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ProjectZeros tale til nytårskur i Sønderborg den 3. januar 2013
For præcis et år siden talte Aase Nyegaard om fyrtårnenes potentialer for at skabe vækst og nye
jobs – ud fra Sønderborg manifestets § 4: vi kan hvad vi skal …
ProjectZero er født med en jobskabelsesambition, derfor er også projektets varemærkeregistrerede binavn Bright Green Business, men i projektets første mange år var vores fokus at få
skovlen under klimaudfordringen lokalt og sat damp på omstillingen til lavere energiforbrug og
CO2-udledning. Så måtte jobbene vise sig undervejs …
Det er aktiviteterne som skaber jobbene! – så lad os kigge på hvilke specifikke resultater
Sønderborg-området i samarbejde har realiseret i 2012 i relation til ProjectZero fyrtårnet:














100 butikker er nu screnet energirigtige og har hver sparet fra 10 – 45 % CO2
Knap 50 virksomheder, store, meget store og små, har reduceret deres CO2-udledning
med op til 35 % og Linak vil være 100 % grøn
800 boligejere har haft besøg af Charlie, har igangsat håndværkerarbejde for 72 mio. kr.
og samlet sparet klimaet for 554 tons CO2 årligt – ikke underligt at SBi og det
europæiske IEE Request projekt i september 2012 kårede Sønderborg-området som
den europæiske rollemodel og ophøjede ”a Charlie” som best practice i Europa
Andre knap 1000 husstande er i 2012 blevet selvforsynende med strøm fra egne
solceller
Grøn fjernvarme flyder nu i flere af områdets store fjernvarmenet og om få år
forventes en transmissionsledning at bringe overskydende grøn varme til Danfoss,
Linak og Nordborg – kloge dispositioner som gavner både klimaet, driftsøkonomien og
beskæftigelsen
Vindmøller er en nødvendighed for at sikre grøn strøm og har i efteråret givet
anledning til megen debat. Byrådet har med stort flertal vist politisk lederskab og i
december besluttet at godkende temaplanen for opstilling af vindmøller på nye sites
rundt i kommunen. De første vindmøller, fra den tidligere pulje, forventer vi at se snore
i Mintebjerg ultimo 2013. Hver med en kapacitet svarende til 1500 husstandes årlige
elforbrug
Tusinder af børn og unge deltog i året aktivt i daginstitutionernes og skolernes
programmer fokuseret på klima, innovation og bæredygtighed – programmer som også
omfattede tegninger og kloge budskaber til Bill Clinton fra børn i indskolingen
65 % af områdets håndværkere har accepteret opfordringen til at blive klogere (§3) og
har nu deltaget på EUC Syds energivejleder-program
Elbilerne runder snart 70 test-familier – CLEVER som udruller programmer undrer sig
ikke længere over at nye familier i Sønderborg-området spørger til hvordan man kan
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sikre sig ”grøn strøm” til bilerne, for de har vænnet sig til at Sønderborgs borgere er
klogere, gør en forskel (§1) og forlanger den rene grønne vare …

I 2012 kunne ProjectZero også fejre 5 år og bestyrelsen besluttede derfor at trykprøve projektets
målsætning og evnen til at levere effekt på både kort og længere sigt. Trykprøvningen blev
foretaget af NIRAS og viste bl.a.





At CO2-udledningen var reduceret med 18 % og at vi derfor var godt på vej mod 2015delmålet om 25 % CO2-reduktion
At initiativer relateret til realiseringen af ProjectZero visionen over de 5 år i gennemsnit
havde skabt 800 grønne jobs indenfor håndværk, bygge- & anlægsbranchen, industrien,
uddannelse, consulting m.v.
At der er et højt kendskabsniveau til ProjectZero blandt borgere og virksomheder og en
stor vilje til at gøre en forskel (§1)

ProjectZeros bestyrelse er ambitiøs og vil videre … for i 2013 skal vi høste yderligere CO2reduktioner og jobs af de allerede igangsatte initiativer samtidig med at vi alle skal blive klogere
(§3) på eget energiforbrug. ZEROkørekortet, som skal sikre at vi anvender energien optimalt i
hjemmet, udbydes i 2013 til borgere i alle aldre i samarbejde med LOF og EUC Syd.
I 2013 løfter vi også blikket fra 2015 og kigger frem mod 2020. Vi skal i samarbejde have udviklet
den store køreplan, som skal sikre de næste 25 % CO2-reduktioner gennem bl.a. stærkere fokus på
grøn transport, biomasse og et eldrevet energisystem.

Et af årets største højdepunkter var uden tvivl Bill Clintons besøg i Sønderborg i november, hvor
han ud over et besøg i en ZERObutik også talte om behovet for at skalere Sønderborg-områdets
løsninger rundt i verden.
Sønderborg-områdets måde at løse opgaven på bliver studeret i både Danmark og udland og hver
måned modtager byen mange delegationer som vil kopiere Sønderborg. Og det er vi rigtig glade
for, for ved at kopiere, så kommer også de virksomheder i spil som har skabt løsningerne – og det
skaber en kraftig multiplikator-effekt ind i industrien.
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Årets SET-fremstød i Kina har været med til at markere Sønderborg overfor langt større kinesiske
byer og der kvitteres løbende med gen-besøg i Sønderborg. Vi håber derfor sammen med
virksomhederne at Kina i de kommende år sætter mere handling bag ambitionerne om bæredygtig
udvikling.
Sønderborg-området har således al mulig grund til at tro på sig selv (§2) – og at vi er inde på den
rette grønne vej!

Jeg vil derfor opfordre alle områdets virksomheder til at træde aktivt ind i Den store omstilling.
Enten gennem Lean Energy Cluster med fokus på udvikling af nye grønne løsninger, teknologi og
forretningskoncepter eller gennem aktiv deltagelse i ProjectZero programmer, som sikrer at
virksomheden i sin tænkning og drift bliver grøn og samtidig sparer penge.
Børsen skriver i dag, at hver tredje virksomhed står overfor yderligere fyringer. Man kan i Jydske
Vestkysten p.t. læse om de 10.000 jobs, som er mistet i Sønderjylland over de sidste 10 år, men
også om URS’s vækst optimisme, hvad angår den grønne løsningsplatform.
Information bragte i december en 2 siders omtale af Sønderborg under overskriften: ”I Sønderborg
er den store omstilling ikke noget man taler om, det er noget man gør!”
Da vi nu ved hvad vi skal, er blevet klogere og tror på os selv, så lad os derfor gennem
samarbejde på tværs af brancher gøre en forskel og skabe ny grøn vækst og udvikling i
Sønderborg-området.
Tak for ordet og fortsat GODT NYTÅR

Peter Rathje
2013.01.03

Forklaring:
Paragrafferne henviser til de 4 leveregler i Sønderborg Manifestet – læs mere om Sønderborg
Manifestet på http://www.sonderborg.dk/helt-soenderborgsk/soenderborg-manifestet/

