


Hvordan går det med ProjectZero og målet i 2029?
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Mål for CO2-reduktion:
2015:   25%
2020:   50%
2025:   75%
2029: 100%

Iflg. Folketingets energiaftale 
fra 2012 skal Danmark være 
fossilfrit i 2050, herunder
-udfasning af fossile 
brændsler i opvarmning, 
strøm og proces i 2035 
- gradvis omlægning til 100% 
grøn transport i perioden 
2035 – 2050.



Hvad gør ProjectZero?
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Håndværkere

BORGERNE

Uddannelse Virksomheder

Sport

Transport

Forsyning BY

Land

Boligforeninger
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Hvad gør Sønderborg Kommune?
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Gennemførte CO2-reduktioner Mål i Roadmap

50%



Sønderborg Kommunes indsatser har medført:
- Reduktion i varmeforbruget i de kommunale bygninger
- Reduktion af elforbruget i de kommunale bygninger
- Reduktion af elforbruget til gadebelysning
- Konvertering fra olie, naturgas eller 
    elvarme til grønne opvarmningsformer 
    i de kommunale bygninger. 
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Energirenoveringer for 164 mio. kr. 2009-2015
Næsten halvdelen blev brugt på skolerne 



Opsat solceller på de kommunale bygninger
I 2015 producerede de 1.905.027 kWh



Bygget nyt – og konverteret varmekilde i eksisterende 
bygninger til grønne varmeløsninger

Tandplejen i Sønderborg



Ny LED gadebelysning til 70 mio. Kr.  
75% af gadelyset er udskiftet
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Vej og Park har konverteret til grønne løsninger 



Dokumentation for
Energireduktioner og den grønne omstilling
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Den grønne omstilling i energiproduktionen har medført:

- Lavere emissionsfaktor for elforbrug
- Grøn fjernvarme i Sønderborg
- CO2-neutral fjernvarme i Gråsten. 
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SEP Sønderborg
Udarbejdet 2014-15

Formål: Et samlet overblik over visionen for udviklingen af 
Sønderborg Kommunes energisystem frem til 2029.
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BAU – Business as usual        SEP – Strategisk Energiplan



Samarbejdet imellem de sønderjyske kommuner
Sønderjylland er kendetegnet ved mange landområder, mindre fjernvarmeværker, 
naturgasfyrede værker.

En fælles strategisk energiplan for de fire sønderjyske kommuner skal sikre, at:
- der ikke sker en suboptimering af fremtidige investeringer i forbindelse med 

omstilling af energisystemet
- den fremtidige energiinfrastruktur og forsyningssikkerhed er attraktiv for 

energiforbrugende virksomheder og er en væsentlig faktor for at kunne generere 
lokale arbejdspladser.
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Sønderborgs ProjectZero fyrtårn
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ProjectZeros forankring i den nye organisation
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