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Referat fra spor 5 Fra energineutral til klimaneutral  
 

Hovedpoints: 

1. Energioptimering kan ikke italesættes uden også at tale lattergas. 

2. Der mangler en fælles forståelse af hvordan man rapporterer (hvordan defineres klimapåvirkning – 

også internationalt?). Herunder også metan.  F.eks. via ERFA forum i DANVA regi. 

3. Teknologisk set kan vi levere målinger og med rimelig sikkerhed estimere emission fra måling i 

væske. Viden om minimering opbygges løbende. 

4. Problemet er at vandselskaberne i dag ikke får noget ud af implementeringen. Vandselskaberne 

skal ikke straffes for at implementere styringen. 

5. Det kræver en del databehandling hos vandselskaberne, selskaberne skal allokere ressourcer til 

dette også. 

6. Der er størst reduktionspotentiale på de største anlæg. 

7. Der skal skabes en driver hvis det skal flyttes væsentligt. 

Der blev gennemgået præsentationer vedrørende projekter med erfaring på lattergas målinger og styring af 

processer til at minimere lattergas emissioner. Lattergas er en væsentlig faktor i energineutralitetsmålet. 

Visse energisparetiltag kan således resultere i en markant højere udledning af lattergas, som samlet set vil 

ødelægge den positive klimaeffekt ved energibesparelsen. Det blev konkluderet, at der stadig kan skaffes 

mere viden og dokumentation omkring f.eks. omsætningsveje, placering af måleenheder og bedre 

modelleringsværktøj. Dog var der enighed om, at der med den nuværende viden og teknologi var grundlag 

for at kunne styre/reducere lattergas emissionen, og med det faldende energiforbrug bliver lattergas den 

væsentligste klimapåvirkning på mange anlæg. Det blev diskuteret at der i dag mangler en overordnet 

sammenlignelig metode for måling af emissioner og derfor kan mål og opgørelser ikke sammenlignes 

direkte. Der blev diskuteret dokumentationskrav og antal implementeringer på renseanlæg.  

Det blev diskuteret, hvorfor vandselskaber ikke implementerer lattergas styring på renseanlæggene, idet 

der i dag er mulighed for at minimere emissioner af lattergas. De interesserede vandselskaber er de, som 

har foretaget et aktivt valg af strategiske mål for en decideret klimaneutralitet, da der i lovgivning og 

lovrammerne ikke er et økonomisk incitament for at implementere styringen, tværtimod bliver 

vandselskaberne for nuværende straffet økonomisk for at reducere klimapåvirkningen fra lattergas. Der 

kræves endvidere, at vandselskaberne allokerer databehandlingsressourcer. Derfor  vil det måske være 

lettest for de større renseanlæg/vandselskaber at tage fat på udfordringen.   . Den nuværende model for 

benchmarking trækker i den forkerte retning i fht. rammebetingelser for styring af lattergas emissioner. 



 
 
Hvis der skulle skabes incitamenter kunne der f.eks. indføres et måle/dokumnetationskrav på større anlæg, 

loft for lattergas emissioner, effektiviseringskrav eller øgede økonomiske rammer. Det blev diskuteret, om 

der overordnet burde være et økonomisk eller lovmæssigt incitament for at sikre fremdriften, eller 

frivilligheden kunne flytte dette tilstrækkeligt.  

Genbrug af kulstof til produktion af biogas og energiproduktion blev diskuteret og hvilke mål der måtte 

være om 30 år. Bioplastik som ressource blev diskuteret. 

Der var bred enighed om, at der i Danmark er en god sfære for samarbejder virksomheder, forsyninger og 

institutioner imellem og at det er en stor styrke. Det blev diskuteret, om der kunne sælges hele løsninger i 

stedet for mindre pakker/udstyr. Der blev konkluderet, at der kan sælges know-how, men ikke hele 

løsninger. Der blev konkluderet, at det er vigtigt at være selektiv med hvilket udenlandsk marked der skulle 

satses på for at få eksportsucces. Udlandet skal også være parate til at tage styringen af lattergas 

emissioner til sig. Her vil der være blandede drivere - klimamål, internationale aftaler og lovgivning samt 

brug af forskellige energiressourcer (kul vs. atomkraft, vand osv.) vil her spille ind. Nogle lande er slet ikke 

parate til at tale klimamål. 
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