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INTRO
Disclaimer og tilgang

Denne udregning er ikke til brug for officiel rapportering af CO2e udledning. Udregningerne
beror på en række antagelser og ikke primær data. Udregninger er dog baseret på GHGprotokollen og følger de officielle retningslinjer fra denne.
Hvor valget har stået mellem to kilder, er kilden med den højeste udledning valgt. Dette
skyldes, at vi hellere vil ende med en for høj udledning, hvis alternativet er en for lav.
Medmindre andet specificeres, henviser CO2 i alle tilfælde til CO2-equivalents (CO2e). Med
CO2e menes der alle former for drivhusgasser - for sammenlignlighed er disse omregnet til
samme enhed. For nemheds skyld omtales det blot som CO2.
Resultaterne er tillagt en usikkerhed på 50%, der sikrer, at I ikke kompenserer for lidt. For
sammenligningens skyld gælder dette også for CO2-udledningen fra flyrejser, selvom det
beror på resultater leveret af Urgent.Agency.
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OVERBLIK
Komplet overblik over jeres CO2-udledning

168,86 TON CO2
Så meget udleder Urgent.Agency højest.

Hotel
1.1%

Indkøb
3.2%

Kantine
6.3%
Hjemmeside og cloud
5.5%

Fly
81.3%
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OVERBLIK
Overblik over jeres CO2-udledning uden flyrejser

31,70 TON CO2
Så meget udleder Urgent.Agency højest uden flyrejser.

Personalegoder
0.6%

Hotel
5.9%

Bygningsdrift
9.6%

Indkøb
17.3%
Hjemmeside og cloud
29.5%
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33.4%
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OVERBLIK
CO2-udledning fra bygningsdriften

3,03 TON CO2
Så meget udleder Urgent.Agency højst fra bygningsdriften.
Med bygningsdrift menes der elog varmeforbrug. Med en
udledning på 2,65 ton CO2 står
elforbruget for den primære
udledning ved denne kategori.
Det skyldes bl.a., at udledningen
fra fjernvarme blot er 0,08 kg
CO2/kWh, mens det for
elforbruget er 0,390 kg.
CO2/kWh.

Fjernvarme
12.7%

Elforbrug
87.3%

SCENARIE
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VINDENERGI?
CO2-udledning fra bygningsdriften efter skift til vindenergi

1,03 TON CO2
Så meget ville Urgent.Agency højst udlede fra
bygningsdriften ved skift til vindenergi.

Trods usikkerheden om udledningen fra
vindmøller, antager vi et gennemsnit på
0,095 Kg. CO2/kWh. Jeres nuværende
udbyder, Ørsted, udleder 0,39 kg.
CO2/kWh.

Varmeforbrug
37.3%

Elforbrug
62.7%

Ved et skifte til vindenergi vil
Urgent.Agency kunne sænke sin CO2udledning fra energiforbruget med over
75,5% og dermed spare ca. 2 t CO2 fra
kontordriften pr. år.
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OVERBLIK
CO2-udledning fra kantinen

10,58 TON CO2
Så meget udleder Urgent.Agency højst fra kantinen.
I 2019 spiste i overvejende normalt varieret kost i de første 11 måneder. I den sidste måned
skar i alt kødet fra udover fisk.
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Et måltid normalt varieret kost udleder ca. 2,1 kg
CO2, mens et pescetarisk måltid udleder
omkring 1,4 kg CO2. Havde I spist pescetarisk
hele året ville jeres udledning være 7,26 ton
CO2. Dermed havde i sparet ca. 3,33 ton CO2,
hvilket er et fald på 31,43%.
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HJEMMESIDEN & STORAGE
CO2-udledning fra jeres hjemmeside og cloud storage på Dropbox

9,35 TON CO2
Så meget udleder Urgent.Agency højst fra sin hjemmeside
og cloud storage.
Det er forbundet med rigtigt mange variabler, når CO2-udledningen fra hjemmeside, servere
og cloud skal beregnes. Vi har lavet udregningerne med udgangspunkt i jeres hjemmeside og
antal besøgende samt den mængde data I har på Dropbox. Dette bør være retvisende, men vi
vil samtidigt understrege, at der ikke findes entydige svar på udledningen fra dataforbrug. Det
er noget, der forskes en masse i, og mange ubegrundede tal bliver slynget ud. Vi har kun
medtaget kilder, vi kan stå helt inde for. Dermed har vi også været nødsaget til at fravælge
nogle potentielle udledningskilder, men har til gengæld tilføjet noget usikkerhed, der gør os
sikre på, at vi ikke rammer for lavt.
Specielt den øgede mængde af datacentre kommer til at have en stor indflydelse på fremtidige
CO2-regnskaber. Derfor er det også en forskning vi følger intenst med i, og som vi håber snart
at kunne implementere i vores beregninger.
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OVERBLIK
CO2-udledning fra indkøb og gaver

5,48 TON CO2
Så meget udleder Urgent.Agency højst fra indkøb.
4,000

Her ses fordelingen af de 4 tungeste
CO2-poster fra indkøb samt udledningen
fra medarbejdergoder. Det meste interiør
holder mange år, og derfor er
udledningen forholdsvist stort nogle år,
men modsat fx transport, er udledningen
højst sandsynligt delt ud over mange år.
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Dog anbefales det at købe så meget som
muligt brugt, da det tæller som en
CO2-udledning på 0 kg.
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OVERBLIK
CO2-udledning fra arrangementer og hotelophold

2,15 TON CO2
Så meget udleder Urgent.Agency højst fra arrangementer
og hotelophold.
Arrangementer
13%

Med arrangementer forstås én vegetarisk
julefrokost med dertilhørende drikkevarer og
12 restaurantbesøg med kunder.

Hotelophold
87%

Her ses, at hotelopholdende medfører en
signifikant CO2-udledning. Som forbruger har
man meget lidt indflydelse på, hvor meget et
hotelophold udleder. En mulighed er, at kigge
efter GreenKey-certificerede hoteller, der
dog primært findes i Danmarks. Ellers er der
nogle oplagte muligheder, der bl.a. tæller at
slukke strømmen og AC, når lokalet forlades,
bruge håndklæder og sengetøj en ekstra dag
samt at vælge det klimavenlige måltid i
restauranten.
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SIDE 11

ANBEFALINGER
Oprids af anbefalinger

Vi er klar over, at det ikke er vores domæne at gå ind i, hvordan Urgent.Agency skal drives. Disse
anbefalinger er derfor udelukkende fokuseret på at reducere CO2-udledningen og/eller
optimere miljøforholdende. Der er altså ikke taget højde for eventuelle fordele eller ulemper
ift. pris og drift ved de forskellige anbefalinger.
Køb økologiske madvarer på trods af potentielt højere CO2-aftryk.*
Flytransport er den klart største synder. Selvom det er svært, vil en nedgang til 25% færre
flyrejser kunne spare op mod 34,5 ton CO2. Alt afhængigt af behovet findes der forskellige
muligheder for at reducere flyvningen. Det kan være Skypemøder, brug af Virtual Reality
eller at hyre lokal arbejdskraft fremfor at flytte arbejdskraften fra Danmark til det
pågældende land.
Når interiør, elektronik og hvidevarer købes ind, stræb da efter genbrug eller kvalitetsvarer.
Genbrug har i reglen en CO2-udledning på 0 kg fordi man antager at alternativet er, at det
smides ud. Er varerne af høj kvalitet holder de længere. Dette vil sprede CO2-udledningen fra
produktionen ud over flere år.
Køb strøm fra enten ”Global-Energi” fra SEAS-NVE eller ”Lys i Afrika-strøm” fra Eniig Energi**.
De er som de eneste to kategoriseret som "A-klasse" på Rådet for Grøn Omstillings (tidligere
Det Økologiske Råd) side Grøntelvalg.dk.
Skift over til at spise helt vegetarisk. Besparelsen pr. måltid er ikke særligt stor - ca. 10 g CO2
ift. at spise pescetarisk - men i det lange løb vil det alligevel have indflydelse på det samlede
CO2-aftryk.

* Grundet større arealforbrug, kan CO2-udledning være op til 30% større for økologisk landbrug kontra konventionelt.
** RenSti er på ingen måde associeret med SEAS-NVE eller Eniig Energi.
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PRIS
Pris for at fjerne eller undgå mindst to gange så meget CO2 som i udleder. Bliver I
CO2-positive kompenserer i altså dobbelt op - og har altså på den måde et CO2regnskab, der går i plus. I kan læse mere om de forskellige projekter på næste side.

Pris for at gøre Urgent.Agency CO2-positiv
Med skovprojektet - et mix af skovbevarelse og beplantning af ny skov

Pr. år:

DKK 40.526,14

Pr. måned:

DKK 3.377,18

Pr. måned/medarbejder:

DKK 211,07

Med metanprojektet - indfanging af metan fra lossepladser

Pr. år:

DKK 20.263,07

Pr. måned:

DKK 1.688,59

Pr. måned/medarbejder:

DKK 105,54

PROJEKTER
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TIST
Vi gør en dyd ud af at sende pengene direkte til projektudviklerne, uden
mellemmænd. Sådan ved I også, at I gør størst forskel med jeres støtte.

Mere og mere skov er blevet ryddet i Kenya for

Mere end 60.000 bønder i Kenya, Tanzania og

at give plads til landbrug. På kort sigt har det

Uganda er nu involveret, og mere end 10 mio.

givet mening og givet mere mad. Men uden

træer er blevet plantet. Ud over at generere

skoven eroderer jorden, og langsomt udpines

indkomst til bønderne og sikre kvaliteten af

områderne og mister al muldjorden. Det

jorden, har projektet også mange sekundære

betyder, at bønderne må rykke videre til ny jord,

fordele. Det styrker ligestillingen i områderne

og processen starter forfra.

med mere end 35.000 kvinder af de i alt 60.000

Gennem TIST (The International Small Group and

bønder, det bekæmper HIV/AIDS, uddanner

Tree Planting Program) samles bønderne i små

lokalbefolkningen og bidrager med honning,

lokale grupper med ansvar for at genplante de

frugt og nødder.

fældede træer.

Med håndholdte computere og GPS registreres

Bønderne planter træer. Træerne generer

træerne direkte på internettet, og bønderne

kreditter. Kreditterne sælges. Bønderne får

modtager så løbende små beløb for deres træer,

penge. Det er en simpel idé, men resultaterne er

hvis de ikke bliver fældet.

overvældende.

TIST er vinder af 2016 Environmental Finance award og 2017 Reilley award.
Det er verdens første projekt, der både blev verificeret VCS (Verified Carbon Standard,
kåret til bedste Voluntary standard i 2018) og CCBA Gold Level (Climate Community
and Biodiversity Alliance). Det vil sige, at projektet løbende kontrolleres for, at træerne
stadig er i live, og at alting forløber som det skal. Det er vores garanti for, at vi faktisk
fjerner så meget CO2, som vi betaler for. VCS vandt i 2018 prisen som bedst frivillige
standard, over bl.a. Gold Standard, ved årets Environmental Finance awards. Når det
også er certificeret CCBA og oven i købet på guld niveau, er det fordi projektet også har
sociale og naturbeskyttende egenskaber.
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KARIBA
Alle projekterne verificeres af en uvildig tredjepart, så vi er sikre på at, vi faktisk
sparer vores klode for mindst lige så meget CO2, som vi lover.

Zimbabwe er blevet flået i stykker af borgerkrig,

og samtidig beskyttes en række truede

økonomisk kollaps, enorm befolkningstilvækst

dyr, deriblandt det sorte næsehorn, den

og politisk uro. Over de sidste 20 år har dette

afrikanske elefant, gepard, løve, øregrip og

medført, at mere end en tredjedel af Zimbabwes

adskillige flere. Disse dyr beskyttes indirekte

skov er blevet fældet, og mange dyr er blevet

fordi, deres habitat ikke omlægges til landbrug

rydningstruede.

og direkte gennem Park Rangers, der bekæmper
krybskytter.

Kariba-projektet freder et kæmpe skovområde
langs bredden af Kariba søen. Næsten 800.000

Ud over at beskytte skoven og dyrene har

hektarer skov fredes, og danner en kæmpe

projektet også en del sociale sidegevinster. 40%

biodiversitets korridor mellem Chizarira,

af deltagerne i projektet er kvinder, og

Matusadona og Mana Pools National Park (et

projektet anlægger nye veje og brønde i

verdensarvsområde) og Lower Zambezi National

lokalområderne, forbedrer vilkårene på lokale

Park i Zambia. Området er større end al skov i

hospitaler og giver tilskud til skoleundervisning

Danmark - tilsammen!

af området fattigste 25%.

Projektet sørger for, at yderlige skov ikke

Sammen med lokalbefolkningen undervises der

fældes og forhindrer

også i bedre landbrugsskik, fælleshaver, opdræt

skovbrande ved at bygge “ildværn”.

af bier, forebyggelse mod skovbrand og “øko-

Et enormt regnskovsområde beskyttes

turisme”.
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EVERBRIGHT
Alle projekterne verificeres af en uvildig tredjepart, så vi er sikre på, at vi faktisk
sparer vores klode for mindst lige så meget CO2, som vi lover.

Når skrald efterlades i store bunker til deponi,

Energien sendes tilbage i elnettet, og forsyner

nedbrydes det langsomt. Som skraldet rådner

befolkningen i Suzhou med grøn energi. Det er

frigiver det drivhusgasser som CO2 og metan til

altså en maskine, som suger drivhusgasserne ud

atmosfæren. Metan er en drivhusgas, der virker

af luften og omdanner dem til energi.

20-100 gange kraftigere end CO2, hvilket vil
sige, at hvert ton metan opvarmer jorden lige så

Anlægget ligger i Jiangsu provinsen tæt ved

meget som mindst 20 ton CO2. Det er derfor

Suzhou, hvor kun 0,57% af strømmen kommer

enormt vigtigt at undgå at udlede metan.

fra vedvarende energi.

I Kina vokser befolkningen så hurtigt, at det

Ud over at projektet hvert år undgår, hvad

giver kæmpe problemer med skrald. Derfor

der svarer til ca. 137.000 ton CO2 (lige så meget

efterlades meget organisk affald til deponi, og

som mere end 8.000 danskere årligt), bidrager

dette udleder enorme mængder metan og CO2.

det også med gode jobs til lokalbefolkningen,

Dagen lang siver de potente drivhusgasser op

støtter bedre uddannelsesmuligheder og undgår

fra bunkerne af affald og direkte ud i

ubehagelig og potentielt skadelig lugt og

atmosfæren.

luftforurening.

Med South Pole som partnere støtter RenSti

Projektet er verificeret af verdensnaturfondens

konstruktionen af et anlæg, der direkte

Gold Standard. Det betyder, at Gold Standard

indfanger metanen, og bruger det til at lave

løbende kontrollerer, at projektet stadig er i

vedvarende energi i stedet for bare at lukke det

gang og opfylder alle krav. Det er vores og jeres

ud i atmosfæren og opvarme vores jordklode.

garanti for, at vi faktisk sparer det CO2, vi

Ved at tildække beholderen med affald, suges

betaler for. Projektet udvikles af South Pole

gasserne gennem rør til en motor, som

Carbon, som har vundet “Bedste

omdanner de skadelige gasser til vedvarende

projektudvikler” prisen ved Environmental

energi og undgår, at de udledes til atmosfæren.

Finance 7 ud af 9 gange og vandt igen titlen i år,
sammen med talrige andre priser.
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KILDER & NOTER
Indblik I de enkelte poster samt hvilke kilder der er anvendt. Der er næsten
udelukkende brugt sekundære kilder,

Indkøb:

Personalegave:

Ved udledningen af indkøb, er der gjort

Antaget vægt fra Andersen-Andersen sweater

antagelser på baggrund af data fra

på 300 g.

sammenlignelige produkter.
Indkøb af helium og software er udeladt af

Fly:

beregningerne.

CO2-udledning fra flyrejser er leveret af
Urgent.Agency på baggrund af beregninger på

Hotelophold:

Atmosfair. Beregningerne er ikke gennemgået

Da der ikke findes data fra Danmark benyttes

af RenSti.

der data fra en overnatning på et tysk hotel.
Vindenergi:
Der er meget diskussion om CO2-udledningen
fra vindenergi. Det ligger i spændet fra 4 til
15 g. CO2/kWh. Vi har taget udgangspunkt i
gennemsnittet.

KILDER
Kilder:
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
Cisco Systems
CONCITO
Energistyrelsen
EXIOBASE
Green Key
Miljø- og Fødevareministeriet
SEAS-NVE
Rådet for grøn omstilling
UK Government GHG conversion factors for Company Reporting, 2019
University of Manchester Research
Ørsted
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KONTAKT

Rapporten:

SIDE 18

Kontakt:

Beregninger er udført på baggrund
dataindsamling af cand.polyt. i Miljøledelse og
Bæredygitghed Daniel Benner.

Oskar Dahl Hansen
+45 30 24 83 13
Oskar@rensti.dk

RenSti Business IVS
Porcelænshaven 26, 2, 2000 Frederiksberg
CVR: 40433171

