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KMD OVERBLIK

Baseret i Norden

_ KMD-koncernen har kontorer 
og datterselskaber over hele 
Skandinavien samt en større 
afdeling i Polen. 

_ KMD’s øverste ledelse er 
baseret i Danmark.

En af Danmarks største
IT-virksomheder

_ KMD-koncernen har ca. 3.200 
medarbejdere

_ KMD-koncernen omsætter for 
ca. 4,8 milliarder kroner årligt.

Kunder

_ KMD har mere end 1.500 
danske og internationale 
kunder fra den offentlige og 
private sektor, herunder 
omkring 800 danske og 
internationale virksomheder.

Kritisk IT-infrastruktur

_ KMD har udviklet dansk IT-
infrastruktur i over 45 år

_ Cirka 245 milliarder kroner 
behandles af KMD's systemer
på årsbasis. Det udgør ca. 
10% af det danske BNP.

Mere end 400 IT-
løsninger fokuseret på 
eGovernment og Digital 
Banking

_ KMD udvikler primært 
administrativt software og 
forretningssystemer. Men har 
også fokus på borgernære 
softwareløsninger, Application 
Management og en række 
andre områder.

Ejerskab

_ KMD er et datterselskab af 
NEC Corporation, en global 
leder inden for integration af 
it- og netværksteknologier

_ KMD blev dannet i 1972 ved 
en sammenlægning af de 
kommunale edb-centraler. 
KMD blev privatiseret i 2009.
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SENESTE FOLKETINGSVALG VAR PRÆGET AF KLIMA I HIDTIL USET OMFANG

“Kære unge. I gjorde det her til det første klimavalg i Danmarkshistorien.” 

- Mette Frederiksen, Statsminister

ESSENTIELT AT INDDRAGE ERHVERVSLIVET FOR AT NÅ KLIMAMÅL

▪ Regeringen har sat en målsætning om, at Danmark skal nedbringe sin 
udledning af drivhusgas med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990

▪ Danmark skal tilbage i den grønne førertrøje og tage internationalt 
lederskab for den grønne omstilling og samtidig understøtte job, velfærd, eksport 
og konkurrenceevne

▪ Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens 
mål og sikre, at den grønne omstilling bliver et grønt erhvervseventyr

▪ Derfor har regeringen sammen med erhvervslivet etableret 13 
klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om at identificere, hvordan 
sektorerne kan bidrage til den grønne omstilling
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EFTER ET ‘KLIMAVALG’ VALGTE REGERINGEN AT 

INDDRAGE DEN PRIVATE SEKTOR VIA 13 

KLIMAPARTNERSKABER
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Bygge- og anlægssektoren

Det Blå Danmark

Landtransport og logistik

Energi- og forsyningssektoren

Fødevarefremstilling og landbrug

Energitung industri

Produktionsvirksomhed

Affald, vand og den cirkulære branche

Service, it & rådgivning

Finanssektoren

Handel

Luftfart

Life science og biotek

1990 2017Millioner ton CO2 ækvivalenter
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Lille/medium klimaforbedring

▪ Sektoren er blandt de fem sektorer der udleder 
mindst CO2 svarende til 0,6% af den samlede udledning 
fra de 13 definerede sektorer

▪ 80% af udledning udgøres af naturgas

▪ Resterende udledning er overvejende fra 
individuelle oliefyr og ikke-bionedbrydeligt affald

▪ Det lave klimaaftryk skyldes, at en del af sektorens 
klimaaftryk rangerer under andre sektorer f.eks. 
vedrørende elforbrug og transport

Stor klimaforbedring%   ændring 1990-2017 Ingen klimaforbedring
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SEKTOREN SÆTTER ET LAVT KLIMAAFTRYK



©KMD

_ Internal - KMD A/S

200

0

100

300

400

Kilde: Energistyrelsen, januar 2020 og beregninger fra Dansk Erhverv og Copenhagen Economics

I 2017 udledte 
sektoren 220.000 
tons CO2-
ækvivalenter

Udledning Forventet udledning 2030 målsætning

1990 2001 2030

‘000 tons CO2-ækvivalenter

70% reduktion siden 
1990 svarer til et mål 
på 114.000 tons CO2-
ækvivalenter

Resterende udledning vedrører 
overvejende fossile brændsler 
fra opvarmning, der endnu 
ikke er udskiftet

2017

73% reduktion nås 
ved delvis udfasning 
af fossile brændsler i 
opvarmning af 
ejendomme 
(udskiftning af oliefyr 
og naturgas)

Mulighed for at drive forbrugeradfærd
værende en markant borgervendt sektor

Sektoren påvirker i høj grad andre 
sektorer

Mulighed for at påvirke internationalt i 
sektorer med gode eksportmuligheder

Sektoren påvirker også andre sektorers klimaaftryk og forbrugeradfærd 
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VI NÅR EGEN SEKTORS CO2 MÅL MED FORVENTET 

73% REDUKTION INDEN 2030
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”Den danske service, it og 
rådgivningssektor skal udnytte 

sine kunderelationer, 
medarbejdere og værdiskabelse 

til at innovere og skabe nye 
markeder for grønne løsninger i 
ind- og udland, drive ny adfærd 

og skabe løsninger for egne, 
men særligt andre sektorer, som 
understøtter Danmarks grønne 

omstilling”

Vi vil skabe nye markeder, som driver en 
grøn efterspørgsel blandt virksomheder og 
forbrugere

Vi vil via data, AI og digitalisering bane 
vejen for grøn omstilling i alle sektorer

Vi vil drive ny adfærd via kundekontakter, 
medarbejdere og leverandørrelationer

Vi vil fortsætte med at mindske eget 
klimaaftryk via bæredygtige 
forretningsmodeller

Fire ambitioner identificeret… Vision for Service, it og rådgivning
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VISION OG AMBITIONER FOR SERVICE, IT OG 

RÅDGIVNINGS-PARTNERSKAB IDENTIFICERET
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DE FIRE AMBITIONER GRUPPERER 13 FORSLAG
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Indkøb som forandringsmotor

Anvend overskudsvarme fra datacentre

Smart Community

Grønnere transport ad mange veje

Standardiserede nøgletal i klimarapportering

Adgang til risikovillig grøn kapital

Stærke mærkningsordninger

Det bæredygtige måltid

Udnyt potentialet i data, IoT og AI

Bæredygtige bygninger

Danmark som bæredygtig destination

Fremme cirkulær økonomi

SMV:Grøn og SMV:Digital

• 13 konkrete forslag 
udvalgt på basis af 
en vurdering af 
potentiale og 
realiserbarhed

• Effekt er dels indenfor 
sektoren (     ), men 
de fleste forslag 
har potentiale til i 
langt højere grad at 
reducere udledning 
i andre sektorer

• Størst potentiale 
forventes indenfor 
de forslag, der også 
vedrører andre 
sektorer

• Samtidig vil flere af 
forslagene påvirke 
forbrugerne via 
ambition om at 
påvirke adfærd
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DE 13 FORSLAG DÆKKER ALLE SEKTORER
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INDKØB SOM FORANDRINGSMOTOR
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▪ Fjern afgifter for anvendelse af overskudsvarme

▪ DK har en stærk datacenterindustri bl.a. hjulpet 
på vej af køligt klima og adgang til vedvarende 
energi

▪ Den kan blive endnu stærkere, men det kræver en 
løsning på overskudsvarme-udfordringen

▪ Overskudsvarme fra Facebooks datacenter i 
Odense alene kan levere overskudsvarme til at 
opvarme 6.900 husstande (Beregning fra Dansk 
Erhverv og Copenhagen Economics, samt 
Facebook)

Overblik

• Ét enkelt hyper scale datacenter kan øge det 
danske el-forbrug med 4 pct.

• Derfor bør overskudsvarmen fra datacentre anvendes 
til opvarmning af f.eks. husstande

• Anvendelse af overskudsvarmen fra blot tre 
hyperscale datacentre vil kunne fortrænge 108.000 
tons CO2

Effekt

Vi er godt på vej med Klimaaftale for energi og industri 
mv. af 22. juni 2020, der fastslår, at afgiften på 
overskudsvarme bortfalder

Resultat
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ANVEND OVERSKUDSVARME FRA DATACENTRE
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LEDELSE AF DEN GRØNNE OMSTILLING
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Partnerskaber 
& Indkøb 

Daglig ledelseRapportering

Klimarapportering

Standardiserede effektmål

Udnyttelse af data

Omlægning til grøn energi

Grønt indkøb og cirkulære
indkøbsmodeller 

Stil krav til leverandørernes 
CO2 udledning

Adfærdsændring

Rejsepolitik og 
arbejdsformer

Accept af omkostninger ved 
grøn omstilling
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LEDELSE AF DEN GRØNNE OMSTILLING

12

Rapportering

Klimarapportering

Standardiserede effektmål

Udnyttelse af data

▪ Fælles standarder, der udtrykker det klimaneutrale datacenter

▪ Gør det målbart, gør det muligt at sætte krav og at følge op
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LEDELSE AF DEN GRØNNE OMSTILLING
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Partnerskaber 
& Indkøb 

Omlægning til grøn energi

Grønt indkøb og cirkulære
indkøbsmodeller 

Stil krav til leverandørernes 
CO2 udledning

_ Vi møder i dag ingen konkrete klimakrav i udbud hverken fra 
offentlige eller private kunder

_ Der anvendes ofte generelle hensigtserklæringer

_ Der er intet fx i SKI-udbud, der hindrer at sætte klimakrav til løsningen

_ Der kan dog ikke stilles krav til virksomheden generelt

_ Kan skyldes manglen på standarder på området

_ Og derfor er fælles standarder en væsentlig forudsætning

_ Men vi bør begynde at stille konkrete krav

Miljømærkning af software
▪ Mulighed for at mærke software efter hvor meget energi det kræver at afvikle 

programkoden
▪ Stadigt på forskningsstadiet, da mange faktorer spiller ind
▪ Et delmål er at give udviklerne redskaber til at tænke energiforbrug ind i 

programmeringen
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LEDELSE AF DEN GRØNNE OMSTILLING
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Daglig ledelse

Adfærdsændring

Rejsepolitik og 
arbejdsformer

Accept af omkostninger ved 
grøn omstilling

_ Det er omkostningskrævende at installere og drive varmepumper

_ Disse sørger for at energien, der anvendes på køling medvirker til at opvarme 
vand, som kan anvendes som varmekilde

_ Væsentligt at varmen kan aftages kontinuerligt

_ Selv når afgiften på overskudsvarme bortfalder bliver 
genanvendelse næppe en overskudsforretning

_ Det er dog nødvendigt for at holde sektorens reduktionsmål og for 
fortsat at tiltrække datacenter kapacitet til landet.

_ Konkrete krav og opfølgning øger motivationen
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OPSAMLING
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_ Klimapartnerskabet har fokus på hvorledes man bl.a. gennem indkøbskrav og 
kontraktsstyring kan understøtte den grønne omstilling

_ Et konkret eksempel er at etablere standarder for måling af datacentres 
”miljøvenlighed” og følge op på målingerne igennem kontraktsperioden
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