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2017 CO2-monitoreringsrapport 

 

Sønderborg-områdets samlede 
udvikling i energiforbrug og CO2-udledning 

for perioden 2007 – 2017 
 

1. Årets udvikling 2017 samt akkumuleret resultat siden 2007 
Sønderborg-områdets akkumulerede CO2-reduktion udgør for perioden 2007-2017 35,5%. Umiddelbart 

ligger reduktionen på niveau med rapporteringen for 2016, men en række forhold påvirker den opgjorte 

CO2-reduktion i både positiv og negativ retning.   

Efter knap 10 års uændret monitoreringsindsats, har ProjectZero i 2018 reviewet tidligere anvendte 

metoder, datakilder etc. Formålet med reviewet og de foretagne justeringer er at forbedre 

monitoreringsmetoderne således, at områdets CO2-udledninger og energiforbruget beregnes endnu mere 

præcist og fortsat er i overensstemmelse med gældende principper. De specifikke ændringer omfatter en 

korrektion af olieforbruget i industrien og til transport, samt en ændring af den anvendte CO2 faktor for 

importeret el. En detaljeret metodebeskrivelse til samtlige ændringer findes i bilaget til denne rapport. Som 

følge af disse ændringer, som er regnet igennem for tidligere år, har der også været behov for at lave en 

mindre korrektion i 2007 baselinen. 

Den akkumulerede CO2-reduktion for perioden 2007-2016 udgør herefter 29,5 %. Den akkumulerede 

reduktion på 35,5% i 2017 skal altså ses på baggrund af den ændrede udvikling af energiforbrug og CO2-

udledning.   

Sønderborg-området har i en række år fokuseret på energieffektivisering på tværs af sektorer, hvilket også 

afspejles i de opnåede resultater som viser, at det samlede energiforbrug i perioden 2007 – 2017 er 

reduceret med 13,6%.  

En række markante projekter skal over de kommende år øge den grønne energiproduktion. Disse omfatter 

bl.a. Nature Energy biogasanlægget og Better Energy solcelleparken i Glansager, Sønderborg Forsynings 

fjernvarmeprojekt i Nordborg og det kystnære vindmølleprojekt Lillebælt Syd, som vil påvirke både 

omstillingen af energisystemet og medføre markante CO2-reduktioner.  

Sønderborg byråd har i foråret igangsat Roadmap2025-processen, som skal skabe den fælles handleplan for 

realisering af 75% CO2 i 2025. Arbejdet er organiseret i 8 arbejdsgrupper og involverer mere end 100 lokale 

aktører, stakeholders, nationale eksperter m.v. Processen forventes afsluttet primo 2019 med en 

Roadmap2025-rapport, som vil blive behandlet i byrådet med henblik på efterfølgende integration i 

Kommuneplanen. 
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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 2017 35 %, svarende til en akkumuleret CO2-reduktion på 241.000 tCO2.  

Den resterende CO2-udledning på 439.000 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. 

 

1.1 Forudsætninger og afgrænsninger 
Monitoreringsrapporten bygger delvis på nye datakilder. Dette gælder for olie til fremstilling og til 

transport, hvor datakilderne fremover er baseret på mere direkte målinger/beregninger og hvor kun 

området ”tung transport” fortsat er baseret på indirekte (top-down) opgørelser. En mere detaljeret 

beskrivelse til disse kilder findes i bilaget.  

Beregningerne er generelt 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 

393,00 g CO2 per kWh mod 482,72 g CO2 per kWh i 2016.1  ProjectZero har skiftet 

opgørelsesmetoden for importeret el, da en opgørelse på baggrund af ”residual-el” tilgangen er 

mere retvisende og forhindrer en dobbelt tælling af VE energi.  

• 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.  

                                                           
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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• 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. Da skorstensfejerlisternes 

opgørelse først bliver opgjort i 2019, er forbruget til olie og biomasse til individuel rumopvarmning 

holdt konstant på sidste års niveau. 

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

Aarhus Universitets beregninger til dieselforbruget i land- og skovbrug. Dags dato forligger der kun 

data frem til 2016, hvilket er hvorfor disse tal er holdt konstant på sidste års niveau. ProjectZero 

har her valgt at skifte metode fra at nedskalere det nationale olieforbrug til fremstilling på 

baggrund af virksomhedernes elforbrug.  

• Olie til transport er opgjort på baggrund af skatteministeriets motorregister.  Til opgørelsen er der 

anvendt et udtræk for Sønderborg-området, som indeholder samtlige køretøjer i Sønderborg-

området. På baggrund af bilernes kilometerstand ved sidste syn, samt tekniske informationer om 

brændstof-art og -forbrug, er den resulterende brændselsmængde beregnet. Resultatet er skaleret 

på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse på indregistrerede biler. For 2017, er tallet holdt 

konstant på 2016 niveauet, hvor de seneste retvisende forbrug har kunnet beregnes på baggrund 

af konkrete data. ProjectZero har her valgt at skifte metode fra at nedskalere nationale tal på 

baggrund af indbyggertallet, hvilket vurderes mere retvisende. 

1.2 Opdatering af monitoreringsmetoder 
Som beskrevet har ProjectZero i år valgt at opdatere monitoreringsmetoderne for at forbedre 

datagrundlaget og CO2-opgørelsen samtidig med at gældende dansk ”best practice” følges. Opdateringen 

omfatter: 

• Olieforbruget til fremstilling 

• Olieforbruget til transport 

• CO2 faktoren for el 

Mens de første to relaterer sig til en metodeændring i beregningen/opgørelsen af energiforbruget, har den 

sidste en indflydelse på hvor meget CO2 der pålægges elforbruget. 

Når datagrundlaget ændres på denne måde, kræver det at talgrundlaget ligeledes ændres bagudrettet, for 

at sikre et konsistent datagrundlag. Ændringen medfører således en ny beregning af ProjectZeros baseline 

tilbage i 2007, som efter den nye beregningsmetode ligger på 679.777 tons CO2 (tæt på den tidligere 

anvendte 2007 baseline på 691.536 tons CO2).  

Da ændringer i beregnings- og opgørelsesmetoden kan have en stor indflydelse på både baseline og 

ligeledes CO2 udviklingen, kan der argumenteres for at fastholde metoderne så længe disse er tilstrækkeligt 

retvisende. Omvendt er det afgørende at benytte de mest direkte, valide og nyeste datakilder, som findes. 

Efter 10 år med de samme monitoreringsmetoder har ProjectZero derfor i år besluttet sig for at opdatere 

metoderne for, at sikre den bedst mulig opgørelse også fremover.  

En nøjagtig beskrivelse af disse metodeændringer kan findes i bilaget til dette dokument.  
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2. GPC Greenhouse Gas Protocol opgørelsen til Compact of Mayors  
 

Sønderborg kommune tilsluttede sig i efteråret 2015 Compact of Mayors (CoM) samarbejdet. Compact of 

Mayors er en ambitiøs international klimaplatform, etableret af FN, C40 m.v. Platformen samler og 

synliggør byernes indsats mod klimaforandring. Knap 1.000 byer har globalt tilsluttet sig Compact of 

Mayors, heraf 23 i Danmark. I Danmark er det endnu kun Sønderborg, som sammen med København og 

Høje-Tåstrup opfylder alle (compliance) krav i CoM-samarbejdet. Compact of Mayors samarbejder med EU 

Covenant of Mayors platformen, som har deltagelse af knap 7.500 europæiske byer, heriblandt også 

Sønderborg. 

CoM-platformen bygger på den internationale standard, Greenhouse Gas Protocol (GPC)2, som grundlag for 

rapportering af CO2-reduktioner. På baggrund af dette blev ProjectZeros monitoreringsværktøj udvidet til 

også at kunne rapportere til denne standard. ProjectZero rapportering bygger uændret på Masterplanens 

afgrænsninger fra 2009.3 

GPC-opgørelsen er således en udvidelse, som muliggør en international sammenligning (benchmarking). For 

opgørelsen efter GPC-metoden blev værktøjet udvidet med en opgørelse af klimagasserne lattergas (N2O) 

og metan (CH4).  

Derudover blev der indhentet data for beregning af: 

• biogene emissioner fra affalds- og spildevandsbehandling 

• emissioner fra søtransport, jernbaner, off-road transport og offentlige ladestandere til elbiler 

 

En oversigt over Sønderborg-områdets emissioner efter GPC-metoden (CO2eq) findes i bilaget. 

 

I løbet af 2017 og 2018 blev Compact of Mayors og Covenant of Mayors lagt sammen og der udarbejdes i 

øjeblikket fælles retningslinjer og metoder samt en ny dataportal. 

3. Status for CO2-reduktioner og energieffektivisering 
Den samlede CO2-reduktion i 2017 udgør 41.000 tons CO2. For perioden 2007-2017 udgør CO2-

reduktionen 241.000 tons CO2 (35,5%).  

• Sønderborg-områdets samlede energiforbrug var i 2017 1,0% lavere end året før (og 13,6% lavere 

end i 2007). Udviklingen understøtter ambitionen om at reducere områdets energiforbrug med ca. 

40% frem til 2029. (Se fordelingen på sektorer nedenfor). 

• Fjernvarmens CO2-udledning er 2% lavere end året før, også selvom der er tilsluttet nye boliger til 

fjernvarmen. Udviklingen skyldes en reduktion af naturgasforbruget og affaldsafbrænding. 

                                                           
2 Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) 
3 
http://www.projectzero.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2ffiles%2fdokumenter%2fMasterplan+2
009+-endelig.pdf 
 

http://www.projectzero.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2ffiles%2fdokumenter%2fMasterplan+2009+-endelig.pdf
http://www.projectzero.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2ffiles%2fdokumenter%2fMasterplan+2009+-endelig.pdf
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• Elforbruget er i 2017 faldet med 3% (og er nu 16% lavere end i 2007). 

• Sønderborg-områdets lokale strømproduktion udgjorde i 2017 21% af det samlede strømforbrug. 

13% blev produceret på områdets solceller og vindmøller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønderborg-områdets samlede energiforbrug faldt i 2017 med 1,0% i forholdt til baselinen, og siden 2007 

med i alt 13,6%. Dette fremgår af tabel 1. Her fremgår det ligeledes at det reducerede energiforbrug 

fordeler sig på fem primære sektorer (se nedenfor). 

Der kan ses følgende udviklinger i de fem primære sektorer i årets opgørelse: 

• Faldende energiforbrug hos områdets borgere, hvor energiforbruget er reduceret med 4,5% i 2017 

og med 18,5% siden 2007. Borgernes samlede CO2-udledning er i 2017 reduceret med 7,9% og 

49,4% siden 2007. De bagved liggende indsatser omfatter bl.a. energi-renoveringer, grøn 

fjernvarme, solceller, LED-belysning, varmepumper samt at der i 2017 var 150 boliger, som 

konverterede fra olie/gasfyring til fjernvarme.  

• Stigende energiforbrug i handel og service, hvor energiforbruget er steget med 0,4% i 2017 og 

faldet med 11,7% siden 2007. Handel og service´s samlede CO2-udledning er i 2017 reduceret med 

5,7% og 46% siden 2007.  

• Stigende energiforbrug i industri og landbrug, hvor energiforbruget er steget med 2,2% i 2017 og 

faldet med 22,5% siden 2007. Industri og landbrugs samlede CO2-udledning er i 2017 reduceret 

med 7,1% og akkumuleret faldet 42,1% siden 2007. Det stigende energiforbrug i 2017 kan forklares 

med et stigende gasforbrug, især i områdets fødevareindustri.  Samtidig falder elforbruget i 

industri og landbrug med 10%.  

• Svagt faldende energiforbrug i offentlige institutioner, hvor energiforbruget er reduceret med 

0,1% i 2017 og steget med 7,3% siden 2007. Offentlige institutioners samlede CO2-udledning er i 

2017 faldet med 9,2% og 26,5% siden 2007. Segmentet omfatter sygehuse, 

forsyningsvirksomheder, statslig administration/bygninger, slottene, Alsion samt skoler, 

sportsfaciliteter og institutioner. Stigningen kan delvis forklares ved at elforbrug, som ikke kan 

placeres i andre kategorier, indgår i denne kategori. Andelen af ikke kategoriseret el stiger de 

seneste år, hvilket fører til en statistisk usikkerhed i denne opdeling. Forholdet bør undersøges 

nærmere i samarbejde med forsyningsselskaberne. 

Sektor 
Energiforbrug CO2-udledning 

2017 2007 / 2017 2017 2007 / 2017 

Borgere -4,5% -18,5% -7,9% -49,4% 

Handel og service 0,4% -11,7% -5,7% -46,0% 

Industri og landbrug 2,2% -22,5% -7,1% -42,1% 

Off. institutioner -0,1% 7,3% -9,2% -26,5% 

Transportforbrug -0,1% -1,8% -0,3% -2,0% 

SUM -1,0% -13,6% -6,0% -35,5% 

Tabel 1: Udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for året 2017 i forhold til baselinen (2007) 
samt for hele perioden 2007-2017 
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• Energiforbrug til transport, hvor energiforbruget er reduceret med 0,1% i 2016 og med 1,8% siden 

2007. Transportens samlede CO2-udledning er i 2016 reduceret med 0,3% og akkumuleret 

reduceret med 2,0% siden 2007. De seneste dataopgørelser stammer fra 2016, og derfor indgår 

2016-tal i monitoreringen af energiforbrug til transport. Der udsendes opdateret 

Monitoreringsrapport primo 2019, når de endelige data for 2017 foreligger. Den mindre reduktion 

kan forklares med Sønderborg Kommunes nye, mere effektive busser, som for første gang indgår i 

opgørelsen.  

Busserne forventes energiforsynet med områdets egen biogas fra ca. 2019, indtil da kører 

busserne på certificeret biogas. Ved monitoreringen er dog anvendt naturgas, idet ProjectZero ikke 

accepterer certificeringer i sin monitorering. 

 

3.1 Et faldende energiforbrug  
 

Figur 2 viser det klimakorrigerede, endelige energiforbrug hos slutbrugerne. Områdets samlede 
energiforbrug er reduceret med 13,6% i perioden 2007-2017. Energiforbruget er i 2017 reduceret med 
1,1%. Områdets samlede energiforbrug udgør dermed 1.934.310 MWh. 
 
I forhold til grafens seks energikilder skal det præciseres, at olieforbruget inkluderer både olie til 

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

gasforbrug hos slutbrugerne i både private husholdninger og i industrien, hvor naturgasforbruget hos 

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. 

Figur 2:  Klimakorrigeret energiforbrug fordelt på energikilder hos slutforbrugerne 
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3.2 Energiforbrug opdelt efter anvendelse 

 

Det klimakorrigerede energiforbrug til rumopvarmning (heat supply) er i 2017 er faldet med 6% . Både 

fjernvarmeværkernes brændselsforbrug er faldet med 7%, og også det faktiske naturgasforbrug til 

rumvarme er faldet med 18%.  

For områdets industrivirksomheder konstateres for 2017 et stigende naturgasforbrug på 22%, som bl.a. 

skyldes et højere aktivitetsniveau. Samtidigt er elforbruget faldet med 12% i 2017. Samlet set er industriens 

forbrug dermed steget med 4%.  

Olieforbruget til transport forbliver uændret da der ikke findes nyere data på dette område. 

Strømforbruget til lys og apparater er i 2017 steget med 5%. Stigningen kan forklares med en stigende 

andel elforbrug, som ligger i kategorien ”offentlige institutioner”, som bl.a. danner grundlag for denne 

summering. 

3.3 Grøn fjernvarme 
Det faktiske brændselsforbrug i områdets fjernvarmeværker er faldet med 7% i 2017. Samtidig blev der 

tilsluttet 150 nye kunder i Sønderborg-området, som et led i fjernvarmeværkernes realisering af varmeplan 

2015. 

Figur 3: Samlet energiforbrug efter anvendelse 
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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 produceret mindre strøm på kraftvarmeværkerne, hvilket har medført en markant 

reduktion af naturgasforbruget. I perioden 2008-2017 er strømproduktionen på fjernvarmeværkernes 

kraftvarme-enheder således faldet med 80%.  

Som det fremgår af figur 4, ses et drastisk fald af fossile brændsler i fjernvarmen siden 2011. Denne 

omstilling har medført en samlet reduktion på næsten 31.000 tCO2.  

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

projektforslag, kan der i de kommende år forventes yderligere fald i fjernvarmens fossile brændselsforbrug 

og dermed en lavere CO2-udledning.  

Varmepumpeprojektet i Broager er nu realiseret og kommer op på fuld drift i vinteren 2018/19.  

Derudover blev fjernvarmprojektet i Nordborg genoptaget efter indsigelserne mod projektet blev afvist af 

energiklagenævnet. I sommeren 2018 kunne lokalplanlægningen for værket påbegyndes.  

 

 

 

 

Figur 4: Brændselsmix på Sønderborg-områdets varmeværker 
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3.4 Grøn strøm 
Efter et dårlig vindår i 2016, er elproduktion fra områdets VE i 2017  kilder næsten på samme niveau som i 

2015. I 2017 blev yderligere en række vindmøller taget ud af drift, så den samlede vindmøllekapacitet blev 

reduceret med 550 kW og nu ligger på knap 14 MW.  

Nye solcelleanlæg i området bidrager positivt til VE-produktion i 2017. Strømproduktionen fra solceller 
udgjorde i 2017 16,8 GWh mod 15,5 GWh året før.  
 

 
Primo 2017 udgør den installerede solcellekapacitet omkring 19 MW i Sønderborg-området. I efteråret 
2018 etableres et stort markanlæg i Glansager, således at effekten øges med yderligere 22 MW. 

4. Benchmarking med udvalgte statistikker 
I det efterfølgende benchmark sammenlignes udviklingen i Sønderborg-området med udvalgte nøgletal for 

Danmark i 2017.  

4.1 Strømforbrug 
Ifølge energinet.dk er elforbruget i Danmark i 2017 uændret i forhold til 2016. På baggrund heraf vurderes 

det positivt, at Sønderborg-områdets strømforbrug i 2017 er reduceret med 3%.4 

                                                           
4 Kilde: https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/El-CSI/Dokumenter/Miljoedeklarationer/Miljrapport-2017.pdf (24.08.2017) 

Figur 5: Grøn el produktion i Sønderborg-området 

https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/El-CSI/Dokumenter/Miljoedeklarationer/Miljrapport-2017.pdf
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4.2 Naturgasforbruget 
Ifølge Energistyrelsens foreløbige energistatistik er Danmarks faktiske bruttonaturgasforbrug faldet med 5% 

i 2017.5 Sønderborg-området følger her den landsdækkende trend og det faktiske naturgasforbrug er 

ligeledes faldet med 5%.  

Mens det faktiske naturgasforbrug hos områdets kraftvarmeværker og forbruget til individuel opvarmning 

faldt med henholdsvis 22 og 18%, steg forbruget i områdets industrivirksomheder med 22%.  

Reduktionen i naturgasforbrug til individuel opvarmning kan delvis forklares med en konvertering til 

fjernvarme, da områdets varmeværker har fået 150 nye kunder i løbet af 2017.  

Det antages at stigningen af naturgasforbruget i industrien kan føres tilbage til et øget aktivitetsniveau hos 

bl.a. teglværkerne og i fødevareindustrien. 

4.3 Vedvarende strømproduktion i Sønderborg-området 
Den samlede effekt af solcellerne i hele Danmark steg i løbet af 2017 med 7,5%, fra 851 MW i 2016 til 908 

MW i 2017. I det samme tidsrum er kapaciteten i Sønderborg steget til ca. 19 MW fra 18,1 MW i 2016. Det 

er en stigning på 5%. 

2016 var et vindfattigt år, som resulterede i en lavere vindmøllestrømproduktion i hele landet. I 

Sønderborg-området producerede vindmøllerne knap 10% mere i 2017 end i 2016, selvom der er taget 550 

kW vindmøllekapacitet ud af drift. Områdets vindmøllekapacitet ligger nu på knap 14 MW. I den samme 

periode er vindmøllestrøm-produktionen stegen med 16% i resten af landet. Samtidig er 

vindmøllekapaciteten i resten af landet steget med 5% og er nu på 5.500 MW.6 

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 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. 

For at opgøre elforbrugets CO2 udledning mere korrekt, har ProjectZero valgt at ændre princip, således at 

den tidligere anvendte Energinet CO2-faktor ændres til Energistyrelsens CO2-faktor for ”residual-el”. 

Hermed opnås en bedre overensstemmelse med praksis på området og der undgås en dobbelttælling af VE-

produktionen i Sønderborg-området.  

 

 

                                                           
5 Kilde: Energistatistik 2017, https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/foreloebig_energistatistik_2017.xlsx (24-08-2018) 
6 https://energinet.dk/-/media/B49D66F05BF14AF581CB3F317D2A053D.pdf (24-08-2018) 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/foreloebig_energistatistik_2017.xlsx
https://energinet.dk/-/media/B49D66F05BF14AF581CB3F317D2A053D.pdf
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Samlet set er CO2-udledningen i 2017 på fjernvarme, el, og olie faldet med 43.000 tCO2, mens udledninger 

fra naturgas og kulforbruget i industrien steg med 2.000 tCO2.  

 

 

 

Figur 6: CO2-udledning fordelt på brændsler 

Figur 7: Samlet årlig CO2-udledning for perioden 2007 - 2017 
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Figur 7 viser den historiske udvikling i Sønderborg-områdets CO2-udledning siden 2007. I 2017 blev den 

samlede CO2 udledning reduceret med 41.000 tCO2. 

Igangværende og planlagte projekter 
Sønderborg-områdets omstilling skal både drives af en reduktion af energiforbruget, men samtidig skal der 

ske en aktiv omstilling af områdets energisystem for at øge VE andelen i energiforsyningen.  

Sønderborg-området planlagte nye store VE-produktionsanlæg forventes at få en stor effekt på områdets 

fremtidige CO2 udledning. I løbet af 2017/2018 har der været stor fremdrift på både biogasprojektet i 

Glansager, den store solcellepark i Glansager, fjernvarmeprojektet i Nordborg og Lillebælt Syd - de 

kystnære vindmøller.  

Samtidig har ProjectZero påbegyndt Roadmap2025 projektet, som skal skabe handleplanen for at realisere 

75% reduktionsmålet i 2025.  

Energy village Vollerup/Glansager 

Biogas i Glansager 

I løbet af 2017 tog Nature Energy ejerskab for biogasprojektet i Glansager og udarbejdelse af 

miljørapporten kunne påbegyndes. I forbindelse med planlægningen er der afholdt borgermøder i 

Glansager og miljørapporten kom i offentlig høring i 2018.  

Byrådet i Sønderborg skal godkende projektet afsluttende i oktober 2018, hvorefter det forventes at 

byggefasen kan opstarte. Anlægget forventes at producere ca. 21 mio. m3 biometan per år, hvilket bl.a. 

anvendes til drift af områdets nye busser. Anlæggets produktion svarer til ca. halvdelen af hele Sønderborg-

områdets årlige naturgasforbrug og medfører en CO2 reduktion på ca. 47.500 tons CO2.   

Der planlægges etableret et yderligere biogasanlæg i den vestlige del af Sønderborg kommune. 

Anlæggene indgår i den løbende dialog om bl.a. leverandør-aftaler med områdets landmænd ogNature 

Energy. 

Solcelleprojekt Glansager 

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

Glansager. Samlet vil solcelleanlægget bestå af 72.160 solcellemoduler med en samlet produktion på ca. 22 

MW, svarende til ca. 6.000 familiers årlige strømforbrug. Anlæggets produktion medfører en CO2 reduktion 

på knap 10.000 tons CO2.   

Fjernvarme i Nordborg 
I sommeren 2018 gik Sønderborg Forsynings fjernvarmeprojekt over i den næste fase og 

lokalplanlægningen for halmværket kunne påbegyndes.  

Danfoss og Sønderborg Forsyning ønsker 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 center, 

hvor gæster og kunder kan se virksomhedens teknologier inden for varmeforsyning. Planafdelingen, 

Sønderborg Kommune, påbegynder nu lokalplanlægningen. 
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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 

Vindmølleprojektet 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. Når forundersøgelserne ultimo 2018 forventes 
afsluttet, indsender projektet en miljøkonsekvensvurderingsrapport til Energistyrelsen. 

Miljøkonsekvensvurderingen kan sammenlignes med en VVM/Miljørapport, der skal beskrive og vurdere 

anlægsprojektets direkte og indirekte virkninger på miljøet – dvs. mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, 

luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem alle disse faktorer.  

Miljøkonsekvensvurderingen skal godkendes af Energistyrelsen, hvorefter anden høringsfase begynder – 

antageligt i starten af 2019. Først efter den anden offentlige høringsfase forventes endelig tilladelse til 

opførelse at blive udstedt. 

ProjectZero Roadmap2025 
I foråret 2018 igangsatte byrådet i Sønderborg ProjectZeros Roadmap2025 udviklingsproces.  

Roadmap2025 projektet har til formål at udvikle en fælles forretningsbaseret køreplan for realisering af den 

målsatte 75% CO2-reduktion i 2025. Roadmap2025 bliver således ProjectZeros køreplan for perioden 2021 

– 2025 og vil fokusere på at udvikle og implementere de nødvendige delprojekter under ProjectZero 

paraplyen, som skal realisere 2025-målsætningen baseret på lokalt samarbejde og BrightGreenBusiness-

tænkningen. 

Sønderborg den 31. august 2018 
 
Monitoreringsrapporten er  
 
udarbejdet af Nicolas Bernhardi, ProjectZero 
reviewet af Peter Rathje, ProjectZero  
verificeret af Viegand & Maagøe  

                                                           
7 https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2017/05/S%C3%B8nderborg-Forsyning-Nordals-Fjernvarme-Revideret-
projektforslag-februar-2016.pdf 

https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2017/05/S%C3%B8nderborg-Forsyning-Nordals-Fjernvarme-Revideret-projektforslag-februar-2016.pdf
https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2017/05/S%C3%B8nderborg-Forsyning-Nordals-Fjernvarme-Revideret-projektforslag-februar-2016.pdf


ProjectZero 
Monitoreringsrapport 2017, 31-08-2018 

14 
 

Bilag 

Metodebeskrivelse 
ProjectZeros monitoreringsværktøj blev udarbejdet tilbage i 2010. I dette udviklingsarbejde har man taget 

højde for de monitoreringsmetoder og datakilder, som allerede er blevet brugt i Masterplanprocessen 

tilbage i 2009. Siden da har ProjectZero løbene arbejdet med monitoreringen og har udgivet årlige 

monitoreringsrapporter. Igennem dette arbejde har det altid været vigtig at fastholde 

monitoreringsmetoderne og datakilderne, så de enkelte år kan sammenlignes og der kan være tale om et 

konsistent datagrundlag, som giver mulighed for at spore udviklingen af CO2-udledninger og 

energiforbruget.  

Samtidig er der i dag et øget fokus på metoder for CO2 opgørelser og datakilder. Dette har givet anledning 

til at revidere nogle af ProjectZeros datakilder og opgørelsesmetoder, for at sikre at ProjectZeros CO2 

monitorering følger dagens standard og giver et så retvisende billede som muligt af områdets energiforbrug 

og CO2-udledning.  

I de følgende afsnit beskrives hvilke datakilder, der er blevet opdateret og hvilke metoder der er blevet 

anvendt til at beregne energiforbruget og CO2-udledninger.  

Transportområdet 

Ved tidligere opgørelser af transportområdets CO2-udledning, har energistyrelsens årlige opgørelse af det 

nationale energiforbrug til vejtransporten været anvendt. Det nationale tal er efterfølgende blevet fordelt i 

henholdt til indbyggertallet i Sønderborg Kommune, sammenholdt med det samlede indbyggertal i 

Danmark. Dette har medført en faldende CO2-udledning på 19,2 % i Sønderborg Kommune.  

Samtidig har antallet af biler i Danmark været stigende de seneste år, og dette har ligeledes været afspejlet 

i Sønderborg-området, der i perioden 2007 – 2017 har fået 5.000 flere personbiler under 3.500 kg. 

Nationale tendenser viser, at persontransporten er stigende og dette medfører et øget transportarbejde. 

På baggrund af disse overvejelser vurderes det, at ProjectZeros opgørelsesmetode for energiforbruget til 

transport tidligere ikke har været retvisende.  

Derfor er der blevet udarbejdet en ny metode, som benytter oplysninger fra skatteministeriets 

motorregister.   

SKATs motorregister  

For at kvalificere den tidligere opgørelse af CO2-udledning, er hele SKATs motorregister blevet bearbejdet 

med fokus på følgende køretøjer:  

• Personbiler 

• Varevogne 

• Motorcykler 

Alle køretøjer indenfor ovenstående kategorier, som er tilknyttet et postnummer tilhørende Sønderborg 

Kommune, er blevet bearbejdet med fokus på det opgivne kilometertal i forbindelse med syn, tekniske 

informationer og registrering, for at beregne det samlede energiforbrug for person- og varetransporten.  
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De personbiler hvor der ikke er opgivet et kilometertal grundet et endnu ikke udført syn, bliver tilført en 

median værdi af de øvrige bilers kilometertal. 

Ved alle bilerne er der taget højde for de forskellige synstyper. Eksempelvis bliver en brugt bil ved et 

toldsyn indregistreret med en kilometerstand større end nul. Er dette tilfældet bliver dette ikke medtaget i 

opgørelsen, eftersom at bilerne ikke har foretaget den forudgående kørslen i Sønderborg-området.  

Da bilproducenternes oplyste energieffektivitet for bilerne ikke vurderes korrekt, er forbruget 

efterfølgende blevet opjusteret med 20 %. 

I forbindelse med processen, har vist sig umuligt at fremfinde alle biler, som tidligere har været 

indregistreret i Sønderborg Kommune og som er afmeldt før 2012. Dette skyldes, at SKATs motorregister 

først i 2012 blev digitaliseret og der forinden ikke blev udført en grundig dataopdatering og indberetning. 

Derfor er mange biler, som nu er afmeldt, ikke er angivet med postnummer eller tidspunkt for hvornår de 

er blevet afmeldt.  

Derfor er det beregnede forbrug for køretøjerne efterfølgende blevet op skaleret på baggrund af Danmarks 

Statistiks opgørelse over tilmeldte biler i Sønderborg-området.  

Beregningerne fra motorregisteret anses således som værende en stikprøve, som danner grundlag for 

Sønderborg-områdets bilpark i de enkelte år. Med denne metode indgår både tekniske ændringer i 

bilparken (mere effektive biler, skift af brændsel mv.) men også ændringer i forbrugeradfærd i opgørelsen.  

Tung transport  

Omfanget af indregistrerede lastbiler i Sønderborg-området afspejler ikke den reele kørselsefterspørgsel, 

hvilket skyldes at mange logistikvirksomheder er placeret udenfor Sønderborg Kommune. Der er derfor 

valgt en anden metode til beregning af CO2-udledningen fra den tunge transport.  

I beregningerne er Vejdirektoratets årlige transportarbejde på den tunge transport anvendt, som 

efterfølgende fordeles på baggrund af indbyggertallet samt virksomhedsandelen i Sønderborg-området, 

sammenholdt med det nationale niveau. 

Sønderborg-områdes transportarbejde på den tunge transport bliver efterfølgende omregnet til et 

brændstofforbrug på baggrund af informationer fra ITD og standardværdier fra energistyrelsen. 

I Energistyrelsen er der i 2016 lavet en opgørelse af energiforbruget til den tunge transport, som viser at 

der fra 2015 til 2016 har været en stigning på 2,6 % hvor ProjectZeros beregninger viser en stigning på 

1,8 %.  

Olieforbrug til proces 

I ProjectZeros årlige CO2 monitering, er der tidligere blevet anvendt Danmarks statistiks (DST) årlige 

opgørelse af olieforbruget i Danmark som nedberegnes på Sønderborg-niveau på baggrund af 

virksomhedernes elforbrug.  

Ved denne metode kan der ske en forvridning i forbruget, sammenholdt med Sønderborg-områdets reelle 

forbrug. Igennem ProjectZeros dataforbedringsproces er det blevet belyst, at den tidligere opgørelse ikke 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statistik/trafikken%20i%20tal/Noegletal_om_vejtransport/Documents/Statistikkatalog.xlsx
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afspejler det områdets reelle forbrug.  

 

ProjectZero har derfor valgt at bruge DST s opgørelse af industriens energiforbrug, der er baseret på et 

spørgeskema som sendes hvert andet år til alle virksomheder med mere end 20 ansatte. Det er muligt at få 

et særlig udtræk af denne database, hvor kun virksomheder i Sønderborg Kommune indgår. Dette 

betragtes som et betydelig bedre datagrundlag, til ProjectZeros monitorering, da der vil være tale om et 

mere direkte forbrug lokaliseret i Sønderborg-området.  

DSTs opgørelse af industriens energiforbrug bliver kun opgjort hvert andet år. Derfor bliver værdierne i 

”mellemårene” interpoleret. Den første opgørelse, der foreligger ProjectZero er fra 2009. Derfor blev 

værdierne tilbage til 2007 skønnet på baggrund af en lineær regression. I alle tilfælde lå 

determineringskoefficienten over 0,6 hvilket, er hvorfor analysen vurderes til at være tilstrækkelig.  

For 2007 blev der valgt den samme metode for fremskrivningen af værdierne.  

Olieforbrug i land- og skovbrug 

Olieforbruget i land- og skovbrug har tidligere indgået i det samlede udtræk, som blev indhentet fra 

Danmarks Statistik. Ved den nye opgørelsesmetode opstår dog en udfordring i og med 

landbrugsvirksomheder som regel ligger på under 20 ansatte, hvilket er hvorfor de ikke indgår i denne 

opgørelse. Det samme gør sig gældende for skovbrugsvirksomheder.  

Olieforbruget i disse segmenter er i det hele taget meget vanskeligt at opgøre, da der ikke findes en central 

database, som opgør dette forbrug.   

Generelt antages det at olieforbruget til produktion i land- og skovbrug udelukkende omfatter 

dieselforbrug til maskiner og traktorer. Dieselforbruget til disse maskiner afhænger derudover af det 

dyrkede areal og hvad der dyrkes på markerne.  

 

Aarhus Universitets Institut for Miljøvidenskab udgiver årligt Denmarks nationale emissions opgørelse 

(”DENMARK’S  NATIONAL  INVENTORY  REPORT  2018”8) som indrapporteres til FN.  

I denne opgørelse indgår olieforbruget til land- og skovbrug i Danmark, beregnet på baggrund af 

motortype- og størrelse, motorens belastning og årlige arbejdstimer. 

Disse nationale tal bliver for ProjectZeros CO2 opgørelse nedskaleret på baggrund af henholdsvis mark- og 

skovarealet i Sønderborg.  

 

Skift af CO2 faktor for importeret el 

Sønderborg-området er pt netto importør af el. For at opgøre områdets CO2 udledninger er det derfor 

nødvendig at påligge det importerede el med en CO2 faktor, som afspejler de CO2 udledninger, som bliver 

udledt ved elproduktionen.  

                                                           
8 http://dce2.au.dk/pub/SR272.pdf  

http://dce2.au.dk/pub/SR272.pdf
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Hidtil har ProjectZero brug energinet.dks CO2 faktor for en kWh el for at beregne CO2 udledningerne for 

importeret el.  

” Miljødeklarationen beskriver brændselsforbruget og miljøpåvirkningen ved forbrug af én kWh el, som en 
gennemsnitsværdi for det foregående kalenderår.”9 

I energinets opgørelse indgår både brændselsforbruget i Danmark, men ligeledes også fra importeret el fra 
nabolandene. Samtidig indgår der også VE produktionen (både i Danmark og i udlandet). Dette fører til at 
der sker en hvis dobbelttælling af VE produktionen i Sønderborg-området, da ProjectZero indregner denne 
lokale produktion som CO2 neutral el, som bruges lokalt.  

Energistyrelsen har udgivet en vejledning til Strategisk Energiplanlægning i Kommuner. I denne vejledning 
anbefaler Energistyrelsen at bruge en CO2 faktor på såkaldt ”residual-el”.  Baggrunden for at bruge denne 
”residual-el” faktor er at det antages at de el, som ikke produceres med lokalt skal komme fra centrale 
(kul)kraftværker. Disse kraftværker producerer i teorien altså kun når el efterspørgslen overstiger VE 
produktionen.  Energistyrelsens CO2 faktor ligger altså højere end energinet.dks.  

Fordelen ved at bruge Energistyrelsens CO2 faktor er at den tager højde for den  ovennævnte 
dobbelttælling af VE strøm. Samtidig skriver energistyrelsen: 

”Ved Energistyrelsens konstruktion af sammensætningen af ”residual‐el” har det været et vigtigt hensyn 

dels at sikre, at residual‐el giver et incitament til at fremme en elektrificering af energiforbrug til bl.a. 

opvarmnings‐ og transport-formål, og el som nævnt at undgå, at den samme grønne el tælles med både 

lokalt og residualt.” 10 

Til lokale CO2 opgørelser er denne metode således mere retvisende.  

Kystnære vindmøller 

”De kystnære havvindmøller er placeret på statens territorium, og kommunerne er ikke 

planlægningsmyndighed, hvilket taler for, at VE‐produktionen fra kystmøller ikke medtages 

i kommunernes energi‐regnskab . Lokal opbakning og forankring kan omvendt være en 

driver for opførelsen af kystnære havvindmølleparker, ligesom en del af finansieringen kan 

komme fra lokale borgere og firmaer eller kommuner. Metodisk anbefales det derfor, at 

halvdelen af de kystnærevindmøllers VE‐produktion overdrages til de kommuner, der har 

en kyststrækning direkte ud til parken. Er der flere kommuner, hvor kystlinjen vender ud 

mod en kystmøllepark, aftaler kommunerne indbyrdes, hvordan halvdelen af VE‐

produktionen fordeles mellem de pågældende møller. Ved forhandlinger om delingen bør 

der tages hensyn til gener ved i landføring af el‐kabel samt visuelle gener fra mølleparken. 

De resterende 50% allokeres til det nationale elmix.” 11  

                                                           
9 https://energinet.dk/-
/media/F655674B7E814DF08126FF0DF4C7C69D.pdf?la=da&hash=91F3AF1C0EE7694CE84B823253E917A7182E8C98 
 
10 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/kortlaegning_og_noegletal_280916.pdf  
11 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/metodebeskrivelse_280916.pdf 
 

https://energinet.dk/-/media/F655674B7E814DF08126FF0DF4C7C69D.pdf?la=da&hash=91F3AF1C0EE7694CE84B823253E917A7182E8C98
https://energinet.dk/-/media/F655674B7E814DF08126FF0DF4C7C69D.pdf?la=da&hash=91F3AF1C0EE7694CE84B823253E917A7182E8C98
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/kortlaegning_og_noegletal_280916.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/metodebeskrivelse_280916.pdf
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Modsat energistyrelsens vejledning ser ProjectZero den lokale borgerlig opbakning for kystnære 

vindmølleprojekter som den drivende faktor i disse projekter. Derfor forbeholder ProjectZero sig at bruge 

en afvigende metode for at indregne Lillebælt Syd projektet, hvis projektet realiseres.   
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Valgt metode til allokering af brændselsforbrug til KV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

125%            

Reduktion i forhold til baseline 100,00% 95,94% 90,79% 87,53% 88,88% 89,69% 82,71% 76,18% 71,96% 70,55% 64,53% 
Reduktion i forhold til baseline 0,00% 4,06% 9,21% 12,47% 11,12% 10,31% 17,29% 23,82% 28,04% 29,45% 35,47% 

Årlig ændring (ton) 0 27.631 34.994 22.121 -9.167 -5.485 47.425 44.388 28.731 9.527 40.947 

Anvendelse/CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %)            

Rumopvarmning og varmt vand 205.095 205.365 193.657 187.508 188.986 172.697 158.056 147.163 136.891 115.798 105.226 

Lys og apparater 140.073 131.586 131.574 127.922 129.383 142.652 127.173 106.918 92.969 98.292 82.801 

Fremstillingsprocesser 198.111 175.795 154.031 140.767 145.748 157.067 142.790 130.646 125.158 131.296 116.802 

Vejtransport 136.497 139.400 137.890 138.835 140.080 137.267 134.239 133.142 134.120 134.226 133.835 

SUM 679.777 652.146 617.152 595.031 604.198 609.683 562.258 517.870 489.139 479.612 438.665 

Sektor/CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %)            

Borgere 216.003 210.161 200.594 194.731 193.640 195.552 171.913 150.478 139.544 126.506 109.401 

Handel og service 56.198 54.694 54.478 52.708 54.237 55.409 49.759 45.564 39.368 33.590 30.368 

Industri og landbrug 219.492 197.327 174.620 157.639 162.898 173.190 158.940 145.954 139.611 142.652 127.154 

Off. institutioner 51.586 50.563 49.570 51.118 53.342 48.264 47.407 42.732 36.495 42.639 37.907 

Transportforbrug 136.497 139.400 137.890 138.835 140.080 137.267 134.239 133.142 134.120 134.226 133.835 

SUM 679.777 652.146 617.152 595.031 604.198 609.683 562.258 517.870 489.139 479.612 438.665 

Energikilde/CO2(ton) (klimakorrigeret 65 %) 
       

    

Strøm 277.753 251.125 241.318 227.144 230.913 259.275 232.304 197.720 174.444 186.562 145.219 

Fjernvarme 61.172 60.750 64.430 65.333 69.657 60.555 45.129 40.534 40.304 39.709 38.795 

N-Gas 100.906 106.162 86.444 86.004 88.315 85.236 81.292 76.780 72.563 70.871 71.609 

Olie (inkl. LPG fra kommunen) 228.773 224.907 217.682 211.153 210.410 199.720 199.176 197.887 197.233 177.556 177.165 

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 5.877 

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

SUM 679.777 652.146 617.152 595.031 604.198 609.683 562.258 517.870 489.139 479.612 438.665 

Anvendelse/MWh (klimakorrigeret 65 %)            

Rumopvarmning og varmt vand 944.852 966.706 911.373 918.650 929.564 885.727 909.247 880.698 847.882 818.073 767.404 

Lys og apparater 244.967 248.164 251.360 258.790 270.972 257.137 250.395 238.046 229.509 222.584 233.374 

Fremstillingsprocesser 533.137 497.011 424.948 405.346 431.529 415.691 396.666 396.062 409.506 409.344 427.265 

Vejtransport 515.660 526.497 520.783 524.214 528.813 518.169 506.749 502.642 506.335 506.687 506.267 

SUM 2.238.615 2.238.378 2.108.463 2.107.001 2.160.879 2.076.724 2.063.057 2.017.448 1.993.232 1.956.688 1.934.310 
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Valgt metode til allokering af brændselsforbrug til KV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

125%            

Segmenter /MWh (klimakorrigeret 65 %)            
Borgere 793.218 804.126 762.895 779.764 788.051 774.024 762.160 728.614 709.563 682.699 646.727 

Handel og service 150.200 154.813 152.852 155.560 162.233 155.293 157.797 156.796 148.238 132.160 132.693 

Industri og landbrug 630.428 597.584 521.519 482.926 509.381 489.478 473.279 469.753 479.587 475.051 488.647 

Off. institutioner 149.110 155.358 150.415 164.536 172.402 139.759 163.073 159.642 149.509 160.091 159.976 

Transportforbrug 515.660 526.497 520.783 524.214 528.813 518.169 506.749 502.642 506.335 506.687 506.267 

SUM 2.238.615 2.238.378 2.108.463 2.107.001 2.160.879 2.076.724 2.063.057 2.017.448 1.993.232 1.956.688 1.934.310 

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 

Fjernvarme 317.881 323.945 334.852 337.900 361.004 349.939 362.077 357.595 365.692 382.195 367.163 

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

Olie (inkl. LPG fra kommunen) 862.640 848.066 820.987 796.276 793.306 753.120 751.037 746.215 743.756 669.827 669.407 

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 16.207 

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

SUM 2.238.615 2.238.378 2.108.463 2.107.001 2.160.879 2.076.724 2.063.057 2.017.448 1.993.232 1.956.688 1.934.310 

Brændselsfordeling i FV og KVV [MWh]            

Gasolie 808 2.313 643 873 368 139 35 52 43 43 361 
Naturgas 487.965 499.972 488.447 543.344 485.928 257.574 159.241 90.677 140.666 134.857 104.557 
Affald 198.389 198.680 197.307 196.627 204.648 187.686 183.449 212.506 220.074 210.537 212.552 
Biogas 4.701 3.655 3.722 2.990 2.769 4.440 5.394 5.239 5.364 4.631 4.631 
Træ- og biomasseaffald 682 1.237 2.304 12.258 2.119 21.481 168.640 3.645 3.431 6.047 7.322 
Skovflis 0 0 0 0 0 0 0 109.373 118.676 135.890 126.048 
Halm 0 0 0 0 0 0 0 24.425 35.195 36.631 28.070 
Bio-olie 0 0 0 3.351 3.443 11.988 14.454 14.334 6.508 2.370 1.986 
Solenergi 0 0 0 5.231 5.433 14.448 14.893 14.709 14.691 20.531 15.440 
Geotermi 0 0 0 0 0 0 0 5.499 2.945 4.672 9.965 
Elektricitæt 0 0 0 0 0 6.056 7.568 10.414 8.522 8.649 15.209 

SUM 692.545 705.858 692.422 764.674 704.708 503.812 553.674 490.874 556.114 564.858 526.141 
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Udvikling i energiforbrug og CO2-reduktioner i 2017 hhv. perioden 2007-2017 fordelt på 
Sektorer 
  

Sektor 
Energiforbrug CO2 reduktion 

2016 / 2017 2007 / 2017 2016 / 2017 2007 / 2017 

Borgere 
-5,3% 

-18,5% -13,5% -49,4% 

Handel og service 
0,4% -11,7% -9,6% -46,0% 

Industri og landbrug 
2,9% -22,5% -10,9% -42,1% 

Off. institutioner 
-0,1% 7,3% -11,1% -26,5% 

Transportforbrug 
-0,1% -1,8% -0,3% -2,0% 

SUM 
-1,1% -13,6% -8,5% -35,5% 
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CO2 opgørelse efter GPC metoden 
 

Scope 2017 

 Metric tonnes CO2e 

Scope 1 emissions excluding emissions from grid-supplied energy generation 

 279.592,91  

Scope 1 emissions from grid-supplied energy generation within the city boundary 

 54.837,09  

Total Scope 1 emissions (Row 1 + Row 2) 

 334.430,00  

Total Scope 2 emissions  1.625.892,71  

Total Scope 3  3,29  

TOTAL SCOPE 1+2+3 incl. 1.4.4  2.239.918,91  

TOTAL SCOPE 1+2+3 excl. 1.4.4  2.294.756,00  
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