWh) 
set i forhold til de tilskud vindkraft i øvrigt får (ca. 27 øre/kWh i knap 10 år).

Som det fremgår af afsnittet om vindmøller som kompenserende tiltag, kan 
nye vindmøller på land have en fornuftig projektøkonomi alene med de 
nuværende pristillæg. I mange tilfælde vil indtægten fra salg af 
oprindelsesgarantier derfor ikke være nødvendig for realiseringen af 
projektet. Her til indtægten snarere udgøre en ”bonus” til 
mølleejeren/projektudvikleren. Der kan endvidere argumenteres for, at 
antallet af opstillingspladser snarere end projektøkonomien er begrænsende 
for opstillingen af vindmøller. Omvendt er det formentlig rigtigt, at 
additionaliteten er størst, når det er strøm fra nye møller, der præmieres, da 
udsigten til denne ”bonus” kan være medvirkende til beslutning om projekter.

For ældre møller, som ikke længere modtager tilskud, kan der med de 
nuværende lave elpriser argumenteres for, at salget af garantier kan være 
livsforlængende for møller, som ellers ville være urentable at holde i drift.
På hjemmesiden ”Grønt el-valg”9, der udarbejdes af Det Økologiske Råd har 
man klassificeret additionaliteten af forskellige el-produkter (se Figur 11). Her 
falder el fra møller yngre end 2 år i kategori B, mens el fra ældre møller hører 

9 www.grønteelvalg.dk. Siden og metoden anbefales af en række miljø, og forbrugerorganisationer.

http://www.gr�nteelvalg.dk/
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under kategori C. Til kategori A hører tiltag, som direkte støtter VE 
investeringer i Danmark eller udlandet.

Figur 11: Det økologiske Råds klassificering af klimaeffekt for grønne el-produkter

De fleste eksisterende biogasanlæg leverer ikke i dag gassen opgraderet til 
naturgasnettet, og mængden af biogas i nettet er meget lille sammenlignet 
med naturgasmængden. Samtidig er den potentielle efterspørgsel efter grøn 
gas meget stor (svarende til naturgasforbruget). Prisen for gascertifikater er 
højere og udbygningen med opgraderingsanlæg er mere direkte koblet til 
efterspørgslen. Derfor kan betalingen for garantierne formentlig i højere grad 
være en direkte medvirkende drivkraft for udbygningen, og additionaliteten er 
dermed højere end for el.

Additionaliteten ved køb af oprindelsesgarantier kan generelt anses for lav, 
men dog højere desto nyere vindmøllerne er. 
For bionaturgas certifikater kan der antages en højere additionalitet.

Ejerskab
Der kan være et vist ejerskab til oprindelsesgarantier svarende til den el, eller 
gas, kommunen eller borgerne selv bruger. For eksempel kan 
oprindelsesgarantierne for Frederiksbergs vindmøller i Næstved bruges som 
et symbol på, at kommunens egetforbrug er dækket af vindmøllestrøm.
Derimod er opkøb af oprindelsesgarantier for vind med henblik på at dække 
en CO2 regnskabsmanko på grund af transportens udledninger i kommunen 
formentlig et tiltag, som det vil være svært at tage ejerskab for hos såvel 
mange borgere og politikere.

Nærhed
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Både synlighed og konkrethed er lav for oprindelsescertifikater og andre 
grønne certifikater. Nærheden er dermed ringe. Den vil dog føles større, hvis 
certifikaterne kan relateres til hver enkelt borgers/husstands konkrete og 
faktiske forbrug, for eksempel grøn gas certifikater for den anvendte bygas.

Fremtidsorientering
Hvis køb af grønne certifikater har en virkning, der fremmer udbygning med 
VE, vil virkningen i princippet holde i hele det pågældende anlægs levetid. 
Som beskrevet er additionaliteten dog tvivlsom for oprindelsescertifikater for 
vindmøllestrøm.

Certifikater for køb af grøn gas kan have en mere betydelig virkning, da 
additionaliteten er større, og da der er tale om en teknologi i vækst. Ved at 
fremme brugen af grøn gas i dag, kan man dermed måske medvirke til, at den 
også på længere sigt udvikles til en succes i større skala.

Andre forhold
En del virksomheder bruger grønne certifikater og CO2 neutralitet som en del 
af markedsføringen af sine produkter, og kan formentlig få en 
konkurrencemæssig værdi af det, hvis forbrugerne lægger vægt på 
miljømæssige aspekter i valget af produkter, og som en generel ’image’ værdi.
For en kommunes vedkommende kan effekten af en satsning på grønne 
certifikater som kompensation for udledninger i andre sektorer, end dem 
certifikaterne vedrører, derimod godt risikere at have en omvendt effekt, hvis 
omverdenen f.eks. opfatter tiltaget som utroværdigt.

4.7 Sammenfatning af kompenserende tiltag
I den efterfølgende tabel har vi foretaget en skematisk sammenfatning af de 
fire grupper af kompensationstiltag bedømt på de forskellige 
vurderingskriterier. Valget af kompensationstiltag vil i sidste ende afhænge af, 
hvordan vurderingskriterierne vægtes. Investeringer i vindmøller i 
nabokommuner eller i forskning- og udvikling er umiddelbart de 
kompensationstiltag, som scorer højest på flest vurderingskriterier.

Valget af tiltag er udfordret af, at der ikke foreligger fælles retningslinjer på 
området, udstukket af fx Energistyrelsen. SEP vejledningen giver mulighed for 
køb af vindmøller i nabokommuner, men giver derudover ikke retningslinjer 
for CO2-kompensationstiltag. Da en række øvrige danske kommuner, 
herunder København og Aarhus, har fastlagt målsætninger om CO2-neutralitet 
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kan man håbe på, at Energistyrelsen eller KL tager initiativ til at fastlægge 
fælles spilleregler på området.



Kategori af tiltag Økonomi og 
CO2 
reduktionseffe
kt

SEP -Regnskab 
kompatibilitet

Additional
itet

Ejerskab Nærhed Fremtids-
orientering

Andre 
forhold

 Vindmøller
- Nuværende

Stor effekt og 
mulighed for 
positiv 
økonomi

Lav - 
middel
Additiona-
litet

God effekt i 
vindmøllens 
levetid

- Fremtidig Reduceret 
effekt og 
usikker 
økonomi

Formentlig
Kompatibel

Lav – 
middel
Additional
itet

Højt Middel, 
afhængig 
af 
placering 

Reduceret effekt 
i fremtidens el-
system

Eksport af 
generne ved 
vindkraft

Stor effekt 
Økonomi 
afhænger af 
projekter

Lav - høj
(Vurderes 
på 
projektba
sis)

God effekt i 
levetid

Kræver 
ekspertise 
og/eller 
samarbejde

Energiproduktion
- Nuværende

- Fremtidig Stor effekt 
Økonomi 
afhænger af 
projekter

Måske
Kompatibel

Lav – 
middel
Additiona
litet

Højt Middel, 
afhængig 
af 
placering 

God effekt i 
levetid (el 
produktion har 
lavere effekt)

Kræver 
ekspertise 
og/eller 
samarbejde

Opkøb af CO2 
kvoter, 
- Nuværende

Lav pris og 
usikker effekt

Usikker Lille

- Fremtidig Muligvis højere 
effekt og 
højere pris

Ikke 
kompatibel

Muligvis 
højere

Formentlig 
lav

Ringe

Usikker, måske 
større

FUD projekter 
(transport), 
   -     Nuværende

Usikker, men 
stor potentiel 
effekt på langt 
sigt

   -     Fremtidig Usikker, men 
stor potentiel 
effekt på langt 
sigt

Ikke 
kompatibel

Potentielt 
høj

Høj – 
afhænger 
af engage-
ment og 
projekt-
type

Afhænger 
af projekt

Stor ’Imageværdi’
Fokus på 
viden og 
uddannelse

Grønne certifikater
- Nuværende

Lav pris og lille 
effekt
(højere for 
bionaturgas)

- Fremtidig Lav pris og lille 
effekt
(højere for 
bionaturgas)

Ikke 
kompatibel

Lav, dog 
højere for 
nyere 
vindmøller 
Højere for 
bionaturg
as

Formentlig 
lav

Ringe Ringe, 
måske bedre for 
bionaturgas

Måske 
negativ 
imageværdi
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5 Omkostninger ved fremrykkede målår
Frederiksberg Kommune har ønsket en vurdering af omkostningerne ved at 
blive CO2 neutral i målåret 2035 samt en vurdering konsekvenserne, hvis man 
ønsker at blive CO2 neutral allerede i 2030 eller 2025.

Spørgsmålet vil i høj grad afhænge af, hvilke tiltag kommunen anvender. Som 
tommelfingerregel kan man sige, at jo højere additionalitet et tiltag har desto 
højere omkostning medfører det. 

Hvis kommunen bruger kvotekøb som kompensationstiltag, vil omkostningen 
for at blive CO2 neutral ligge på 6 mio. kr. årligt i 2035 i flex-scenariet, hvor der 
forudsættes en betydelig lokal CO2-reduktionsindsats i Frederiksberg (18 mio. 
kr. årligt i referencen). Fremrykkes målet til 2030, vil meromkostningen for 
perioden 2030-2034 samlet set være ca. 35 mio. kr. (udiskonteret) i flex-
scenariet. Rykkes tidspunktet for CO2-neutralitet yderligere frem til 2025 
bliver meromkostningen (for perioden 2025-2034) ca. 75 mio. kr. i flex-
scenariet. Beregningerne er baseret på Energistyrelsens centrale skøn for 
kvoteprisen.

Anvendelse af kvoter som kompensationstiltag har dog en del udfordringer i 
forhold til troværdighed og mulighed for formidling.

I stedet kan kommunen eller Frederiksberg Energi vælge at investere i 
energiproducerende anlæg udenfor kommunen. For eksempel via selskaber 
og samarbejder som kommunen og Frederiksberg Energi i forvejen indgår i, 
såsom ARC, Biofos og CTR. Eksempler på investeringsprojekter kan være 
vindmøller, solcelleparker, biogasanlæg, anlæg til biobrændstofproduktion 
eller anlæg til affaldsgenvinding/behandling.

I øjeblikket er vindmøller og solceller de mest oplagte investeringsmuligheder 
ift. CO2 kompensation. Dog er det vigtigt at huske, at på nuværende tidspunkt 
er 2035 målår for CO2 neutralitet, og dermed bør der fokuseres på at 
investere i teknologier med maksimal effekt fra 2035 og frem. I denne periode 
vil de tilbageværende udledninger primært være indenfor transport og affald 
og derfor kan det også vise sig oplagt at fokusere den kompenserende indsats 
på disse områder.
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Med de nuværende rammer peger analysen på, at der er positiv 
projektøkonomi i at investere i eksempelvis landvindmøller. I 
projektøkonomien indregnes de nuværende nationale støtteordninger. 

Det er meget usikkert at beregne økonomi på tiltag som gennemføres 
længere fremme i tid, fordi vi ikke kender rammerne, herunder de nationale  
støttemuligheder og priser i EU’s kvotesystem.

Energistyrelsens ”middelskøn” for den samfundsøkonomiske omkostning ved 
at gennemføre CO2-reduktioner er 500 kr./ton indenfor de ikke-kvote 
omfattede sektorer, som primært omfatter transport, landbrug og individuel 
opvarmning. Denne omkostning kan ses som et øvre niveau for de 
kommunale omkostninger. I praksis må man nemlig forvente, at 
reguleringstiltag fra national side og fra EU vil sikre rammevilkår (tilskud), som 
markant reducerer eller eventuelt helt annullerer den kommunale del af 
regningen for CO2-reducerende projekter.

Spørgsmålet er her, hvor kraftige virkemidler der vil komme i spil fra national 
side og på hvilke områder. Den nuværende regering har med overskriften 
”Grøn realisme” sat fokus på omkostningseffektivitet i den grønne omstilling 
energiområde og bl.a. lagt op til at stoppe udbygning med kystnære 
havvindmølleparker. Danmark er dog underlagt EU målsætninger, som vil 
fordre en fortsat omstilling. En vigtig ramme er landenes forpligtelser til at 
reducere drivhusgasemissionerne i det ikke-kvoteomfattede område. Her er 
EU's oplæg at Danmark skal reducere med hele 39 % i 2030 sammenlignet 
med 2005. Det er derfor sandsynligt, at der fortsat vil være væsentlige 
nationale virkemidler i spil til at drive omstillingen.

Anvendes førnævnte 500 kr./ton alligevel som et øvre skøn for omkostningen 
fås en årlig reduktionsomkostning på 26 mio. kr. i 2035 i flex-scenariet. Den 
akkumulerede økonomi i perioden til 2050 vil være henholdsvis 160 mio. kr. 
og 375 mio. kr. dyrere i 2030 og 2025, end hvis man har 2035 som mål.

Flex-scenariet 2025 2030 2035
Udledning i ton CO2 per år  98.139  70.113  52.585 
Årlig omkostning for CO2-neutralitet (mio. DKK-
2016)

 49  35  26 

-
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Flex-scenariet Målår 2025 Målår 2030 Målår2035
Akkumuleret omkostning til 2050 (mio. DKK-2016)  585  368  210 

Beregningerne ovenfor, forudsætter at CO2 udledningen i el, varme og 
transport reduceres som planlagt i ”flexscenariet”. Det vil resultere i, at der er 
reduceret med 85% i 2030. Hvis ikke det nås, vil den årlige udledning kunne 
være op til tre gange højere i 2035 og i værste fald give omkostninger på 1,1 
mia. kr. i perioden 2035-2050. Fremskyndes målåret til 2025 vil dette kunne 
stige med yderligere 875 mio. kr.

På den anden side, er CO2-reduktionsomkostningen anvendt ovenfor som sagt 
et øvre skøn. Det kan bestemt ikke udelukkes, at der fremadrettet kan 
identificeres projekter, som både har positiv projektøkonomi og genererer 
CO2-reduktioner. Investeringer i energiproducerende anlæg vil dog ofte være 
behæftet med betydelige økonomiske risici, og dette bør også indgå i 
kommunens vurderinger. Investeringsbehovet vil afhænge af de konkrete 
teknologier i spil. For investeringer i el-produktion, fx vindmøller, vil den CO2-
reducerende effekt vil blive mindre efterhånden som elsystemet får mere og 
mere vedvarende energi. Dermed vil der skulle investeres i tilsvarende flere 
vindmøller. Det vurderes således, at det afhængigt af scenarie vil kræve en 
investering i landvindmøller på mellem 1 og 2,7 mia. kr. at blive CO2-neutral i 
2035. 

Selvom en investering i vindmøller på papiret kan være en god investering, 
kan kommunen eller forsyningsselskabet lide tab, hvis eksempelvis priserne i 
elmarkedet udvikler sig anderledes end forventes. I et vist omfang vil det også 
være muligt for kommunen eller forsyningsselskaber at foretage en finansiel 
risikoafdækning.

Et alternativ til at investere i kvoter eller CO2-kompenserende tiltag uden for 
kommunen, er afsætte midler til udvikling og demonstration af fossilfrie tiltag 
og teknologier i Frederiksberg. Rammen kan svare til omkostningen ved at 
gøre Frederiksberg CO2-neutral via kvotekøb. På den måde skabes en kobling 
mellem CO2-neutralitetsmålsætningen og forsknings- og udviklingsindsatsen. 
Tiltaget vil give lokal effekt og samtidig have effekt udover kommunen, 
hvorved additionaliteten kan antages at være høj. Den direkte effekt ved 
sådanne tiltag kan dog være svær at måle.


