
                                  
 
 

 

   

ProjectZero – ledelsens årsberetning 2017 

Dette notat er udarbejdet som en orientering til Sønderborg byråd i forbindelse med byrådets godkendelse 

af igangsætning af Roadmap2025-processen i foråret 2018. Årsberetningen 2017 fremgår ligeledes af 

årsrapport 2017 for Project Zero-Fonden – godkendt på fondens årsmøde den 4. april 2018. 

------------- 

ProjectZero™ visionen driver Sønderborg-områdets omstilling til et CO2-neutralt vækstområde, som 

samtidig skaber grønne jobs. Visionen og omstillingen er forankret i ProjectZero-sekretariatet, som driver 

planlægning, implementering og monitorering i samarbejde med områdets interessenter.  

Omstillingen realiseres i et tæt samarbejde med Sønderborg-områdets mange interessenter gennem en 

fokuseret indsats på:  

• Energieffektiviseringer i private husholdninger, virksomheder, butikker, offentlige institutioner og 
landbruget  

• Omlægning af områdets energiforsyning til vedvarende energikilder  

• Demonstration af et fuldskala smart og dynamisk energisystem  

• Udvikling af de nødvendige kompetencer og uddannelser 

• Vækst gennem Bright Green Business™ i relaterede erhvervsklynger/brancher. Vækstagendaen var 
i 2017 forankret i Sønderborg Vækstråd. 

ProjectZero-sekretariatet er forankret i Project Zero-Fonden med datterselskabet Project Zero A/S.  

Project Zero-Fonden´s opgave er, at sikre bred opbakning hos visionens primære stakeholders, herunder 

sikre de økonomiske midler til drift af sekretariatet. Project Zero A/S er driftsselskabet, 100% ejet af Project 

Zero-Fonden, som med egne ansatte koordinerer og katalyserer eksekveringen af den vedtagne 

implementeringsstrategi i samarbejde med områdets interessenter. De to bestyrelsers sammensætning 

afspejler partnerskabet, opgavefordelingen, den lokale forankring og de nødvendige 

bestyrelseskompetencer. 

En række bidragsydere, herunder SE (Syd Energi), Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, 

Sønderborg Forsyning (SONFOR), Nordea-fonden og DONG Energy har siden 2007 støttet ProjectZero 

visionen økonomisk. Bidragene er anvendt til drift af sekretariatet samt koncept- og projektudvikling 

relateret til Project Zero A/S.  

 
Udviklingen i regnskabsåret 

De siden 2007 igangsatte aktiviteter for at skabe et CO2-neutralt Sønderborg er i regnskabsåret fortsat 

udbygget og forankret med særlig fokus på robust eksekvering af Roadmap2020.  



                                  
 
 

 

   

Siden starten i 2007 og frem til ultimo 2016 er den energirelaterede CO2-udledning i Sønderborg-området 

reduceret med 35%, energiforbruget er reduceret med 17,5% og omstillingen har resulteret i grøn 

jobskabelse i bl.a. bygge- og anlægsbranchen. Kommunen som virksomhed har i samme periode reduceret 

sin CO2-udledning med knap 50%. 

Project Zero-Fonden fik i 2017 ny formand, idet direktør Lars Tveen, Danfoss Heating Segment overtog 

formandsposten efter direktør Per Have, Bitten & Mads Clausens Fond. 

Sekretariatet har i 2017 styrket medarbejdernes kompetencer inden for projektudvikling/-eksekvering og 

udvidet bemandingen. 

Den efterfølgende beretning fokuserer på indsatserne i 2017. For tidligere års indsatser henvises til 

årsrapporten for 2016. 

 

Roadmap2020 

Roadmap2020 viser vejen til 50% CO2-reduktion i 2020. Planen har overordnet seks indsatsområder og en 

række konkrete programmer, som udvikles og eksekveres i tæt samarbejde med områdets interessenter. 

Selskabernes ledelse har i efteråret 2017 trykprøvet Roadmap2020 eksekveringsstrategien og de relaterede 

indsatsprogrammer.  

 

Borger/boliger 

Borgerindsatsen adresseres i tre program-platforme: ejerboliger, almene boliger og private 

udlejningsboliger.  

Renoveringsindsatsen i det private boligområde er videreført baseret på markedsvilkår og drevet af 

områdets håndværkere. I samarbejde med europæiske partner-regioner, Clean og Aalborg Universitet har 

ProjectZero siden 2016 videreudviklet ZERObolig. Det nye koncept bygger bl.a. på en fælles kunderejse, 

energirenoverings pakkeløsninger, segmentering af målgrupper og budskaber - koblet til den rette timing af 

energirenoveringsindsatsen. ”Skrot oliefyret” kampagne-indsatserne i områdets landdistrikter er videreført 

i 2017 i tæt samarbejde med Sønderborg kommune.  

Samarbejdet med områdets seks boligforeninger er styrket. EU Horizon2020 SmartEnCity projektet har sat 

turbo på tre boligforeningers energirenoveringer og udvikling af nye kommunikations- og 

deltagelsesplatforme. Indsatsen er i 2017 udbygget og med udgangspunkt i det fælles ansøgte EU Horizon 

HAPPI projekt, deltager fra 2018 nu alle områdets seks boligforeninger i en koordineret 

energirenoveringsindsats fokuseret på 3.300 almene boliger i perioden 2018-2020.  

De private udlejningsboliger adresseres i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond, hvor der i det 

forløbne år bl.a. har været fokus på case-udvikling, inddragelse af både udlejere og lejere samt løsning af 

lejer/udlejer paradoks-problemet i samarbejde med nationale stakeholders og styrelser. Indsatsen 



                                  
 
 

 

   

forventes fortsat i de kommende år, men med øget fokus på at styrke den nationale rammesætning i 

samarbejde. 

40.000 spejdere på Spejdernes Lejr blev over 10 dage i juli 2017 inddraget i Sønderborgs omstilling, hvor de 

demonstrerede deres evner og vilje til at spare på energi/ressourcer samt anvende energi fra bæredygtige 

energikilder. De mange spejdere og de knap 100.000 besøgende gæster blev ligeledes udfordret på deres 

viden og tekniske færdigheder på lejrens FABtown, workshops og værksteder, som bl.a. blev udviklet og 

afholdt i samarbejde med ProjectZero, House of Science, Danfoss, Sønderborg kommune m.v. 

 

Grøn erhvervsudvikling 

Sønderborg ser lyset kampagnen satte fokus på fordelene ved at skifte til LED-teknologi og har i 2017 

katalyseret energieffektivisering og CO2-reduktioner i områdets butikker.  Mere end 150 af områdets 

butikker deltager nu aktivt i Sønderborgs ProjectZero med Brugsen for Als og Sundeved som rollemodel for 

både energibesparelser, genanvendelse af spildvarme og synliggørelse af indsatserne.  

I samarbejde med Sønderborg Vækstråd, er der i 2017 arbejdet på at produktudvikle Bright Green Business 

som en vækstmotor for grøn turisme og -erhvervsudvikling. Vækstrådet har ultimo 2017 udarbejdet ny 

strategi, som bl.a. medfører et styrket fokus på iværksætteri og SMV virksomheder. Bright Green Business 

forventes i denne forbindelse re-fokuseret og alternative organisatoriske forankringer af den fremtidige 

indsats overvejes.  

Områdets store virksomheder har i 2017 fortsat deres omstillingsrejse med energieffektivisering og 

omlægning af energiforsyningen til solceller m.v. Danfoss offentliggjorde i foråret 2017 at virksomheden i 

Sønderborg-området har reduceret sin CO2-udledning med 45% siden 2007.  

 

ZEROcity – katalytisk byudvikling 

Byrådet godkendte i sommeren 2016 en ny sammenhængende grøn transport strategi og udmøntede i 

efteråret strategien med de nødvendige midler. I sommeren 2017 blev SYDTRAFIK´s dieselbusser udskiftet 

med 44 moderne biogas-busser, som i de kommende år forventes energiforsynet med områdets egen 

biogas. 

UNESCO Sustainable Learning City projektet er i 2017 blevet videreudviklet i samarbejde med bl.a. 

Sønderborgs House of Science og Sustania. Sønderborgs deltagelse i UNESCO-samarbejdet bakker op om 

Sønderborg som læringsby, områdets ambitioner om både CO2-neutral omstilling og bæredygtighed – og 

knytter Sønderborgs omstilling sammen med FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  

Byrådet og kommunen spiller afgørende roller som myndighed, projektudvikler og rollemodel.  

ProjectZero gennemførte i samarbejde med Sønderborg Erhvervsklub en erhvervsvalgaften i oktober 2017, 

som udfordrede spidskandidaterne fra områdets politiske partier på Bright Green Business og bæredygtig 



                                  
 
 

 

   

fødevareproduktion. Valgmødet skabte kontinuitet i DK2050 projektambitionen om at styrke stakeholder-

samarbejdet om Sønderborg omstilling.   

Det nye byråd har i den efterfølgende konstituering valgt at styrke kommunens fokus på bæredygtighed 

baseret på bl.a. ProjectZero visionen, den kommunale forankring og en styrket borgerinvolveringsindsats. 

Sønderborg og ProjectZero blev i sommeren 2017 udvalgt til at deltage i et nyt fælles nordisk 

byudviklingsprojekt ”Attractive Nordic Towns”, initieret af den norske statsminister Erna Solberg og med 

Nordisk Ministerråd som udviklingspartner. Projektet, som tager udgangspunkt i 15 udvalgte nordiske byers 

ambitioner, muligheder og trusler kombineret med de 17 verdensmål, skal over de kommende år udvikle 

en fælles nordisk model for bæredygtig byudvikling af de mindre og mellemstore nordiske byer. 

Sønderborg har i projektet valgt at sætte fokus på samskabelse (co-creation) og accelereret involvering af 

de unge (YOUTH) i byudviklingen. Sønderborg arbejder i projektet tæt sammen med svenske Ystad, norske 

Narvik og islandske Höfn. De øvrige danske byer i projektet er Middelfart og Viborg. 

EU SmartEnCity projektet, som startede primo 2016, har i 2017 styrket det relaterede SmartEnCity Network 

(SECN). SECN-udviklingen drives af ProjectZero i tæt samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet og 

PlanEnergi. Pt. samarbejder 26 europæiske byer om byernes omstilling – på tværs af landegrænser og 

bystørrelser. Ni danske kommuner deltager i netværket, de øvrige byer kommer fra Estland, Ukraine, 

Tyskland, Spanien, Italien, Albanien, Kosovo, Bulgarien m.v.  

”Act Now” er navnet på et nyt Interreg Baltic Sea Region projekt som med start primo 2018 over de 

kommende år skal styrke energi- og klimaomstillingen i mindre og mellemstore byer i Baltic Sea regionen. 

ProjectZero deltager i projektet med Sønderborgs erfaringer og ambitionen om at skalere best practice 

klimaløsninger på tværs af Europa´s grænser. 

EU og Nordisk Ministerråds by-projekterne tilfører Sønderborg både netværk, inspiration, kompetencer, 

udviklingsmidler og krydspres. 

 

Smart energi 

Sønderborgs fem fjernvarmeselskaber samarbejder aktivt om at omstille fjernvarmeværkerne til både 

grønne og billigere brændsler. Dette gælder både varmepumper, solvarme og biobrændsler. I 2017 har 

Broager Fjernvarme etableret ny stor grundvandsbaseret varmepumpe og Gråsten Fjernvarme har fortsat 

udbygningen af solvarmeanlægget. Herved udgør naturgas en stadig mindre del af fjernvarmens brændsler 

i Sønderborg-området. 

SONFOR fortsatte i 2017 projektudviklingen af det kystnære vindmølleprojekt ”Lillebælt Syd” og igangsatte 

i forsommeren den lovpligtige VVM-undersøgelse. I forbindelse hermed blev der i sensommeren afholdt 

orienteringsmøder på både Nordals og i Assens kommune. Projektets realisering er bl.a. afhængig af den 

lokale og regionale opbakning, de politiske rammevilkår og markedsprisen på strøm. Vindmølle-udviklingen 

på land afventer Sundhedsministeriets rapport fra Kræftens bekæmpelse som forventes at foreligge i 2018.  



                                  
 
 

 

   

Placering af store solcelle-parker udfordrede i efteråret 2017 lokale borgere i landsbyen Holm på Nordals, 

som aktivt diskuterede et evt. kommende naboskab med solcelleparken. 

Boligejere interesserer sig i stigende grad for mulighederne for at lagre og anvende egen strøm med nye 

prisbillige batterier. ProjectZero og forskerne følger udviklingen tæt igennem bl.a. det europæiske MATCH 

forskningsprojekt, som også har bl.a. Samsø Energiakademi og Aalborg Universitet som deltagere.  

I samarbejde med førende rådgivere og forskere arbejdes der løbende på at trykprøve omstillingen og gøre 

den strategiske energiplan mere robust i forhold til skiftende rammebetingelser – også i relation til 

energisystem-samspil på tværs af kommunegrænser. I 2017 har Sønderborg kommune og SONFOR deltaget 

i den subregionale Strategiske Energiplanlægning. 

 

Bio økonomi 

Lokal biogasproduktion udnytter områdets biomasse-ressourcer bæredygtigt og energieffektivt og bidrager 

til energiforsyning af de nye biogas-busser, områdets industri, stabilisering af energisystemet, opvarmning 

af boliger m.v. Indsatserne har i det forløbne år været fokuseret på at projektudvikle og modne biogas-

projektet i Glansager, hvor NGF Nature Energy i 2017 igangsatte VVM-processen med henblik på at 

etablere et stort biogasanlæg i samarbejde med områdets landmænd. NGF og områdets landmænd har i 

2017 udtrykt interesse for at udvikle tilsvarende anlæg i den vestlige del af Sønderborg kommune. 

 

Grøn transport 

Sønderborgs grønne transport strategi med 27 indsatsområder blev i juni 2016 godkendt af byrådet, som 

rammesætning for de kommende års styrkede indsats på transportområdet. Strategien har fire indsatsspor, 

som bakker op om de allerede igangsatte initiativer indenfor cyklisme, bilisme, kollektiv transport og den 

tunge transport. I juni 2017 blev SYDTRAFIK´s busser i Sønderborg omstillet til grøn biogas, som på sigt skal 

leveres fra områdets egne biogas-anlæg. 

TADAA el-delebilordninger er i 2017 blevet afprøvet i både Fynshav og tre boligforeninger i Nordborg og 

Sønderborg. Erfaringerne viser, at der er behov for både at konceptudvikle og markedsudvikle for at opnå 

større tilslutning til delebilordninger i Sønderborg-området. Der er behov for at styrke den nationale 

rammesætning for udrulning af elbiler og hybrid plug-in biler som en overgangsløsning til elbiler som kan 

dække en større radius uden opladning. 

Cyklismen fik i 2017 sin helt egen handleplan og organisering med henblik på en styrket indsats og 

deltagelse. Sønderborg var også i 2017 en aktiv deltager i den landsdækkende VCTA Vi Cykler Til Arbejdet, 

som blev markeret med morgenkaffe på Rønhaveplads og uddeling af præmier til de mest aktive VCTA-

teams på Idrætshøjskolen. 

De igangsatte programmer og den skabte læring danner sammen med udvikling af nye programmer basis 

for de kommende års eksekvering af Roadmap2020. 



                                  
 
 

 

   

 
Samarbejde med forskning og universiteter 

ProjectZero-sekretariatet har gennem 2017 deltaget i studerendes akademi-, bachelor- og masterprojekter. 

Uddannelsesprojekterne er sammen med forsknings- og udviklingssamarbejder med danske og 

udenlandske universiteter samt by-samarbejder med til at udvikle ny viden, som gør Sønderborgs omstilling 

robust, katalytisk og handlingsorienteret.  

Lise Tjørring færdiggjorde i 2017 sin PhD på Københavns Universitet fokuseret på familiers praksisser i 

forbindelse med energirenovering. Projektet er medfinansieret af Syd Energy. ProjectZero har bistået med 

vejledning, lokal formidling og borger-relationer.  

Samarbejdet med Aalborg Universitet har bl.a. fokuseret på energirenovering af boliger (REFURB 2.0), 

brugeradfærd (UserTEC), adfærd i lejeboliger (ZEROboligudlejer), energismarte borgerløsninger (MATCH), 

smartcity-udvikling (SmartEnCity) og byers læring (SmartEnCity Network).  

ProjectZero deltager i en række nationale energiforskningsprojekter CITIES, WIND2050 og SAVE/E, som har 

både Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU) og Roskilde Universitet (RUC) som 

partnere.  

Sammen med SDU er der i 2017 afviklet SmartCity klimakonference på Alsion og diskuteret vindkraftens 

betydning for Sønderborg-områdets omstilling med SDU´s nytiltrådte vind/mekatronik professor. 

 

Svend Auken-prisen og klimaeksponering 

I oktober 2017 kunne Sønderborg fejre de første 10 år med ProjectZero-visionen. Aktiviteterne omfattede 

bl.a. SmartCity konferencen på Alsion med middag for gæsterne på Sønderborg slot, Kristian Lilholt 

klimakoncert i teatersalen for inviterede borgere samt ProjectZero demonstratorium i Augustenborg-

hallerne, som blev afviklet i samarbejde med knap 30 eksterne deltagere fra pengeinstitutter, kommunen, 

SONFOR, områdets virksomheder, skoler etc. 

Den 16. september 2017 modtog ProjectZero, Sønderborg kommune og Danfoss den eftertragtede Svend 

Auken pris i forbindelse med Socialdemokratiets kongres i Aalborg.   

Udlandet har fortsat stor fokus på Sønderborgs omstilling og Sønderborg modtog også i 2017 en række 

delegationer fra både ind- og udland. ProjectZero-visionen er med til at åbne nye døre for områdets 

virksomheder i bl.a. Kina, når kinesiske byer inspireres til at styrke klimaindsatsen baseret på erfaringerne 

fra Sønderborg. Samarbejdet er forankret i EU Kina Urbaniseringsaftalen og bakkes op af såvel kinesiske by-

samarbejder med bl.a. Baoding, Haiyan og Jinan, som af danske virksomheder, som har interesse i at styrke 

det forretningsmæssige samarbejde med byerne. 

Klimakonferencen på Alsion i oktober 2017 var fokuseret på smarte byer og relaterede løsninger. EU 

bakkede op med deltagelse fra næsten 30 byer, som bl.a. afholdt EU Smart Cities & Communities follower 



                                  
 
 

 

   

city workshops på Alsion. Sønderborgs borgere, elever og studerende bakkede op med deltagelse i 

åbningskonferencen i Alsions koncertsal, hvor SDU faciliterede oplæg og den efterfølgende debatrunde.  

ZEROnyt-nyhedsbrevene, ProjectZero-hjemmesiden, Facebook og den lokale presse spiller vigtige roller i 

formidlingen af ProjectZeros budskaber og de gode eksempler til projektets mange målgrupper. I det 

forløbne år er ZEROnyhederne hyppigt citeret i både lokale og nationale medier, og ProjectZeros budskaber 

integreres i stigende grad i interessenternes egne fortællinger.  

 

Årets regnskabsmæssige resultat 

Der er i regnskabsåret realiseret en bruttofortjeneste på 3,2 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. i 2016 og et resultat 

på 294 t.kr. mod 211 t.kr. i 2016. Koncernens egenkapital udgør ultimo 2017 8,3 mio kr. mod 8 mio kr. året 

før.   

 

Bestyrelsernes sammensætning 

Fondsbestyrelsens sammensætning ultimo 2017 

Lars Tveen, formand, født 1963, indvalgt i 2009 af Bitten og Mads Clausens Fond, genvalgt i 2014. 
Formand siden 2017. Nuværende valgperiode udløber 2018, uafhængigt bestyrelsesmedlem. 
President, Danfoss Heating Segment, formand for bestyrelsen i Danfoss LLC, medlem af bestyrelsen i 
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), Dansk Industri – Energibranchen A/S, 
SKAKO A/S og Grøn Energi Danmark. 
 
Erik Lauritzen, næstformand, født 1960, indvalgt i 2014 af Sønderborg Kommune. Nuværende 
valgperiode udløber i 2018, uafhængigt bestyrelsesmedlem. Borgmester i Sønderborg Kommune. 
Formand for økonomiudvalget, repræsentantskabet i Sønderborg Vækstråd og Valgbestyrelsen ved valg 
til Europa-Parlamentet, valg til folketinget og kommunale valg. Medlem af bestyrelsen for 
Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort Komplementar ApS, bestyrelsen for Udviklingsselskabet 
Nordals Ferieresort P/S og Styregruppen for AlsFyn Broen. Formand for bestyrelsen i Von Vettes 
Lånelegat og Sct. Jørgens Hospital. Medlem af Kredsråd vedr. politiets virksomhed, KL’s 
repræsentantskab, repræsentantskabet for Syddansk Universitet og Det Sønderjyske 
Koordinationsudvalg. Delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde. Medlem af bestyrelsen i Region 
Sønderjylland-Schleswig, Grænsetrekanten, EUC Syd og Sønderborg Havneselskab A/S. 
 
Tage Petersen, landmand og politiker, født 1955, indvalgt i 2014 af Sønderborg Kommune. Nuværende 
valgperiode udløber i 2018, uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af Sønderborg Byråd, 
Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Grænsetrekanten og Jordkøbsnævnet. Medlem af 
Regionsrådet for Region Syddanmark, formand for Udvalget for Uddannelse og Arbejdskraft, medlem af 
Det Præhospitale Udvalg og Repræsentantskabet for SDU. Næstformand i Jysk Linnedservice. Medlem 
af bestyrelsen i VUC SYD. 
 
Bjarne Graabech Sørensen, prorektor, Ph.D., født 1951, indvalgt i 2008 af SDU, genvalgt. Nuværende 



                                  
 
 

 

   

valgperiode udløber i 2018, uafhængigt bestyrelsesmedlem. Rektoratet på SDU. Formand for 
bestyrelsen i Nordfyns Gymnasium. Medlem af bestyrelsen i UC Syd og Danmarks Industrimuseum. 
Diverse udvalg og styregrupper. 
 
Aase Nyegaard, formand for Teknik & Miljøudvalget, født 1951, indvalgt i 2014 af Sønderborg 
Kommune. Nuværende valgperiode udløber i 2018, uafhængigt bestyrelsesmedlem. Medlem af 
Økonomiudvalget og Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, kommunalvalg, folkeafstemning og valg til 
Europa parlamentet. Medlem af bestyrelsen i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S, bestyrelsen for 
Sønderborg Havneselskab A/S og Fonden Koncertsalen Alsions bestyrelse. 
 
Ole Damm, chefkonsulent Innovation, strategi og planlægning (EVONET), født 1961, indvalgt i 2008 af 
SE, genvalgt. Nuværende valgperiode udløber 2018, uafhængigt bestyrelsesmedlem. 
 
Torben Poulsen, koncerndirektør, født 1963, indvalgt i 2016 af SE. Nuværende valgperiode udløber i 
2018, uafhængigt bestyrelsesmedlem. Direktør i SE Fibernet A/S, SE Energi & Klima Holding A/S og SE 
Kommunikation Holding A/S. Medlem af bestyrelsen i SE Rådgivning A/S, Boxer A/S, Stofa Erhverv A/S, 
Syd Energi Salg A/S og Stofa A/S. 

Aktieselskabsbestyrelsens sammensætning ultimo 2017 

Oversigten fremgår ikke af fondsbestyrelsens beretning, men er medtaget for at give bedre billede af den 

samlede bestyrelses sammensætning: 

Lars Riemann, formand og direktør i Sønderborg Forsyning 

Frode Sørensen, næstformand og formand for Teknik & Miljøudvalget, Sønderborg kommune 

Hans Lehmann, vicedirektør i EUC Syd 

Inge Olsen, direktør i Sønderborg kommune  

Morten Vestergaard, underdirektør i Broager Sparekasse 

Ole Damm, chefkonsulent i Syd Energi 

 
 

Redegørelse for god Fondsledelse 
 
Bestyrelsen har forholdt sig til det sæt af "anbefalinger for god fondsledelse", som er udarbejdet af 
komiteen for god fondsledelse og indeholdt i årsregnskabslovens § 77a. 
 
Den lovpligtige redegørelse er tilgængelig på fondens hjemmeside på: 
http://www.projectzero.dk/da-DK/TopPages/Om-ProjectZero/God-fondsledelse.aspx 
 
Redegørelse for fondens uddelingspolitik og årets uddelinger 
 
Project Zero-Fonden blev etableret, som et led i visionens virkeliggørelse, med det generelle 



                                  
 
 

 

   

erhvervsfremmende formål at virke for indsamling og tilvejebringelse af viden om energieffektivisering, 
energihåndtering og adfærdspåvirkning, der tager sigte på reduktion og neutralisering af 
virksomheders, byggeriers, landbrugs og anden samfundsskabt belastning af miljøet, og på 
markedsvilkår stiller sådan viden til rådighed for fortrinsvis Sønderborg områdets virksomheder med 
henblik på styrkelse af disses erhvervsmæssige udvikling og globale konkurrenceevne inden for Bright 
Green Business ™. 
 
Fonden kan virke for formålet på enhver måde, som bestyrelsen skønner, kan fremme formålet, 
herunder: 

• ved finansiel og/eller arbejdsmæssig udførelse af eller deltagelse i udviklings- og 
innovationsprojekter, 

• såvel af teknisk karakter som af pædagogisk karakter med henblik på læring og adfærdsændring, 

• ved indsamling og formidling af tilskud og andre midler til finansiering af projekter, 

• ved publicering og undervisning, 

• ved iværksættelse og styring af projekter og aktiviteter af den ovenfor beskrevne art, hvad enten 

• fonden er deltager heri eller de gennemføres af andre, 

• ved evaluering og måling af iværksatte tiltags formålsfremmende effekt, 

• ved uddeling af midler til understøttelse af initiativer og projekter, der kan fremme formålet, 

• ved understøttelse af datterselskaber. 
 
Fondens bestyrelse behandler modtagne ansøgninger på bestyrelsesmøderne i april og december 
måned. Der er i 2017 uddelt 2,1 mio. kr. til Project Zero A/S. 
 

Forventninger til det nye regnskabsår 

Den nationale og internationale energi- og klimapolitik med fokus på styrket energieffektivisering og 

successiv omstilling til vedvarende energikilder udgør rammesætningen for en grøn omstilling af vore byer. 

Selv i en kaotisk verden med lave energipriser og modstridende politiske budskaber, bakker verdens byer 

og lande i stigende grad op om COP21-aftalen fra Paris 2015.  

I foråret 2018 forventes Folketinget at fastlægge rammerne for Danmarks Energiomstilling frem til 2030 – 

Energiaftalen 2018. ProjectZero har sammen med nationale stakeholders arbejdet på at sikre, at bl.a. 

energieffektivisering bliver et mål- og ressourcesat indsatsområde i den nye aftale.      

Arbejdet med at realisere ProjectZeros målsætninger fokuserer i foråret 2018 på at kvalitetssikre 

eksekveringsplanerne for 50% CO2-reduktion i 2020 i et tæt samarbejde med interessenterne. 

Indsatsplanen er forankret i Roadmap2020.  

Roadmap2025, som fokuserer på yderligere 25% CO2-reduktion i perioden 2021 – 2025, planlægges 

udviklet i 2018 i tæt samspil med lokale aktører, nationale eksperter og samspil med porteføljen af EU-

projekter med ”Smart Integrated Urban Plan” som ledestjerne for udviklingsindsatsen.  

Virksomhedsdeltagelsen planlægges styrket i 2018 med øget fokus på synliggørelse og benchmark af de 

store virksomheders indsatser, løsninger, erfaringer og resultater. 



                                  
 
 

 

   

Efterårets arbejde med unge afdækkede nye potentialer i en styrket inddragelse af de unge baseret på bl.a. 

erfaringerne fra House of Science og Bright Green Youth konferencen i 2009. Et nyt ZEROyouth program er 

under udvikling. Programmet vil bakke op om både House of Science, Attractive Nordic Towns projektet og 

det nye EU Horizon2020 2IMPREZS, som bl.a. har House of Science og Syddansk Universitet Campus Alsion 

som partnere. 

Byrådets stærke opbakning til bæredygtighed og et CO2-neutralt Sønderborg i 2029 udgør det lokale 

fundament for realiseringen af Sønderborgs store omstilling - 20 år forud for resten af Danmark.  

Den fremtidige ordinære drift sikres gennem indtægter, driftstilskud fra fonden og ansøgte projektmidler. 

Der forventes et nul resultat for 2018.  

 

 

 

 


