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1. Årets udvikling 2016 samt akkumuleret resultat siden 2007 
Sønderborg-områdets akkumulerede CO2-reduktion er i 2016 35,5% opgjort i forhold til 2007 (baseline). I 

forhold til den i juni 2015 udmeldte 35% CO2-reduktion, er der kun tale om en mindre reduktion. Men bag 

årets udmelding gemmer sig markante energibesparelser og effektiviseringer, som dog påvirkes negativt af 

en højere CO2 faktor for importeret strøm i 2016.   

Lokalt i Sønderborg-området er de vigtigste forhold, som har bidraget til årets CO2-udvikling, følgende: 

• Sønderborg-områdets samlede energiforbrug var i 2016 2,1% lavere end året før (og 17,5% 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 lavere end året før, også selvom der er tilsluttet nye boliger til 

fjernvarmen. 

• Sønderborg-områdets lokale strømproduktion udgjorde 19% af det samlede strømforbrug i 2016. 

11% kom fra områdets solceller og vindmøller. Årets vindenergiproduktion var lavere end tidligere 

år, og reducerede trods flere installerede solceller, Sønderborgs VE-strøm i 2016. 

Tabel 1:udvikling i energiforbrug og CO2-reduktioner i 2016 hhv. perioden 2007-2016 

Sektor 
Energiforbrug CO2 reduktion 

2015 / 2016 2007 / 2016 2015 / 2016 2007 / 2016 

Borgere -3,6% -14,7% -9,6% -46,7% 

Handel og service -11,1% -15,6% -11,2% -47,4% 

Industri og landbrug -2,0% -27,1% 1,2% -38,0% 

Kommunen 0,0% -18,7% 5,0% -46,6% 

Øv. off. institutioner 9,9% 24,3% 17,6% -16,6% 

Transportforbrug -0,6% -14,9% -0,6% -19,5% 

SUM -2,1% -17,5% -2,0% -35,5% 
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• Et stigende kulindhold i den til området importerede strøm (som for 2016 udgjorde 81% af 

elforbruget), påvirkede CO2-udledningen negativt med 17.640 ton CO2 svarende til 4,0% af den 

samlede CO2-udledning i 2016. Faktoren forventes at blive lavere i de kommende år, som følge af 

et stigende antal nyopførte havvindmølleparker med CO2-neutral strøm. 

• Som det fremgår af tabel 1, så faldt Sønderborg-områdets samlede energiforbrug i 2016 med 

2,1%, og siden 2007 med i alt 17,5%. Det reducerede energiforbrug fordeler sig således på primære 

sektorer:  

• Faldende energiforbrug hos områdets borgere, hvor energiforbruget er faldet med 3,6% i 2016 og 

med 14,7% siden 2007. Borgernes samlede CO2-udledning er i 2016 faldet med 9,6% og 46,7% 

siden 2007. De bagved liggende indsatser omfatter bl.a. energi-renoveringer, grøn fjernvarme, 

solceller, LED-belysning, varmepumper samt at der i 2016 var 330 boliger, som konverterede fra 

olie/gasfyring til fjernvarme. Det ekstraordinært store fald i 2016 skyldes bl.a. en korrektion af 

antallet af oliefyr i opgørelsen for 2016. 

• Faldende energiforbrug i handel og service, hvor energiforbruget er faldet med 11,1% i 2016 og 

med 15,6% siden 2007. Handel og service´s samlede CO2-udledning er i 2016 faldet med 11,2% og 

47,4% siden 2007. De bagved liggende indsatser omfatter bl.a. energieffektiviseringer og skifte til 

LED belysning. 

• Faldende energiforbrug i industri og landbrug, hvor energiforbruget er faldet med 2% i 2016 og 

med 27,1% siden 2007. Industri og landbrugs samlede CO2-udledning er i 2016 steget med 1,2% og 

akkumuleret faldet 38% siden 2007. De bagved liggende indsatser omfatter bl.a. 

energieffektiviseringer, varmegenvinding, solceller og skifte til LED belysning.  

• Faldende energiforbrug i kommunen, med 18,7% siden 2007. Kommunens samlede CO2-udledning 

er i 2015 steget med 5,0% og faldet med 46,6% siden 2007. De bagved liggende indsatser omfatter 

bl.a. energieffektivisering, solceller, grøn fjernvarme, varmepumper, LED gadelys. Bemærk at 

kommunens forbrugstal for 2016 endnu ikke er opdateret med faktiske forbrug, men påvirket af en 

højere faktor på importeret strøm. 

• Stigende energiforbrug i øvrige offentlige institutioner, hvor energiforbruget er steget med 9,9% i 

2016 og med 24,3% siden 2007. Øvrige offentlige institutioners samlede CO2-udledning er i 2016 

steget med 17,6% og faldet med 16,6% siden 2007. Segmentet omfatter sygehuse, 

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

Figur 2:  Udvikling i områdets akkumulerede CO2-reduktioner 
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sportsfaciliteter og institutioner, som ikke er en del af kommunens virksomhed. 

• Energiforbrug til transport er ét år forskudt (forsinket) i indregningen, og viser for 2015 et fald på 

0,6% og siden 2007 et fald på 14,9%. Transportens samlede CO2-udledninger er 2015 faldet med 

0,6% og siden 2007 faldet med 19,5%. Et stigende nysalg af store biler forventes at medføre 

stigende energiforbrug til transport i de kommende år. Omlægning til biogas-busser vil fra 2017 

reducere transportens CO2-udledning. 

Figur 2 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 2016 35,5%, svarende til en akkumuleret CO2-reduktion på 246.000 tCO2.  

Den resterende CO2-udledning på 446.000 tCO2 skal således reduceres til ZERO frem til og med 2029. 
Rapportens datagrundlag m.v. fremgår af bilag 1, hvor også monitoreringsrapportens grafik vises i større 
format. 

 

1.1 Forudsætninger og afgrænsninger 
Monitoreringsrapporten bygger på det samme dataleverancer/grundlag som i 2015.  

Beregningerne 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 Energinet.dk´s ”Miljødeklaration af 1 kWh 

el”, som for 2016 udgør 243 g CO2 per kWh mod 192 g CO2 per kWh i 2015.   

- Allokering ved samproduktion af el og varme er, som i tidligere år, beregnet efter 125 % metoden.  

- Det samlede slutforbrug til rumvarme er klimakorrigeret.  

- Fjernvarmeværkernes energiforbrug er beregnet på baggrund af deres indberetning til 

Energistyrelsens energiproducenttælling, idet Energistyrelsens energiproducenttælling endnu ikke 

er tilgængelig (forventes offentliggjort i oktober 2017). 

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

udtræk af Sønderborg kommunes BBR-register, hvilket kan betyde, at det faktiske forbrug afviger. I 

2016-rapporteringen er forbruget af olie til opvarmning nedjusteret med 40%, på baggrund af 

skorstensfejernes indberetning af faktiske oliefyr i Sønderborg-området, idet det antages at disse 

oliefyr er udfaset i perioden 2007-16.  

- De nationale opgørelser for olieforbruget til både transport og fremstillingsprocesser forventes 

først offentliggjort ultimo 2017, og derfor er disse forbrug holdt konstant på niveauet fra 2015.1 På 

trods af dette ses et faldende olieforbrug, som kan forklares ud fra monitoreringssystemets 

statistiske metode, der sammenkobler elforbrug for at bestemme Sønderborg-områdets 

olieforbrug til fremstilling. 

                                                           
1 Der er blevet udarbejdet en omfattende følsomhedsanalyse, som viser mulige usikkerheder på baggrund af denne 
fejlkilde.  
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- Kommunen indgår talmæssigt i opgørelsen af ”offentlig institutioner”. Kommunen udarbejdede i 

efteråret 2016 sin egen 2015 monitoreringsrapport, som indgår talmæssigt som ”kommunen” i 

2016. Disse tal fratrækkes i de modtagne tal for offentlige institutioner, og forskellen vises i 

oversigterne som ”Øvrige offentlige institutioner”. Specifikationen af ”kommunen” kan derfor 

indeholde usikkerhed, men summen af kommunen og øvrige offentlige virksomheder er baseret på 

registrerede faktiske 2016 forbrug.  

På baggrund af en manglende opdatering af kommunens tal og en fejlagtig summering blev 

kommunens tal rettet, som også medfører en rettelse af sektoren ”Øvrige offentlige institutioner”. 

Disse ændringer er i denne version af monitoreringsrapporten opdateret. 

 

Monitoreringsrapporten bliver derudover opdateret , så snart de nyeste statistikker fra Sønderborg 

Kommune, Danmarks Statistik (olieforbrug til fremstilling) og Energistyrelsen 

(Energiproducenttælling og olie til transport) bliver offentliggjort.  

1.2 Korrektion af olieforbrug til individuel opvarmning 
Olieforbruget til individuel opvarmning blev tidligere beregnet på baggrund af Sønderborg kommunes BBR 

register. Da der ses store afvigelser i opvarmningsformen i BBR registeret, blev der i 2016 udarbejdet en 

analyse på baggrund af områdets skorstensfejerlister.  

 

Analysen viser at der ift. skorstensfejerlisten findes 2.217 oliefyr i Sønderborg-området, mens antallet i 

kommunens BBR register er 3.673. Det vurderes, at Skorstensfejerlisterne er mere retvisende, hvilket 

betyder at der reelt er 40% færre oliefyr i Sønderborg-området end hidtil antaget i CO2-monitoreringen. 

 

For at kunne sikre, at de konverterede oliefyr ligger lige fordelt i kommunen, blev der udarbejdet et kort, 

som viser oliefyr fra BBR-registeret, som ift. skorstensfejerlisten allerede er konverteret. På baggrund af 

denne analyse, er olieforbruget til opvarmning reduceret på 40%. Det betyder, at fra og med 2016 

anvendes optællinger fra de lokale skorstensfejere til at bestemme udviklingen i antallet af oliefyr i 

Sønderborg, med udgangspunkt i den hidtidige forbrugsfordeling jf. BBR-data for 2015. Med hensyn til 

monitoreringsrapporten, antages at 30% af dem, som har afskaffet deres oliefyr har konverteret til 

fjernvarme, 10 % har konverteret til en varmepumpe, 10% har konverteret til naturgas og 50% har 

konverteret til biomasse.  

 

Denne ændring fører til en kalkulatorisk reduktion af olieforbruget til rumvarme, mens biomasseforbruget 

er steget. For naturgasforbruget, fjernvarme og elforbruget til varmepumper/elvarme indhentes direkte 

målinger fra forsyningsselskaberne. Derfor har denne ændring ingen indflydelse på det faktiske forbrug af 

disse varmekilder.  

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 
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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 20093.  

GPC opgørelsen er således som 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. 

 

                                                           
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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3. Status for CO2-reduktioner og energieffektivisering 

3.1 Et faldende energiforbrug  
 
Figur 3 viser det klimakorrigerede, endelige energiforbrug hos slutbrugerne. Områdets samlede 
energiforbrug er reduceret med knap 18% i perioden 2007-2016. Energiforbruget er i 2016 reduceret med 
2,1%; områdets samlede energiforbrug udgør dermed 2.173.116 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 1: Klimakorrigeret energiforbrug fordelt på energikilder hos slutforbrugerne 

Figur 3:  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 2016 forblevet konstant. Mens 

fjernvarmeværkernes brændselsforbrug steg 2%, er det faktiske naturgasforbrug til rumvarme faldet med 

3%. Derudover bidrager den tidligere omtalte korrektion til et fald i forbrug af olie til opvarmning på 40% til 

reduktionen.  Ligeledes kan stigningen af biomasseforbruget relateres til denne korrektion. Der spares 16% 

(20 GWh) på rumvarme og varmt vand (klimakorrigeret).  

For områdets industrivirksomheder konstateres for 2016 et stigende naturgasforbrug på 2%, som bl.a. 

skyldes et højere aktivitetsniveau. Samtidig faldt olieforbruget (kalkulatorisk) med 5%, mens elforbruget 

forblev uændret i 2016. Samlet set er industriens forbrug dermed konstant.  

Olieforbruget til transportopgørelsen er holdt konstant på 2015 niveau, da nyere statistikker (som tidligere 

nævnt) endnu ikke er tilgængelige. 

Strømforbruget til lys og apparater er i 2016 faldet med 3%. Indsatsen er bl.a. drevet af LED-kampagnen. 

  

Figur 4: Samlet energiforbrug efter anvendelse 
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3.3 Grøn fjernvarme 
Det faktiske brændselsforbrug i områdets fjernvarmeværker var i 2016 næsten uændret. Samtidig blev der 

tilsluttet 330 nye kunder i Sønderborg-området, 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 produceret mindre strøm på kraftvarmeværkerne, hvilket har medført en markant 

reduktion af naturgasforbruget. I perioden 2008-2016 er strømproduktionen på fjernvarmeværkernes 

kraftvarme-enheder således faldet med 69%.  

 

Som det fremgår af figur 5, kan der ses et drastisk fald af fossile brændsler i fjernvarmen siden 2011. Denne 

omstilling har medført en samlet reduktion på næsten 32.000 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.  

Dette gælder bl.a. Broager Fjernvarmes varmepumpeprojekt og det planlagte fjernvarmeværk på Nordals.  

Derudover godkendte Byrådet i december 2016 et projektforslag vedr. udvidelse af Gråsten Fjernvarmes 

solvarmeanlæg. Ift. projektforslaget skal anlægget udvides til 30.000 m2 (nuværende 16.000 m2), som fører 

til et fald af biomasse afbrænding og en øget solvarmeproduktion. Solvarmen planlægges således at udgøre 

Figur 5: Brændselsmix på Sønderborg-områdets varmeværker 
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26,5% i Gråsten Fjernvarmes varmebalance fremfor de tidligere 14,4%. Projektet forventes implementeret 

medio 2017. 4   

Projekterne vil medføre en yderligere udfasning af naturgas i fjernvarmen og gøre fjernvarmen endnu mere 

grøn.   

3.4 Grøn strøm 
I 2016 ses en reduceret elproduktion fra områdets vindmøller primært på grund af, at 2016 var et 

vindfattigt år med et vindindeks på 91%, hvorimod 2015 var et meget vindrigt år med et indeks på 113%.5 

Samtidig blev en af områdets ældre 150 kW vindmøller nedtaget i oktober måded. Sideløbende er der 

installeret flere mindre hustandsvindmøller i området. Det forventes dog ikke, at disse kan erstatte den 

nedlagte vindmølles produktionstab. 

Strøm-produktionen fra vindmøller udgjorde i 2016 31,8 GWh mod 38 GWh året før.  

 

Derimod bidrager etableringen af nye solcelleanlæg i området til VE-produktion i 2016. Strøm-
produktionen fra solceller udgjorde i 2016 15,5 GWh mod 14,7 GWh året før.  
 
Primo 2017 udgør den installerede solcellekapacitet 18,1 MW i Sønderborg-området. Dermed er delmålet 
fra ProjectZeros Roadmap2020 på dette område realiseret. Alligevel bibeholder ProjectZero indsatsen for 

                                                           
4 https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3851_11608762&docid=11376276&fileID=264736-
16_v1_Projektforslag.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true 
 
5 http://www.vindstat.dk/,  http://www.emd.dk/newsletters/windpro/DK_VindIndeks_v13.html  

Figur 6: Grøn el produktion i Sønderborg-området 

https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3851_11608762&docid=11376276&fileID=264736-16_v1_Projektforslag.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?file=3851_11608762&docid=11376276&fileID=264736-16_v1_Projektforslag.pdf.PDF&type=.PDF&enclosure=true
http://www.vindstat.dk/
http://www.emd.dk/newsletters/windpro/DK_VindIndeks_v13.html
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promovering af solceller for at øge områdets VE-produktion. I 2016/17 bliver der eksempelvis etableret 
4.000 m2 nye solceller ved områdets boligselskaber i forbindelse med Sønderborgs SmartEnCity projekt.6 
Samlet har Sønderborg-områdets solceller og vindmøller produceret 47 GWh CO2-neutral el i 2016 mod 

53 GWh året før. 

4. Benchmarking med udvalgte statistikker 
I det efterfølgende benchmarkes udviklingen i Sønderborg-området med udvalgte 2016 nøgletal for 

Danmark.  

4.1 Strømforbrug 
Ifølge energinet.dk er elforbruget i Danmark i 2016 steget med 1,1 % i forhold til 2015. På baggrund af 

dette vurderes det positivt, at Sønderborg-områdets strømforbrug i 2016 er reduceret med 1,9%l.7 

4.2 Naturgasforbruget 
Ifølge Energistyrelsens foreløbige energistatistik er Danmarks brutto naturgasforbrug steget med 1% i 

2016.8 I Sønderborg-området er det faktiske naturgasforbrug faldet med 1%.  

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

faldt med henholdsvis 4 og 3%, steg forbruget i områdets industrivirksomheder med 2%.  

Faldet i naturgasforbrug til individuel opvarmning kan delvis forklares med en konvertering til fjernvarme, 

da områdets varmeværker har fået 330 nye kunder i løbet af 2016.  

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

4.3 Vedvarende strømproduktion i Sønderborg-området 
Den samlede effekt af solcellerne i hele Danmark steg i løbet af 2016 med 9%, fra 779 MW i 2015 til 851 

MW i 2016. I det samme tidsrum er kapaciteten i Sønderborg steget til 18 MW fra 17,2 MW i 2015. Det er 

en stigning på 5%. 

2016 var et vindfattigt år, som resulterede i en lavere vindmølleproduktion i hele landet. I Sønderborg-

området producerede vindmøllerne 16 % mindre, mens vindmøllestrøm-produktionen er faldet med 10 % i 

resten af landet. 9 

Dette kan blandt andet forklares med en stigning på 3% i vindmøllekapaciteten i Danmark, mens der i 

Sønderborg-området blev taget en 150 kW vindmølle ud af drift.  

 

                                                           
6 https://smartencity.dk/  
7 Kilde: https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/El-CSI/Dokumenter/Miljoedeklarationer/Miljrapport-2017.pdf (17.06.2016) 
8 Kilde: Foreløbig energistatistik 2016, http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-
energistatistik/hovedtabel2016.xlsx 
9 https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/El-CSI/Dokumenter/Miljoedeklarationer/Miljrapport-2017.pdf (17.06.2016) 

https://smartencity.dk/
https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/El-CSI/Dokumenter/Miljoedeklarationer/Miljrapport-2017.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/hovedtabel2015.xlsx
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/hovedtabel2015.xlsx
https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/El-CSI/Dokumenter/Miljoedeklarationer/Miljrapport-2017.pdf
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5. Områdets CO2-udledning fordelt på brændsler 
Figur 7 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. 

Den nationale el-emissionsfaktor i 2016 er steget i forhold til 2015 på grund af en lavere elproduktion fra de 

nationale vindmøller, en stigning i elimporten fra henholdsvis Tyskland og Sverige samt en øget produktion 

på kraftvarmeværkerne i Danmark.  

”Brændselssammensætningen af én kWh gennemsnitsstrøm i Danmark bestod i 2016 af 24 

pct. kul og brunkul, 6 pct. naturgas, 58 pct. vind, vand og sol, 13 pct. affald, biomasse og 

biogas, 1 pct. olie og 4 pct. atomkraft.”10 

 

Samlet set er CO2-udledningen i 2016 på fjernvarme, gas, kul og olie faldet med 24.000 tCO2, mens 

udledninger fra el og kulforbruget i industrien steg med 15.000 tCO2. Reduktionen af olieforbruget til 

rumvarme udgør alene 18.000 tCO2. 

 

 
                                                           
10 Kilde: https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/El-RGD/Miljdeklarering-af-1-kWh-el.pdf?la=da, 13.06.2016 

Figur 7: CO2-udledning fordelt på brændsler 

https://www.energinet.dk/-/media/Energinet/El-RGD/Miljdeklarering-af-1-kWh-el.pdf?la=da
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Figur 8 viser den historiske udvikling i Sønderborg-områdets CO2-udledning siden 2007. I 2016 blev den 

samlede CO2 udledning reduceret med 9.000 tCO2 i forhold til det i juni 2016 offentliggjorte tal for 2015. 

6. Følsomhedsvurdering 
Som det fremgår af ovenstående, mangler der ved denne rapports udarbejdelse fortsat nationale data, som 

traditionelt først foreligger ultimo 2017. Nedenstående følsomhedsanalyse er udarbejdet, for at kunne 

vurdere de udestående datas potentielle indflydelse på slutresultatet.  

Figur 8: Samlet årlig CO2-udledning for perioden 2007 - 2016 

Figur 9: Sensitivitetsvurdering af manglende 2016 data  
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De udestående data omfatter det endelige nationale olieforbrug (foreligger ultimo 2017), Sønderborg 

Kommunes energiforbrug (foreligger oktober 2017) og Energistyrelsens energiproducenttælling (foreligger 

oktober 2017). Usikkerhederne knytter sig primært til det nationale olieforbrug, idet data fra de øvrige 

datakilder er hentet direkte fra bl.a. områdets fjernvarmeselskabers indberetninger til 

Energiproducenttællingen. 

Som det fremgår af figur 9 har usikkerheden relateret til områdets 2016 olieforbrug stor indflydelse på CO2-

udledningen i transporten, mens kommunens energiforbrug har en minimal betydning for 

monitoreringsresultatet. På baggrund af energi og olieforums ” Energi – statistik 2017” forventes 

olieforbruget at stige lidt, men uden større indflydelse på slutresultatet.11 

Den endelige 2016 monitoreringsrapport forventes på baggrund af ovenstående publiceringer at foreligge 

primo 2018. 

 

 
Sønderborg den 7. juli 2017 
 
 
Monitoreringsrapporten er  
 
udarbejdet af Nicolas Bernhardi, ProjectZero 
reviewet af Peter Rathje, ProjectZero  
verificeret af PlanEnergi, rådgivende ingeniører 

                                                           
11 Kilde: Energi- og olieforum, 2017, http://www.eof.dk/~/media/Energistatistik-2017/102991_EOF_Energistatistik_2016-
17_170x240_Indhold-v2_FINAL/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL.ashx , S. 11, 
18.06.2017 

http://www.eof.dk/~/media/Energistatistik-2017/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL.ashx
http://www.eof.dk/~/media/Energistatistik-2017/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL/102991_EOF_Energistatistik_2016-17_170x240_Indhold-v2_FINAL.ashx
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Bilag 
 

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

125% 
       

   

Reduktion i forhold til baseline 100,00% 96,61% 90,63% 90,15% 88,14% 77,86% 77,22% 70,53% 65,79% 64,49% 

Reduktion i forhold til baseline 0,00% 3,39% 9,37% 9,85% 11,86% 22,14% 22,78% 29,47% 34,21% 35,51% 

Årlig ændring (ton) 0 23.410 41.366 3.320 13.940 71.037 4.469 46.277 32.725 8.993 

Anvendelse/CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %) 
       

   

Rumopvarmning og varmt vand 200.158 201.288 189.653 184.375 185.312 165.394 149.078 137.126 127.787 107.932 

Lys og apparater 92.933 91.238 89.718 94.234 88.069 71.922 82.205 63.924 47.546 54.759 

Fremstillingsprocesser 218.885 201.879 183.164 182.776 180.115 153.583 159.173 142.844 134.106 138.683 

Vejtransport 179.560 173.721 164.226 162.055 156.005 147.564 143.538 143.822 145.553 144.625 

SUM 691.536 668.126 626.760 623.440 609.500 538.464 533.994 487.717 454.992 445.999 

Sektor/CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %) 
       

   

Borgere 188.590 186.909 176.761 175.468 171.098 154.329 143.605 123.787 111.168 100.545 

Handel og service 43.205 43.422 42.632 43.466 42.630 36.204 36.369 31.761 25.630 22.746 

Industri og landbrug 238.733 222.209 202.650 198.376 196.077 168.345 172.916 155.775 146.277 148.048 

Kommunen 15.094 14.839 14.556 15.776 13.050 11.803 10.872 8.916 7.668 8.055 

Øv. off. institutioner 26.354 27.026 25.936 28.299 30.640 20.218 26.695 23.655 18.697 21.979 

Transportforbrug 179.560 173.721 164.226 162.055 156.005 147.564 143.538 143.822 145.553 144.625 

SUM 691.536 668.126 626.760 623.440 609.500 538.464 533.994 487.717 454.992 445.999 

Energikilde/CO2(ton) (klimakorrigeret 65 %)           

Strøm 184.278 174.123 164.550 167.326 157.178 130.721 150.012 118.029 89.092 103.788 

Fjernvarme 61.172 60.750 64.430 65.333 69.657 58.912 43.782 38.446 38.545 38.002 

N-Gas 100.906 106.162 86.444 86.004 88.315 85.236 81.292 76.780 72.618 71.005 

Olie (inkl. LPG fra kommunen) 334.008 317.890 304.059 299.380 289.447 258.697 254.552 249.542 250.130 228.294 

Kul og Koks (kun fra teglværkerne) 11.173 9.202 7.277 5.397 4.904 4.897 4.356 4.919 4.607 4.909 

Biomasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUM 691.536 668.126 626.760 623.440 609.500 538.464 533.994 487.717 454.992 445.999 

Anvendelse/MWh (klimakorrigeret 65 %) 
       

   

Rumopvarmning og varmt vand 944.852 966.706 911.373 918.650 929.564 885.727 889.157 859.745 831.940 804.336 

Lys og apparater 244.967 248.164 251.360 258.790 270.972 257.137 250.645 238.415 229.825 222.900 

Fremstillingsprocesser 765.846 716.793 650.071 648.984 668.277 598.496 584.051 564.389 576.460 567.741 

Vejtransport 679.368 656.986 621.597 616.126 609.931 589.285 574.439 575.572 581.848 578.140 

SUM 2.635.032 2.588.648 2.434.401 2.442.551 2.478.745 2.330.645 2.298.292 2.238.121 2.220.072 2.173.116 
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Valgt metode til allokering af brændselsforbrug til KV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

125% 
       

   

Segmenter /MWh (klimakorrigeret 65 %) 
       

   

Borgere 793.218 804.126 762.895 779.764 788.051 774.024 751.523 716.967 702.532 676.975 

Handel og service 150.200 154.813 152.852 155.560 162.233 155.293 151.763 151.063 142.607 126.827 

Industri og landbrug 859.438 814.130 743.344 722.403 742.918 669.283 651.972 629.528 638.900 626.413 

Kommunen 58.568 59.516 59.032 64.328 54.891 55.689 53.171 48.580 47.598 47.598 

Øv. off. institutioner 94.239 99.078 94.682 104.369 120.722 87.071 115.424 116.412 106.587 117.162 

Transportforbrug 679.368 656.986 621.597 616.126 609.931 589.285 574.439 575.572 581.848 578.140 

SUM 2.635.032 2.588.648 2.434.401 2.442.551 2.478.745 2.330.645 2.298.292 2.238.121 2.220.072 2.173.116 

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 

Fjernvarme 317.881 323.945 334.852 337.900 361.004 349.939 362.077 357.595 365.692 382.196 

N-Gas 493.649 519.457 423.571 421.045 432.050 415.163 397.626 374.502 353.514 345.664 

Olie (inkl. LPG fra kommunen) 1.259.057 1.198.336 1.146.925 1.131.826 1.111.171 1.007.041 991.969 973.099 975.149 892.938 

Kul og Koks (kun fra teglværkerne) 30.578 25.182 19.916 14.771 13.420 13.420 11.936 13.599 12.738 13.572 

Biomasse 48.120 48.120 48.120 77.488 77.488 77.725 77.290 79.117 82.335 116.271 

SUM 2.635.032 2.588.648 2.434.401 2.442.551 2.478.745 2.330.645 2.298.292 2.238.121 2.220.072 2.173.116 

Brændselsfordeling i FV og KVV [MWh] 
       

   

Gasolie 808 2.313 643 873 368 139 35 52 43 36 

Naturgas 487.965 499.972 488.447 543.344 485.928 257.574 159.241 90.677 140.666 134.857 

Affald 198.389 198.680 197.307 196.627 204.648 187.686 183.449 212.506 220.074 210.538 

Biogas 4.701 3.655 3.722 2.990 2.769 4.440 5.394 5.239 5.364 5.364 

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

Skovflis 0 0 0 0 0 0 0 109.373 118.676 135.890 

Halm 0 0 0 0 0 0 0 24.425 35.195 36.631 

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

Solenergi 0 0 0 5.231 5.433 14.448 14.893 14.709 14.691 20.531 

Geotermi 0 0 0 0 0 0 0 5.499 2.945 4.672 

Elektricitæt 0 0 0 0 0 6.056 7.568 10.414 8.522 8.649 

SUM 692.545 705.858 692.422 764.674 704.708 503.812 553.674 490.874 556.114 565.585 
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Udvikling i energiforbrug og CO2-reduktioner i 2016 hhv. perioden 2007-2016 fordelt på 
Sektorer 
  

Sektor 
Energiforbrug CO2 reduktion 

2015 / 2016 2007 / 2016 2015 / 2016 2007 / 2016 

Borgere 
-3,6% -14,7% -9,6% -46,7% 

Handel og service 
-11,1% -15,6% -11,2% -47,4% 

Industri og landbrug 
-2,0% -27,1% 1,2% -38,0% 

Kommunen 
0,0% -18,7% 5,0% -46,6% 

Øv. off. institutioner 
9,9% 24,3% 17,6% -16,6% 

Transportforbrug 
-0,6% -14,9% -0,6% -19,5% 

SUM 
-2,1% -17,5% -2,0% -35,5% 
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CO2 opgørelse efter GPC metoden 
 

Scope 2016 

 
Metric tonnes CO2e 

Scope 1 emissions excluding emissions from grid-supplied energy generation 335.806,71 

Scope 1 emissions from grid-supplied energy generation within the city boundary 55.278,21 

Total Scope 1 emissions (Row 1 + Row 2) 391.084,92 

Total Scope 2 emissions 1.662.094,12 

Total Scope 3 2,59 

TOTAL SCOPE 1+2+3 incl. 1.4.4 2.388.988,34 

TOTAL SCOPE 1+2+3 excl. 1.4.4 2.444.266,55 
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