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1. Årets udvikling 2018 samt akkumuleret resultat siden 2007 
Sønderborg-områdets akkumulerede CO2-reduktion udgør for perioden 2007 – 2018: 38,3%.  

Områdets samlede CO2-udledning er i 2018 reduceret med 2,7 %-point siden 2017, mens energiforbruget er 

steget med 1,7%. Trenden med et faldende energiforbrug er dermed brudt - for første gang siden 2013. 

Årets CO2 reduktion skyldes primært en udfasning af olie til opvarmning i de private husstande og en 

faldende CO2-faktor for importeret el.  

Udviklingen i 2018 er kendetegnet af følgende projekter og indsatser: 

• Siden 2016 blev 750 oliefyr skiftet ud med en anden opvarmningsform 

• Fjernvarmeværkerne fortsætter deres grønne omstilling og bruger fortsat mindre fossile brændsler 

• I løbet af 2018 blev der tilsluttet 100 nye kunder i Sønderborg Varmes net område 

• Kulforbruget hos områdets teglværker er steget med 8 %  

• Solcelleparken i Glansager (25 MW) blev nettilsluttet ti 2018 og fører til mere end en fordobling af 

områdets solcellekapacitet 

• Biogasanlægget i Glansager er under opførelse og forventes idriftsat i 2020 

• Varmeprojektet i Nordborg følger tidsplanen og forventes at reducere naturgasforbruget hos 

områdets fjernvarmeværker yderligere  

• Miljøkonsekvensvurderingsrapporten for vindmølleparken i Lillebælt syd blev indsendt til 

Energistyrelsen ultimo 2018 og afventer styrelsens behandling 

• Roadmap2025 blev godkendt af Byrådet i december 2018 og danner dermed vejen mod yderligere 

besparelser samt den videre omstilling af områdets energisystem med mere sol-, vind- og bioenergi 
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Sønderborg-området har i en række år fokuseret på energieffektivisering på tværs af sektorer og 

indsatserne har siden 2013 ført til et konstant faldende energiforbrug. I 2018 er energiforbruget for første 

gang steget igen. Der er behov for at styrke energieffektiviseringsindsatserne, som beskrevet i 

Roadmap2025. 

En række markante Roadmap2025-projekter skal over de kommende år øge den vedvarende 

energiproduktion. Disse omfatter bl.a. Nature Energy biogasanlæg i både Glansager (under opførelse) og 

Kværs (godkendt af Byrådet i juli 2019), Sønderborg Forsynings fjernvarmeprojekt i Nordborg og det 

kystnære vindmølleprojekt Lillebælt Syd, som i de kommende år vil styrke omlægningen til vedvarende 

energiproduktion, og dermed medføre markante CO2-reduktioner. Better Energy’s solcellepark i Glansager 

blev idriftsat i december 2018 og forventes årligt at producere ca. 25 GWh CO2-neutral el.   

ProjectZeros fokus og indsatsområder fokuserer uændret på reduktion af energirelaterede CO2-udledninger 

i Sønderborg-området. Afgrænsningen for ProjectZeros monitorering følger derfor stadig afgrænsningen, 

som beskrevet i Masterplan 2029 (udarbejdet i 2009). De vigtigste aspekter kan sammenfattes som 

følgende: 

• CO2-emission fra energirelaterede forbrug indenfor kommunegrænsen inklusiv vejtransport, men 

eksklusiv banetransport, søtransport og luftfart. CO2-indholdet i energi importeret/eksporteret 

over kommunegrænsen.  

• Dog indregnes VE-anlæg, som etableres udenfor kommunegrænsen på foranledning af områdets 

interessenter, som Sønderborg-områdets egne anlæg. 

Monitoreringen vedrører således ikke emission af klimagasser gennem ikke-energirelaterede aktiviteter. 

Den omhandler ligeledes ikke CO2-emission fra produktion af importerede varer, ligesom der ikke sker 

fradrag for CO2-udledning knyttet til eksport af varer. 

Læs mere i ProjectZeros masterplan 2029 (2009): http://www.projectzero.dk/   

Byrådet godkendte den 19. december 2018 Roadmap2025, som Sønderborg-områdets fælles 

rammesætning for at realisere de målsatte 75% CO2-reduktion i 2025.  Roadmap2025-planen har 8 

indsatsområder (segmenter) og er udviklet i samarbejde med mere end 100 lokale og nationale eksperter 

og interessenter.  

http://www.projectzero.dk/Files/Files/dokumenter/2017/PZ-fonden/Masterplan_2009_-endelig-(2)-(1).pdf
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Figur 1 viser Sønderborg-områdets akkumulerede CO2-reduktioner siden 2007, samt den forventede 

reduktion frem mod 2029. De sorte prikker/markeringer i figuren viser delmålsætninger for CO2-

udledningen i henholdsvis 2015, 2020 og 2025. I forhold til baseline 2007 udgør den akkumulerede CO2-

reduktion for 2018 38 %, svarende til en akkumuleret CO2-reduktion på 267.700 tCO2 siden 2007.  

Den resterende CO2-udledning på 432.300 tCO2 skal således reduceres til ZERO inden udgangen af 2029.  
 
Rapportens datagrundlag mv. fremgår af bilag 1, hvor også monitoreringsrapportens grafik vises i større 
format. 
 
Som følge af ændringer i EU-lovgivningen (GDPR), reglerne i Danmarks elmarked (engrosmodellen), en 

dårligere kvalitet i input data og manglende sporbarhed, er det blevet sværere at følge segmenternes 

udvikling i CO2-monitoreringen. Konsekvensen af dette har i 2018-monitoreringen været, at bl.a. 

transportområdet bygger på statistiske forudsætninger, som kan være fejlbehæftede. EU’s indførelse af 

GDPR har medført en nødvendig ændring af den sidste år indførte metode for beregningen af olieforbruget 

til transport. Metodeændringen er gennemført bagudrettet til 2007, hvilket medfører en mindre tilpasning 

af baseline og de tidligere beregnede CO2-reduktioner. Læs mere om justeringen og beskrivelsen af den nye 

beregningsmetode i bilaget. 

 

1.1 Forudsætninger og afgrænsninger 
Beregningerne for el, gas, olieforbruget til fremstillingsprocesser og fjernvarme er baseret på modtagne og 

validerede data, som er opdateret i ProjectZeros monitorerings-/beregningsværktøj. De vigtigste 

forudsætninger og afgrænsninger for beregningerne er følgende: 

CO2-udledning fra importeret el opgøres på baggrund af Energistyrelsens CO2-faktor for ”residual-el” fra 
vejledningen for strategisk energiplanlægning i kommuner. For 2017 udgør faktoren 353 g CO2 per kWh 
mod 393 g CO2 per kWh i 2018.1   

 
1 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/kortlaegning_og_noegletal_280916.pdf 

Figur 1:Udvikling i områdets akkumulerede CO2-reduktioner 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/kortlaegning_og_noegletal_280916.pdf
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• Allokering ved samproduktion af lokalt produceret el og varme er, som i tidligere år, beregnet efter 
125 % metoden.  

• Det samlede slutforbrug til rumvarme er klimakorrigeret.  

• Fjernvarmeværkernes energiforbrug er baseret på Energistyrelsens energiproducenttælling. 

• Forbrug af biomasse og olie til opvarmning af individuelle husstande (i det åbne land), er baseret på 

udtræk af Sønderborg kommunes BBR-register, samt skorstensfejerlister.  

• Olie i Industrien er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks ”Industriens energiforbrug” og 

Aarhus Universitets beregninger til dieselforbruget i land- og skovbrug.  

• Olie til transport er ligeledes opgjort på baggrund af Aarhus Universitets beregninger af 

olieforbruget i transportsektoren samt Danmarks Statistiks udtræk af Motorregisteret. 

 

1.2 Opdatering af monitoreringsmetoder 
Som beskrevet har det været nødvendigt at ændre opgørelsesmetoden for olie til transport. 

Nødvendigheden opstår, fordi Skatteministeriet, med begrundelse i EU’s GDPR, har valgt at fjerne 

postnumre i dataudtræk fra Motorregisteret. Derfor er det ikke længere muligt at identificere biler, der er 

indregistreret i Sønderborg Kommune.  

For at udregne olieforbruget til transport er der valgt en metode, som fører til sammenlignelige resultater 

og stadig læner sig op ad Motorregisteret. 

Beregningsmetoden læner sig op mod beregninger fra Danmarks Statistik2 og Aarhus Universitet3, og 

vurderes at give et retvisende billede af olieforbruget til transport i Sønderborg-området.  

En detaljeret metodebeskrivelse kan findes i bilaget af rapporten.  

  

 
2 https://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920  
3 https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf  

https://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf
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3. Status for CO2-reduktioner og energieffektivisering 
 

 

 

 

 

 

 

Den samlede CO2-reduktion i 2018 udgør 19.000 tons CO2. For perioden 2007-2018 udgør CO2-reduktionen 

269.000 tons CO2 (38,3%).  

I forhold til tabellens seks energikilder skal det præciseres, at olieforbruget omfatter både olie til 

fremstillingsprocesser, olie til rumvarme og olie til vejtransport. Naturgasforbruget dækker kun det direkte 

gasforbrug hos slutbrugerne i private husholdninger hhv. industrien, hvorimod naturgasforbruget i 

fjernvarme- og kraftvarmeværkerne indgår i opgørelsen som fjernvarme. For yderligere specifikation 

henvises til figur 4, som viser det samlede brændselsforbrug i Sønderborg-områdets varmeværker. 

Forbruget af kul relaterer sig udelukkende til kul i fremstillingsprocessen hos områdets teglværker. 

• Sønderborg-områdets samlede energiforbrug var i 2018 1,7% højere end året før (og 13,8% lavere 

end i 2007). For første gang siden 2013 er energiforbruget i Sønderborg-området dermed steget.  

• Fjernvarmens CO2-udledning er 5,1% lavere end året før, også selvom der er tilsluttet nye boliger 

til fjernvarmen. Udviklingen skyldes en reduktion af elforbruget, naturgasforbruget og 

affaldsafbrænding. 

• Elforbruget er i 2018 steget med 0,3% (og er nu 15,5% lavere end i 2007). 

• Sønderborg-områdets lokale strømproduktion udgjorde i 2018 23% af det samlede strømforbrug. 

12% blev produceret på områdets solceller og vindmøller.  

• Olieforbruget er i 2018 faldet med 5,4 %. Det største bidrag til denne reduktion har været 

udskiftningen af ca. 750 oliefyr (siden 2016). Mindre reduktioner ligger i transportsektoren, samt i 

fremstillingsprocesser. 

• Kulforbruget hos de lokale teglværker er steget med 7,7 % og skyldes en øget aktivitet på 

teglværkerne.  

• Biomasse til individuel opvarmning stiger i takt med skrotning af oliefyrene, idet det vurderes at 

mange oliefyr udenfor fjernvarme-områder skiftes med ud med biomassefyr. 

Tabel 1: Udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for året 2018 i forhold til baseline (2007) samt 
akkumuleret for hele perioden 2007-2018 

Energikilde Energiforbrug CO2 reduktion 

  2017/2018 2007/2018 2017/2018 2007 / 2018 

Strøm 0,3% -15,5% -10,2% -52,6% 

Fjernvarme 3,0% 18,8% -5,1% -35,8% 

N-Gas 11,3% -21,3% 11,3% -21,0% 

Olie  -5,4% -29,7% -5,6% -29,9% 

Kul og Koks (teglværkerne) 7,7% -41,5% 7,7% -42,0% 

Biomasse 14,6% 193,8% - - 

SUM 1,7% -13,8% -4,2% -38,3% 
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3.1 Udviklingen i energiforbruget  

Figur 2 viser det klimakorrigerede, endelige energiforbrug hos slutbrugerne. Områdets samlede 
energiforbrug er reduceret med 13,8% i perioden 2007-2018. Energiforbruget er i 2018 steget med 1,7%. 
Områdets samlede energiforbrug udgør dermed 1.999.161 MWh. 
Statistikken for olieforbrug til transport offentliggøres med et års forsinkelse. Derfor er olieforbruget til 
transport holdt konstant for 2018. Tallene ændrer sig pga. ændringerne i henholdsvis Denmarks og 
Sønderborg-områdets bilpark.  
 

3.2 Energiforbrug opdelt efter anvendelse 

 

Energiforbruget efter anvendelsesområde, er i 2018 stort set konstant og der ses kun små ændringer. 

Eneste større udsving ligger i ”lys og apparater”, hvor forbruget stiger.  

Figur 3: Samlet energiforbrug efter anvendelse 

Figur 2:  Klimakorrigeret energiforbrug fordelt på energikilder hos slutforbrugerne 
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For områdets industrivirksomheder konstateres for 2018 et stigende naturgasforbrug på 4%, som bl.a. 

skyldes et højere aktivitetsniveau. Samtidigt er elforbruget faldet med 4% i 2018.  

Både det faktiske fjernvarmeforbrug og det faktiske naturgasforbrug til rumvarme er steget i 2018 

(henholdsvis 2% og 4%). Samtidig er der blevet skrottet yderligere 750 oliefyr siden 2016, hvilket medfører 

et fald på 33% i olieforbruget til opvarmning. Størstedelen forventes konverteret til biomassefyr (60%). 

Samlet set er energiforbruget i Sønderborg-området dermed uændret. 

Olieforbruget til transport ændrer sig udelukkende på grund af ændringen af bilparken i Sønderborg, da 

olieforbrugstal for Danmark i 2018 først offentliggøres i 2020.  

 

3.3 Grøn fjernvarme 
Det faktiske brændselsforbrug i områdets fjernvarmeværker er steget med 2% i 2018. I årets løb er der 

tilsluttet 100 nye kunder i Sønderborg Varmes netområde, som et led i fjernvarmeværkernes realisering af 

Varmeplan 2015. 

Sønderborg-områdets fjernvarmeselskaber driver en aktiv omstilling af varmeproduktionen fra naturgas og 

fossile brændsler til biomasse, geotermi, solvarme, varmepumper og strøm. Indsatsen er forankret i den af 

byrådet godkendte Varmeplan (2015).  

 

Siden 2008 er der omstillet fra naturgas til biomasse som brændsel på en række fjernvarmeværker, 

samtidig med at der er produceret mindre strøm på kraftvarmeværkerne, hvilket har medført en markant 

Figur 4: Brændselsmix på Sønderborg-områdets varmeværker 
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reduktion af naturgasforbruget. I perioden 2008-2018 er strømproduktionen på fjernvarmeværkernes 

kraftvarme-enheder således faldet med 80%.  

Som det fremgår af figur 4, ses en voldsom reduktion i anvendelsen af fossile brændsler i fjernvarmen siden 

2011. Denne omstilling har medført en samlet reduktion på næsten 30.000 tCO2.  

I 2018 blev Sønderborg Fjernvarme og Gråsten Varme sammenlagt til ”Sønderborg Varme”.  

På baggrund af en stigende andel biomasse og vedvarende energi (og det stadig ikke fuldt implementerede 

projektforslag på Nordals), kan der i de kommende år forventes yderligere fald i fjernvarmens fossile 

brændselsforbrug og dermed en lavere CO2-udledning.  

Varmepumpeprojektet i Broager er nu fuldt implementeret. 

 

3.4 Grøn strøm 
Ift. http://www.vindstat.dk/ lå vindindexét i 2018 på knap 89 mod 102 i 2017. Dette forklarer en lidt lavere 

vindenergiproduktion i 2018.   

Nye solcelleanlæg i området bidrager positivt til VE-produktion i 2018. Strømproduktionen fra solceller 
udgjorde i 2018 22 GWh mod 19,7 GWh året før.  
 

 
Primo 2018 udgjorde den installerede solcellekapacitet omkring 19 MW. I efteråret 2018 blev der etableret 
et stort 25 MW markanlæg i Glansager, som blev nettilsluttet i december 2018. Anlæggets fulde effekt vil 
indgå i monitorering for 2019.  

Figur 5: Grøn elproduktion i Sønderborg-området 

http://www.vindstat.dk/
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4. Benchmarking med udvalgte statistikker 
I det efterfølgende benchmark sammenlignes udviklingen i Sønderborg-området med udvalgte nøgletal for 

Danmark i 2018.  

4.1 Strømforbrug 
Ifølge energistyrelsen er elforbruget i Danmark i 2018 steget med 2% forhold til 2017. På baggrund heraf 

vurderes det positivt, at Sønderborg-områdets strømforbrug i 2018 er næsten konstant (der registreres en 

stigning på 0,25%).4 

4.2 Naturgasforbruget 
Ifølge Energistyrelsens foreløbige energistatistik er Danmarks faktiske bruttonaturgasforbrug faldet med 5% 

i 2018.5 I Sønderborg-området er det faktiske naturgasforbrug i samme periode steget med 7%.  

Stigningen registreres hos de individuelle forbrugere (rumvarme) med 4% og i industrien med 16%, mens 

fjernvarmeværkerne har reduceret deres forbrug med 7 % i 2018. 

4.3 Vedvarende strømproduktion i Sønderborg-området 
Vedvarende el udgjorde i 2018 knap halvdelen af det danske elforbrug. Vindenergi udgør 40,7%, mens 

solenergi tegner sig for 2,8%.6  

I Sønderborg-området tegnede vedvarende el sig for 12% af det samlede elforbrug. Vindenergi tegner sig i 

Sønderborg-området for området for 8% af det samlede forbrug, mens solenergi udgør 5%. 

I december 2018 blev solcelleparken i Glansager tilsluttet nettet. Parken har en samlet effekt på ca. 25 MW. 

Det forventes derfor, at solcelle andelen kommer til at stige markant i løbet af 2019 og at solcelle el-

produktionen forventes at overstige vindmølleproduktionen.  

 
4 Kilde: Energistyrelsen 2019, https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/el-maanedsstatistik.xls (22.08.2019) 
5 Kilde: Energistyrelsen 2019, https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/preliminary_energy_statistics_2018.xlsx (21.08.2019) 
6 Kilde: Årsrapport energinet.dk, https://energinet.dk/-/media/B49D66F05BF14AF581CB3F317D2A053D.pdf 
(22.08.2019, S. 50)  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/el-maanedsstatistik.xls
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/preliminary_energy_statistics_2018.xlsx
https://energinet.dk/-/media/B49D66F05BF14AF581CB3F317D2A053D.pdf
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5. Områdets CO2-udledning fordelt på brændsler 
Figur 6 viser Sønderborg-områdets CO2-udledning fordelt på brændsler (energikilder). Mens CO2-

udledningen fra den anvendte naturgas, olie og kul knytter sig direkte til en reduktion/stigning i forbruget 

af det pågældende brændsel, er fjernvarme og el produceret med en blanding af forskellige brændsler. Den 

resulterende CO2-udledning fra disse energiformer ændrer sig derfor løbende i forhold til det anvendte 

brændselsmix. 

 

Figur 6: CO2-udledning fordelt på brændsler 

Figur 7: Samlet årlig CO2-udledning for perioden 2007 – 2018, samt forecast til 2020 
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Samlet set er CO2-udledningen i 2018 på fjernvarme, el, og olie faldet med 27.600 tCO2, mens udledningen 

fra naturgas og kulforbruget i industrien steg med 8.500 tCO2.  

Figur 7 viser den historiske udvikling i Sønderborg-områdets CO2-udledning siden 2007, samt et forecast 

frem til 2020. I 2018 blev den samlede CO2-udledning reduceret med 19.000 tCO2. 

På baggrund af den til dato realiserede CO2-reduktion, solcelleparken i Glansager (25 MW, etableret i 

december 2018) og biogasanlægget i Glansager (under opførelsen) forventes alt andet en CO2-reduktion på 

46,5 % i 2020. 

Igangværende og planlagte projekter 
Roadmap2025 foreskriver at Sønderborg-områdets omstilling skal baseres på både reduktioner af 

energiforbruget og aktiv omstilling af områdets energiforsyning gennem indfasning af øget vedvarende 

energi fra sol, vind og biomasse.  

I 2018/2019 har der været fremdrift på biogasprojektet i Glansager, den store solcellepark i Glansager, 

fjernvarmeprojektet i Nordborg og Lillebælt Syd - de kystnære vindmøller. Projekterne udgør et vigtigt 

grundlag for at realisere Roadmap2025 målsætningen om 75% CO2-reduktioner i 2025. 

Energy Valley Vollerup/Glansager 

Biogas i Glansager 

I 2017 tog Nature Energy ejerskab af biogasprojektet i Glansager og udarbejdelse af Miljørapporten kunne 

påbegyndes. I forbindelse med planlægningen blev der afholdt borgermøder i Glansager og Miljørapporten 

kom i offentlig høring i 2018.  

Byrådet i Sønderborg har godkendt projektet i oktober 2018, hvorefter byggefasen blev opstartet i maj 

2019. Anlægget forventes med den nuværende dimensionering at producere ca. 17,5 mio. m3 biometan per 

år, som bl.a. anvendes til drift af områdets nye biogas-busser. Anlæggets produktion svarer til en tredjedel 

af hele Sønderborg-områdets nuværende årlige naturgasforbrug og medfører en CO2-reduktion på ca. 

40.000 tons CO2.   

Solcelleprojekt Glansager 

Firmaet Better Energy A/S etablerede i løbet af efteråret 2018 et 35,3 ha stort jordbaseret solcelleanlæg 

ved Glansager. Samlet består solcelleanlægget af 72.160 solcellemoduler med en samlet produktion på ca. 

25 GWh, svarende til ca. 7.000 familiers årlige strømforbrug. Anlæggets produktion medfører en CO2 

reduktion på knap 10.000 tons CO2. 

Anlægget blev net-tilsluttet i december 2018 og vil derfor først have effekt i Monitoreringsrapporten for 

2019.  

Fjernvarme i Nordborg 

I sommeren 2018 blev lokalplanlægningen af Sønderborg Forsynings fjernvarmeprojekt igangsat.  

Danfoss og Sønderborg Forsyning planlægger at etablere et halmfyret fjernvarmeværk ved Lunden, som 

skal forsyne de fem største byer og landsbyer på Nordals. Danfoss vil i tilknytning til værket bygge et 
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”application-center”, hvor gæster og kunder skal kunne se virksomhedens teknologier inden for 

varmeforsyning demonstreret. Lokalplanen er udarbejdet og blev endelig godkend af byrådet i februar 

2019. 

Biomasseværket, skal efter planen omfatte en kedelbygning, halmlade, to skorstene og en varmetank. 

Sønderborg Forsyning regner med, at biomasseværket skal have et output på 10MW - med mulighed for at 

udvide til 16-18. 

Områderne, der tænkes forsynet med varme fra biomasseanlægget, er Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, 

Guderup og Egen. Jf. projektforslaget kommer fjernvarmeprojektet til at reducere CO2 udledningerne med 

ca. 360.000 tons CO2 over projektets beregningsperiode. 7 

 

Vindmølleprojekt Lillebælt syd 

Det kystnære vindmølleprojekt Lillebælt syd er et helt centralt projekt i Sønderborg-områdets vision om at 
blive CO2-neutral i 2029. Projektområdet er pt. dimensioneret til at kunne producere ca. 160 MW 
vindmøllestrøm, svarende til strøm til at forsyne ca. 150.000 husstande med CO2-neutral el. 

Den 15. juni 2017 blev forundersøgelserne igangsat. Og Miljøkonsekvensvurderingsrapporten blev indsendt 
til Energistyrelsen ultimo 2018. 

Miljøkonsekvensvurderingen skal godkendes af Energistyrelsen, hvorefter anden høringsfase begynder – 

antageligt i 2019. Først efter den anden offentlige høringsfase forventes endelig tilladelse til opførelse at 

blive udstedt. 

 

ProjectZero Roadmap2025 
I foråret 2018 igangsatte Sønderborg byråd Roadmap2025 udviklingsprocessen med henblik på at udvikle 

en fælles forretningsbaseret køreplan for realisering af den målsatte 75% CO2-reduktion i 2025. 

Roadmap2025 er således ProjectZeros køreplan for perioden 2019 – 2025 og fokuserer på at udvikle og 

implementere de nødvendige delprojekter baseret på lokalt samarbejde og Bright Green Business-

tænkning. 

Udviklingsprocessen blev afsluttet i efteråret 2018, den nye Roadmap2025 blev godkendt af Byrådet i 

december 2018 og implementeringen påbegyndt primo 2019. 

Sønderborg den 22. august 2019 
 
Monitoreringsrapporten er  
 
udarbejdet af Nicolas Bernhardi, ProjectZero 
reviewet af Peter Rathje, ProjectZero  
verificeret af Simon Sørensen, PlanEnergi  

 
7 https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/hoeringer/files/projektforslag_nordals.pdf  

https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/hoeringer/files/projektforslag_nordals.pdf
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Bilag 

Metodebeskrivelse – ændret beregning af olie til transport 
 
For at udregne olieforbruget til transport blev der valgt en metode, som fører til sammenlignelige resultater 

og stadig bygger på data fra Motorregisteret.  

I et første step tages et udtræk fra Danmarks Statistiks statistikbank. Af udtrækket fremgår antallet af visse 

bil- og køretøjstyper i henholdsvis Sønderborg og resten af Danmark. På baggrund af disse tal beregnes en 

fordelingsnøgle, som afspejler andelen af disse køretøjstyper i Sønderborg.  

Fordelingsnøglen bliver derefter brugt til at beregne Sønderborg-områdets andel af den fra Aarhus 

Universitet opgjorte benzin- og dieselforbrug i Denmarks National Inventory Report.8 

Århus Universitet beregner årligt et gennemsnitligt brændselsforbrug for   danske køretøjer.  På baggrund 
af disse tal kan der med hjælp af det nationale trafikarbejde beregnes hvor meget brændstof der bruges til 
transport i Danmark.  
På baggrund af antallet af køretøjer i henholdsvis Sønderborg og Denmark kan disse tal brydes ned, så de 
giver et retvisende billede af brændstofforbruget til transport i Sønderborg området.9  
 
Denne fremgangsmåde har især to fordele:  Denmarks National Inventory Report bruges til at 

indrapportere til UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og er dermed 

Danmarks officielle klima rapport for at indrapportere til FN. Derudover er tallene allerede siden 2018 

blevet brugt til at beregne dieselforbruget i landbrug og skovbrug og metoden er derfor mere konsistent.  

Ulempen er, at metoden ikke fanger forandringer i Sønderborg-områdets bilpark. Det betyder, at en 
markant stigning af elbiler i området ikke nødvendigvis ville medføre et fald i det beregnede olieforbrug. 
 
Områdets bybusser kører siden 2017 på naturgas. Derfor fratrækkes diselforbruget til busserne fra de 
nationale tal. Gasforbruget fra områdets busser baserer sig på direkte målinger, indrapporteret fra Dansk 
Gas Distribution (DGD).   

 
8 https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf 
 
9 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 
 

https://dce2.au.dk/pub/SR318.pdf
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


ProjectZero  
Monitoreringsrapport 2018, 22-08-2019 

14 
 

 
 

Valgt metode til allokering af brændselsforbrug til KV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 125%             

Reduktion i forhold til baseline 100,00% 95,00% 89,21% 85,90% 86,94% 87,91% 81,20% 75,40% 71,43% 69,41% 64,39% 61,67% 
Reduktion i forhold til baseline 0,00% 5,00% 10,79% 14,10% 13,06% 12,09% 18,80% 24,60% 28,57% 30,59% 35,61% 38,33% 

Årlig ændring (ton) 0 35.087 40.527 23.221 -7.273 -6.772 47.000 40.667 27.826 14.164 35.218 19.045 

Anvendelse/CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %)             

Rumopvarmning og varmt vand 205.095 205.365 193.657 187.508 188.986 172.697 158.056 147.163 136.891 115.798 108.900 97.349 

Lys og apparater 140.073 131.586 131.574 127.922 129.383 142.652 127.173 106.918 92.969 98.292 82.617 89.194 

Fremstillingsprocesser 198.111 175.795 154.031 140.767 145.748 157.067 142.790 130.646 125.158 131.296 116.713 103.410 

Vejtransport 157.765 153.211 146.169 146.013 145.365 143.839 141.237 143.861 145.744 141.213 143.151 142.383 

SUM 701.044 665.957 625.430 602.210 609.483 616.255 569.255 528.588 500.763 486.598 451.381 432.336 

Sektor/CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %)             

Borgere 216.003 210.161 200.594 194.731 193.640 195.552 171.913 150.478 139.544 126.506 111.662 97.477 

Handel og service 56.198 54.694 54.478 52.708 54.237 55.409 49.759 45.564 39.368 33.590 30.883 26.901 

Industri og landbrug 219.492 197.327 174.620 157.639 162.898 173.190 158.940 145.954 139.611 142.652 127.159 112.419 

Off. institutioner 51.586 50.563 49.570 51.118 53.342 48.264 47.407 42.732 36.495 42.639 38.526 53.156 

Transportforbrug 157.765 153.211 146.169 146.013 145.365 143.839 141.237 143.861 145.744 141.213 143.151 142.383 

SUM 701.044 665.957 625.430 602.210 609.483 616.255 569.255 528.588 500.763 486.598 451.381 432.336 

Energikilde/CO2(ton) (klimakorrigeret 65 %)             

Strøm 277.753 251.125 241.318 227.144 230.913 259.275 232.304 197.720 174.444 186.562 146.640 131.655 

Fjernvarme 61.172 60.750 64.430 65.333 69.657 60.555 45.129 40.534 40.304 39.709 41.410 39.289 

N-Gas 100.906 106.162 86.444 86.004 88.315 85.236 81.292 76.780 72.563 70.871 71.596 79.677 

Olie (inkl. LPG fra kommunen) 250.041 238.719 225.961 218.331 215.695 206.292 206.174 208.606 208.857 184.543 185.714 175.231 

Kul og Koks (kun fra teglværkerne) 11.173 9.202 7.277 5.397 4.904 4.897 4.356 4.948 4.595 4.913 6.021 6.484 

Biomasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUM 701.044 665.957 625.430 602.210 609.483 616.255 569.255 528.588 500.763 486.598 451.381 432.336 

Anvendelse/MWh (klimakorrigeret 65 %)             

Rumopvarmning og varmt vand 944.852 966.706 911.373 918.650 929.564 885.727 909.247 880.698 847.882 818.073 769.704 768.487 

Lys og apparater 244.967 248.164 251.360 258.790 270.972 257.137 250.395 238.046 229.509 222.584 230.598 277.989 

Fremstillingsprocesser 533.137 497.011 424.948 405.346 431.529 415.691 396.666 396.062 409.506 409.344 424.719 412.624 

Vejtransport 596.656 579.333 552.685 551.970 549.296 543.379 533.453 543.268 550.360 533.186 541.542 540.061 

SUM 2.319.612 2.291.214 2.140.365 2.134.757 2.181.362 2.101.934 2.089.761 2.058.073 2.037.257 1.983.188 1.966.562 1.999.161 
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Valgt metode til allokering af brændselsforbrug til KV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 125%             

Segmenter /MWh (klimakorrigeret 65 %)             
Borgere 793.218 804.126 762.895 779.764 788.051 774.024 762.160 728.614 709.563 682.699 646.390 638.074 

Handel og service 150.200 154.813 152.852 155.560 162.233 155.293 157.797 156.796 148.238 132.160 132.635 130.297 

Industri og landbrug 630.428 597.584 521.519 482.926 509.381 489.478 473.279 469.753 479.587 475.051 486.085 473.322 

Off. institutioner 149.110 155.358 150.415 164.536 172.402 139.759 163.073 159.642 149.509 160.091 159.911 217.406 

Transportforbrug 596.656 579.333 552.685 551.970 549.296 543.379 533.453 543.268 550.360 533.186 541.542 540.061 

SUM 2.319.612 2.291.214 2.140.365 2.134.757 2.181.362 2.101.934 2.089.761 2.058.073 2.037.257 1.983.188 1.966.562 1.999.161 

Energikilde/MWh (klimakorrigeret 65 %)             

Strøm 485.748 473.608 461.016 459.521 483.611 467.356 457.393 440.209 430.644 422.475 409.298 410.328 

Fjernvarme 317.881 323.945 334.852 337.900 361.004 349.939 362.077 357.595 365.692 382.195 366.686 377.553 

N-Gas 493.649 519.457 423.571 421.045 432.050 415.163 397.626 374.502 353.247 345.316 348.909 388.289 

Olie (inkl. LPG fra kommunen) 943.636 900.902 852.889 824.032 813.788 778.330 777.741 786.840 787.781 696.327 701.741 663.734 

Kul og Koks (kun fra teglværkerne) 30.578 25.182 19.916 14.771 13.420 13.420 11.936 13.680 12.672 13.549 16.603 17.881 

Biomasse 48.120 48.120 48.120 77.488 77.488 77.725 82.987 85.248 87.222 123.325 123.325 141.377 

SUM 2.319.612 2.291.214 2.140.365 2.134.757 2.181.362 2.101.934 2.089.761 2.058.073 2.037.257 1.983.188 1.966.562 1.999.161 

Brændselsfordeling i FV og KVV [MWh]             

Gasolie 808 2.313 643 873 368 139 35 52 43 43 371 1.812 

Naturgas 487.965 499.972 488.447 543.344 485.928 257.574 159.241 90.677 140.666 134.857 104.557 97.212 

Affald 198.389 198.680 197.307 196.627 204.648 187.686 183.449 212.506 220.074 210.537 212.552 209.432 

Biogas 4.701 3.655 3.722 2.990 2.769 4.440 5.394 5.239 5.364 4.631 4.552 14.073 

Træ- og biomasseaffald 682 1.237 2.304 12.258 2.119 21.481 168.640 3.645 3.431 6.047 7.322 7.634 

Skovflis 0 0 0 0 0 0 0 109.373 118.676 135.890 126.048 134.700 

Halm 0 0 0 0 0 0 0 24.425 35.195 36.631 28.070 23.506 

Bio-olie 0 0 0 3.351 3.443 11.988 14.454 14.334 6.508 2.370 1.986 3.292 

Solenergi 0 0 0 5.231 5.433 14.448 14.893 14.709 14.691 20.531 15.440 22.325 

Geotermi 0 0 0 0 0 0 0 5.499 2.945 4.672 9.965 9.013 

Elektricitæt 0 0 0 0 0 6.056 7.568 10.414 8.522 8.649 15.209 11.687 

SUM 692.545 705.858 692.422 764.674 704.708 503.812 553.674 490.874 556.114 564.858 526.072 534.687 

 

  



ProjectZero  
Monitoreringsrapport 2018, 22-08-2019 

16 
 

 

Udvikling i energiforbrug og CO2-reduktioner i 2017 hhv. perioden 2007-2017 fordelt på 
energikilder 

Energikilde Energiforbrug CO2 reduktion 

  2017 / 2018 2007 / 2018 2017 / 2018 2007 / 2018 

Strøm 
0,3% -15,5% -10,2% -52,6% 

Fjernvarme 
3,0% 18,8% -5,1% -35,8% 

N-Gas 
11,3% -21,3% 11,3% -21,0% 

Olie 
-5,4% -29,7% -5,6% -29,9% 

Kul og Koks (kun fra teglværkerne) 
7,7% -41,5% 7,7% -42,0% 

Biomasse 
14,6% 193,8% - - 

SUM 
1,7% -13,8% -4,2% -38,3% 
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