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1. Baggrund 

Sønderborgs ProjectZero-vision er fokuseret på at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Målet 

skal realiseres indenfor en specifik tidsramme formuleret i 2007 og gennem en systemisk omstilling 

beskrevet i Masterplan2029. ProjectZeros monitorering af målopfyldelsen sker i overensstemmelse med 

den formulerede tids-/systemramme. Projektets scope omfatter:  

 CO2-udledninger fra energi-relateret forbrug inden for kommunegrænsen, inklusive vejtransport 

men eksklusive jernbanetransport, søtransport og luftfart. 

 CO2-indhold i energi som bliver importeret eller eksporteret over kommunegrænsen.  

 Produktionsanlæg til vedvarende energi, som f.eks. de kystnære vindmøller på Lillebælt, som 

etableres uden for kommunegrænsen som en aktiv del af Masterplan2029 på foranledning af 

områdets interessenter. 

Målsætningen omfatter ikke udledning af drivhusgasser ved ikke-energi-relaterede aktiviteter eller CO2-

udledninger relateret til produktion af importerede varer. Der er ligeledes ikke foretaget fradrag for CO2-

udledninger i forbindelse med produktion af eksporterede varer fra områdets landbrug eller på områdets 

mange industri-, fødevare eller teglvirksomheder. 

Yderligere information om ProjectZeros Masterplan2029 kan læses her.  

Formålet med Monitoreringsrapporten 2019 er, at fremlægge data vedrørende energiforbruget, 

omstillingen til vedvarende energi samt udviklingen i den CO2-relaterede udledning i perioden 2007 - 2019. 

Målsætningen er at opnå 50% CO2-reduktion i 2020 (Roadmap2020) og en reduktion på 75% i 2025 

(Roadmap2025) sammenlignet med 2007, som er baseline-år. Vejen til at nå målet om 75% reduktion er 

nærmere beskrevet i Roadmap2025, som blev godkendt af Sønderborg byråd den 16. december 2018. 

Roadmap2025 blev udviklet af otte arbejdsgrupper (segmenter) og involverer mere end 100 lokale og 

nationale energieksperter og interessenter. Opnåelse af 75% reduktion i 2025 er derfor en vigtig milepæl 

på vejen mod CO2-neutralitet i 2029. Monitoreringsrapporten 2019 vil derfor beskrive fremdriften i de 

segment-orienterede aktiviteter, hvor dette er datamæssigt muligt. 

For mere information om monitoreringsværtøjet og metoderne, se afsnit 5. 

1.1. Realisering af målet om CO2-neutralitet i 2029 

Den overordnede udvikling i Sønderborg-områdets CO2-reduktioner siden 2007 er vist i Figur 1. Desuden er 

de forventede fremtidige (2020-2029) reduktioner i udledningen vist med grøn farve. Prikkerne 

repræsenterer delmålene på vejen mod CO2-neutralitet i 2029: 

 25% reduktionsmål i 2015 – nået  

 50% reduktionsmål i 2020 – der følges op på målrealiseringen i 2021 

 75% reduktionsmål i 2025 

 CO2-neutralitet i 2029 

De akkumulerede realiserede CO2-reduktioner for perioden 2007 - 2019 udgør 44%, hvilket svarer til en 

reduktion på 308.365 tons CO2 siden 2007. De resterende CO2-udledninger på 392.679 tons skal reduceres 

til nul frem mod 2029 og bidrage til realiseringen af de fastlagte milepæle i 2020 og 2025. 

https://www.projectzero.dk/publikationer/city/masterplan
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Figur 1: Udvikling i udledning af CO2 i Sønderborg siden 2007 

2. Fremdrift og udviklingen i 2019 

I det efterfølgende præsenteres et overblik over 2019 handlinger og resultater for Sønderborg-området. 

Fokus er de otte segmenter, som er beskrevet i Roadmap2025. Læs mere om Roadmap2025 her. 

2.1. Ejerbolig-segmentet 

Roadmap2025 har beskrevet fem hovedaktiviteter fokuseret på områdets ca. 19.700 boligejer-familier med 

henblik på at styrke deres motivation og inddragelse i at energi-renovere egen bolig og realisere en samlet 

CO2-reduktion på 35.000 tons CO2 i 2025. 

Segmentets omstilling bygger på en fælles beskrivelse af boligejernes ”rejse” fra overvejelser til beslutning 

til afsluttede energirenoveringsindsatser. Processen kaldes ”kunderejsen”. 

Tiltag og kommunikation er målrettet boligejerne, men udføres i samarbejde med vigtige interessenter på 

kunderejsens 11 trin: lokale håndværkere, ejendomsmæglere, lokale banker, bygningsmyndigheder m.v.  

Resumé af de vigtigste handlinger i 2019: 

 Skabelse af en attraktiv varmepumpepakkeløsning til familier i landområder, inklusive promovering 

og events.  

 Promovering af en fjernvarmeløsningspakke fra Sønderborg Varmeforsyning, som henvender sig til 

olie- og gasfyrsopvarmede boliger i deres forsyningsområde. Knap 400 ejerbolig-familier 

accepterede pakken og skrottede deres olie- og gasfyr. Ifølge skorstensfejerstatistikken var der 372 

færre oliefyr i 2019 sammenlignet med 2018, og der var 240 færre gasfyr i 2019 sammenlignet med 

året før. Denne statistik omfatter alle fjervarmeområder og det åbne land.  

 Udvikling af energi/klima-uddannelsesprogrammer for håndværkere udformet i samarbejde med 

lokale erhvervsskoler, med henblik på at understøtte implementeringen af kunderejseprocessen og 

de relaterede kompetencer. 
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 Promovering af energiløsninger i områdets sommerhuse i samarbejde med Sønderborg Kommune 

og lokale sommerhusudlejningsbureauer. 

2.2. Boligforeninger-segmentet 

I 2019 igangsatte de seks boligforeninger i Sønderborg energibesparelsesinvesteringer for en samlet sum af 

30 millioner kroner. Disse investeringer vil resultere i en energibesparelse på 2.634 MWh fjernvarme plus 

454 MWh strøm, hvilket svarer til en estimeret CO2-reduktion på 513 tons CO2.  

De igangsatte energibesparelsestiltag i 2019 omfatter traditionelle bygningstiltag så som isolering, nye 

vinduer og nye ventilationssystemer med varmegenvinding. De omfatter ligeledes tekniske tiltag, så som 

opvarmningsautomatisering, belysningsautomatisering, nye fjernvarmeenheder, isolering af rør og nye 

cirkulationspumper. Nye bygningsintegrerede køleskabe, komfurer/ovne og solcelleanlæg blev også 

installeret. 

2.3. Privat udlejning-segmentet 

Siden 2013 er tiltag i relation til privat udlejning blevet adresseret i samarbejde med Sønderborg 

Udlejerforening og Grundejernes Investeringsfond. Det udviklede værktøj ”Udlejerenergi.dk” er 

promoveret over for interesserede udlejere i både Sønderborg og resten af Danmark.  

Renoveringsindsatsen fortsatte i 2019 i de private boligområder. Indsatsen er baseret på markedsvilkår og 

bliver implementeret af lokale håndværkere og/eller af de private udlejere, som ofte selv har de fornødne 

håndværksmæssige kompetencer. 

2.4. Passagertransport-segmentet 

Denne del af den grønne transport fokuserer hovedsageligt på cykling, kommunale busser og elbiler. 

 I 2017 blev 44 busser i Sønderborg konverteret fra diesel til biogas, hvilket skabte en forventet 

besparelse på ca. 2.000 tons CO2 om året. Det relaterede gasforbrug udgjorde i 2019 ca. 900.000 

m3, svarende til ca. 2,5 millioner kørte km i 2019.  

 I maj 2019 var Sønderborg-området en aktiv deltager i den landsdækkende ‘Vi cykler på arbejde’-

kampagne, som blev fejret med morgenkaffe-event flere steder i kommunen og med uddeling af 

priser til de mest aktive cykelhold. Denne aktivitet forøgede brugen af cykler i kommunen, hvilket 

har en positiv effekt ikke kun på helbred, men også på miljøet. El-cykler er blevet stadig mere 

populære i Sønderborg-området. 

 Sønderborg Kommune har anskaffet tre nye elbiler og introduceret en grøn intern transportpolitik 

for at sikre, at elbilerne bliver anvendt konsekvent på de kortere transportdistancer. 

 Salg af elbiler til lokale private borgere forventes at stige langsomt, men i øjeblikket eksisterer der 

ingen statistik for 2019. 

2.5. Virksomheds-segmentet 

Erhvervssegment består af tre indsatsområder: ZERObutik, ZEROvirksomhed og den fælles rejse for 

Sønderborg-områdets 10 største virksomheder. Indsatsområderne er forskellige og afspejler behovet for at 

differentierede indsatser. Dog har de alle fokus på det fælles mål, nemlig CO2-neutralitet i 2029: 
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 Områdets ti største virksomheder deltog i 2019 aktivt i et aftalt workshop-udviklingsforløb, 

fokuseret på at implementere energistyring i virksomhederne. Hver workshop bestod af fire 

sessioner og omfattede også energi/klimastrategiudarbejdelse. De deltagende virksomheder var 

Danish Crown, LINAK, Danfoss, Gråsten Teglværk, Vesterled Teglværk, Stryhns, BHJ/Essentia, 

Sønderborg Forsyning, Sygehus Sønderjylland og Alsion. 

 Forud for workshop-processen, blev der gennemført en energi-screening af flere af de deltagende 

virksomheder, med fokus på potentielle investeringer. Resultatet blev efterfølgende præsenteret 

for de øvrige virksomheder med henblik på videndeling. 

 ZERObutik-programmet blev opgraderet i 2019 med henblik på at skabe et mere enkelt, point-

baseret koncept, hvor butikkerne modtager et specifikt antal point afhængigt af hvilket energitiltag, 

de har implementeret. Det er dog stadig en udfordring for butiksdeltagerne at række ud efter det 

ultimative grønne ZERObutik-certifikat, som forudsætter dokumenterede CO2-reduktioner.  

 Mere end 132 butikker bidrager nu aktivt til Sønderborgs klimaomstilling – med “BALS Brugsen for 

ALs og Sundeved” som rollemodel; både hvad angår energibesparelser, genbrug af affaldsvarme og 

adfærd.  

2.6. Landbrugs-segmentet 

Landbrugets energiudfordringer i Roadmap2025 er fokuseret på reduktioner i energiforbruget på de 

enkelte landbrugsbedrifter med særlig fokus på ventilation. Landmænd fokuserer generelt meget på at 

spare penge og energi, når de køber nyt udstyr, mens de modsat ikke har stor fokus på at realisere 

energibesparelser i en travl drifts-hverdag. Debatten om hvordan landbrugets udledning af klimagasser skal 

beregnes blev styrket i 2019 og førte bl.a. til Sønderborg kommunes deltagelse i DK2020-projektet og 

udarbejdelsen af DK2020 klimahandlingsplanen for Sønderborg, som blev godkendt af byrådet i juni 2020. 

DK2020 klimaplanen viser at områdets klimagas-emissioner fra landbruget om det åbne land udgør ca. 

225.000 ton CO2 i 2018. Ifølge DK2020 klimaplanen, skal disse emissioner reduceres til nul i 2050 gennem 

bl.a. etablering af de to planlagte biogas-anlæg. 

2.7. Tung transport-segmentet 

Der er på nationalt niveau en stigende opmærksomhed om, hvordan transport af varer påvirker udledning 

af CO2 og transportbranchen styrker sine kompetencer på området. Der forventes i de kommende år øget 

fokus på lokale virksomheders deltagelse i omstillingen af den tunge transport.  

2.8. Energi-segmentet 

Indsatsen fokuserer på omstilling til vedvarende energi omfattende på grøn fjernvarme, store solcelle-

markanlæg, nye biogasanlæg og vindenergi.  

 Fjernvarme (FV) – i 2019 begyndte Sønderborg Forsyning etableringen af et nyt halm-baseret 

varmeværk i Nordborg. Varmeværket er konstrueret som et Danfoss ADC (Application 

Development Center) i samarbejde med Danfoss og omfatter integration af overskudsvarme fra 

Danfoss i varmeproduktionen.  Samarbejdet forventes at inspirere besøgende gæster til nye grønne 

og kost-effektive fjernvarmevarmeløsninger. Fjernvarmenettet i Nordborg forventes i de 

kommende år at blive udbygget til Guderup baseret på bl.a. elektriske varmepumpeløsninger. På 

denne måde fortrænges naturgas til fordel for mere grønne varmeløsninger. 
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 Solceller (PV) – solcelleanlægget i Glansager med en samlet kapacitet på 18,8 MW blev installeret 

ultimo 2018. Med dette anlæg har Sønderborg-området ultimo 2019 en samlet PV-kapacitet på 

37,7 MW. Roadmap2025 målsatte en samlet PV-kapacitet på 25 MW ultimo 2019, hvilket betyder, 

at 2019 KPI-målsætningen er over-realiseret med 12,7 MW installeret kapacitet.  

 Vindmøller - projektudviklingen af det kystnære ‘Lillebælt Syd’-projekt fortsatte, og ’Lillebælt Vind 

A/S,’ selskabet blev etableret som et datterselskab af Sønderborg Forsyning for at facilitere fortsat 

udvikling.  Læs mere om status for projektet på https://lillebaeltsyd.dk/. 

3. Monitoreringsresultatet 2019  

Den nye Roadmap2025-segmentering har medført en række justeringer i de eksisterende CO2-

regnskabskategorier, som blev brugt i de tidligere monitoreringsrapporter. Den ekstra kategorisering er  

nødvendig for at kunne følge ændringer i CO2-udledning og energiforbrug/produktion med udgangspunkt i 

Roadmap2025-segmenterne. 

Kategoriseringen er baseret på de otte segmenter (ejerboliger, boligforeninger, privat udlejning, 

passagertransport, virksomheder, landbrug, tung transport og energi), som er defineret i Roadmap2025. 

Handlingerne og segmentudviklingen i 2019 er præsenteret i afsnit 2 af denne rapport. 

Alle segmenter er kommenteret i monitoreringsrapporten for 2019, men nogle af dem vil talmæssigt blive 

konsolideret. Dette gælder bl.a. segmenterne boligejere, boligforeninger og privat udlejning, hvor det ikke 

er muligt at differentiere nuværende forbrugsdata/statistikker mellem de tre typer af boliger. Derfor 

samles de i en enkelt kategori, nemlig ’boliger.’  Landbrug’ omfatter det brændsel, der anvendes til tunge 

maskiner i landbrugssektoren samt den strøm, der bruges til forskellige processer, inklusive belysning. 

’Virksomheder’ indeholder energiforbrug og de relaterede udledninger fra privat service, detailhandel, 

byggeri, fremstilling og havearbejde. ’Offentlig service’ er medtaget som en ny kategori. ‘Offentlig service’ 

omfatter alle kommunale, regionale og statsligt ejede bygninger i Sønderborg.  

Idet der inden for hvert segment allerede er redegjort for det energi-relaterede forbrug og CO2-udledning, 

vil der ikke optræde noget separat ’energisegment’ i monitoreringsrapporten for 2019.  I stedet vil 

energiforbrug blive specificeret på følgende kategorier: Rumopvarmning og varmt vand (varme), belysning 

og apparater (elektricitet), fremstillingsprocesser og vejtransport. Alle relaterede CO2-udledninger og 

energiforbrugstal vil blive præsenteret. Det samme gælder udviklingen i produktion af strøm fra 

vedvarende energikilder.  

I 2019 steg strømforbruget i Sønderborg med 7,6% sammenlignet med 2018. Forøgelse betyder dog ikke 

nødvendigvis, at det faktiske strømforbrug blev forøget. Forøgelsen er forårsaget af, at der nu er mere 

præcise data til rådighed og disse er blevet anvendt for 20191. Stigningen er også en af hovedårsagerne til, 

at energiforbruget relateret til fremstillingsprocesser steg i 2019 (Figur 7), og at bolig- og 

                                                        
1 Dataene for elektricitetsforbruget i 2019 er hentet fra Energinet.dk, mens elektricitetstallene fra 2018 samt de tidligere tal stammer fra det lokale 
elektricitetsværk. Dataene fra det lokale værk kom dog i et usikkert format, hvilket tidligere har ført til uoverensstemmelser, manglende data og fejl.    
Selv om elektricitetsforbruget steg i 2019, anses dataene fra Energinet.dk for at være en mere præcis måde at opnå dataene på. 
Elektricitetsforbruget ville være mere sammenligneligt i monitoreringsrapporten fra 2020, hvis den samme datakilde var blevet  brugt i to på 
hinanden følgende år. Den faktiske effekt på elektricitetsforbruget vil kunne spores i monitoreringsrapporten for 2020. Det skal også bemærkes, at 
dataene om elektricitetsforbruget fra Energinet.dk ikke var til rådighed før efter at monitoreringsrapporten for 2018 blev offentliggjort. Dette 
betyder, at det før monitoreringsrapporten for 2019 ikke var muligt at anvende en mere korrekt datakilde – deraf forøgelsen i elektricitetsforbruget i 
2019.  

https://lillebaeltsyd.dk/
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landbrugssegmenternes strømforbrug (Figur 6) nedenfor steg i 2019. Samtidig er stor mængde 

strømforbrug som tidligere var klassificeret som ‘nul’ i energistatistikkerne (d.v.s. ingen slutbruger 

identificeret), nu fordelt blandt alle områdets slutbrugere. Dette bliver gjort ved at fordele strømforbruget  

blandt slutbrugerne proportionelt. Samlet øger dette 2019 strømforbruget i flere af segmenterne.  

3.1. CO2-reduktion og energieffektiviseringer 

Tabel 1 viser en sammenligning mellem energiforbruget i 2019 og den tilhørende CO2-udledning inden for 

de otte Roadmap2025-segmenter sammenlignet med det foregående år (2018) og baseline-året (2007).  

Tabel 1 : Roadmap2025-segmenternes energiforbrug og CO2-reduktioner sammenlignet med 2007 og 2018 

Roadmap2025-segmenter Energiforbrug CO2-reduktion 

2018/2019 2007/2019 2018/2019 2007/2019 

Boliger 12,3% -6,2% -8,1% -54,3% 

Passagertransport -1,0% -3,2% -7,1% -9,4% 

Erhverv -13,5% -28,8% -15,3% -54,9% 

Landbrug 7,2% 4,2% 6,8% -22,9% 

Tung transport -2,4% -30,8% -8,9% -35,4% 

Offentlig service -8,3% -15,2% -8,8% -49,7% 

I alt -0,4% -14,1% -9,2% -44% 

Energi 2018/2019 2007/2019 2018/2019 2007/2019 

Rumopvarmning og varmt 
vand  

-3,9% -21,8% -27,0% -65,4% 

Belysning og apparater -6,2% 6,5% -0,4% -36,6% 

Vejtransport -1,3% -10,7% -7,5% -16,5% 

Fremstillingsprocesser 11,4% -13,8% -2,2% -48,9% 

I alt -0,4% -14,1% -9,2% -44% 

 I 2019 var CO2-udledningen fra bolig-segmenterne 8,1% lavere end det foregående år (og 54,3% 

lavere end i 2007). Energiforbruget steg med 12,3% i 2019 sammenlignet med 2018, hvilket kan 

forklares med de nye datakilder til el-data, som blev brugt til beregningerne i 2019. En mere præcis 

beregning med den faktiske fluktuation i energiforbruget i dette segment vil bedre kunne vurderes 

i monitoreringsrapporten for 2020, når dataene bliver sammenlignet ved hjælp af de samme kilder 

til data i to på hinanden følgende år.   

 Udledningen fra passagertransport-segmentet faldt med 7,1% i 2019 sammenlignet med året før, 

men kun med 9,4% sammenlignet med 2007. Årsagen til dette er, at biobrændselsandelen af 

brændslerne nu bliver sammenlignet med tidligere år. 

 I 2019 var der et fald på 13,5% i energiforbruget i virksomheds-segmentet sammenlignet med 2018 

(et fald på 28,8% sammenlignet med 2007). Udledningen faldt i erhvervssegmentet. Når der 

sammenlignes med 2018, var der et fald på 15,3%. Sammenlignet med 2007, er der et fald på 

54,9% i den akkumulerede udledning frem til 2019. 

 Selv om udledningen fra landbruget faldt fra 2007 til 2019 (22,9%), skete der en stigning i 

udledningen af CO2 på 6,8 tons fra 2018 til 2019. Denne stigning skyldtes et forøget strømforbrug i 

landbruget i 2019. En mere præcis sammenligning vil være til rådighed i monitoreringsrapporten 

for 2020.  
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 Udledningen fra tung transport faldt også i 2019 med 8,9 % sammenlignet med 2018, og der var et 

samlet fald på 35,4% sammenlignet med 2007. Energiforbruget i dette segment var 2,4% lavere i 

2019 sammenlignet med 2018 og 30,8% lavere sammenlignet med 2007. Dette skyldes, at 

biobrændselsandelen af brændslerne nu medtages. 

 Energiforbruget og CO2-udledningen inden for offentlig service blev ligeledes reduceret i 2019.  

 CO2-udledningen fra energi-segmentet faldt. Energiforbruget til fremstilling steg med 11,4% i 

energiforbruget i 2019 sammenlignet med 2018, en mulig som kunne forklares med det forøgede 

strømforbrug i 2019. En mulig forklaring på dette er et højt aktivitetsniveau i industrien i 2019.  

Produktionen af strøm fra vindmøller var i 2019 8,5% højere end i 2018 og 47,5% højere end i 2007;    

produktion af strøm fra solceller steg i 2019 med 67% sammenlignet med 2018 (se Figur 8). Den samlede 

andel af vedvarende energi (VE) i brændselsfordelingen i FV (fjernvarme) og KVV (kraftvarme) udgjorde i 

2019 40,5%. Andelen af VE i FV og KVV-brændselsfordelingen steg med 0,3% i 2019 sammenlignet med 

2018. Den samlede andel af VE i KVV og FV-brændselsfordelingen var 40,5% i 2019. Andelen af VE i KVV og 

FV-brændselsfordelingen steg med 0,3% i 2019 sammenlignet med 2018. Brændselsfordelingen fremgår af 

Figur 18 og af bilag 6, Tabel 3.   

Den samlede udledning af CO2 i Sønderborg-området faldt med 9,2% i 2019 sammenlignet med 2018 og 

med 44% siden 2007. Et mere detaljeret overblik over udviklingen af udledning af CO2 i Sønderborg ses i 

Figur 2.  

3.2. Udviklingen i udledning af CO2 2007-2019 

Sønderborgs samlede CO2-udledningsrejse indtil 2019 er illustreret i Figur 2. 

 
Figur 2: Udviklingen i samlet årlig CO2-udledning i Sønderborg 2007-2019 
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Hvad angår 2020-målsætningen, så viser Monitoreringsrapporten 2019 og de realiserede 44% CO2-
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skal i 2020 realiseres en yderligere CO2-reduktion på 6% for at realisere 2020-målet. Biogasanlægget i 

Glansager, som bliver sat i drift i sommeren 2020, er et vigtigt indsatsområde, som for 2020 forventes at 

bidrage med ca. 3%-point til målopfyldelsen i 2020. Roadmap2025 og handlinger som allerede blev 

implementeret i 2019 og som stadig pågår (i 2020) vil ligeledes understøtte realiseringen af målet. COVID-

19-pandemien, som udviklede sig i Danmark i slutningen af første kvartal 2020, forventes at få en beskeden 

indflydelse på transportsektoren og på virksomhedernes produktionsaktiviteter. 

Alle tal og tabeller præsenteret i monitoreringsrapporten fra 2019 kan findes i et større format i bilaget på 

side 18. Desuden præsenteres en samlet bilagstabel i slutningen af bilag-afsnittet (se Tabel 3). 

3.3. Udviklingen i CO2-udledning 

Figur 3 illustrerer udviklingen i Sønderborg-områdets CO2-udledning siden 2007 fordelt på Roadmap2025-

segmenterne.  

 

Figur 3: CO2-udviklingen i Roadmap2025-segmenterne (2007, 2018, 2019) 

Denne Roadmap2025 relaterede segmentering bliver som tidligere nævnt introduceret for første gang i 

denne monitoreringsrapport for 2019. For at sikre sammenligningstal, er segmenternes udvikling i perioden 

2007 til 2018 også blevet beregnet. På denne måde vil det være muligt at følge, hvordan disse segmenter 

har udviklet sig over tid. Det fremgår at alle segmenterne for perioden 2007 til 2018, i større eller mindre 

grad har bidraget med reduktion af CO2. ProjectZero har siden 2007 fokuseret på at reducere udledningen 

fra bolig- og erhvervssektoren. I perioden frem til 2018 faldt mængden af CO2-udledning fra boligerne til 

det halve niveau, som blev målt 2007. Tendensen med faldende udledning fortsatte i 2019, hvor der skete 

en reduktion på 8.399 tons CO2 sammenlignet med 2018. Den samme tendens ses i virksomhedssegmentet, 

hvor der skete en reduktion på 19.734 tons fra 2018 til 2019. Samlet set, var der også en reduktion af de 

resterende segmenters udledning.  Transportsektoren som helhed, er en af de vanskeligste sektorer at 

omstille; ikke desto mindre var der en reduktion i både passager- og tung trafik-segmenternes tilknyttede 

udledninger i 2019. Landbrugssegmentet blev et separat fokusområde efter at Roadmap2025 blev udviklet. 

For landbruget ses en mindre reduktion i 2019; den faldende tendens er mere markant når der 

sammenlignes med 2007.   

Offentlig service er ikke en del af den oprindelige Roadmap2025-segmentering, men idet 

monitoreringsværktøjet også giver mulighed for at segmentets udvikling, er segmentet blevet medtaget. 

Reduktionerne i dette segment relaterer sig direkte til de offentlige bygninger – uafhængigt af om 
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ejerskabet er kommunalt, regionalt eller statsligt. I Sønderborg-området er alle tre ejerskabstyper 

repræsenteret.     

Figur 4 viser ‘Energi’-segmentet CO2-udledning fordelt på anvendelseskategorier, dvs.. rumopvarmning og 

varmt vand (varme), belysning og apparater (elektricitet), fremstillingsprocesser og vejtransport. 

Beregninger af de samme typer af anvendelse af energi for 2007 og 2018 er foretaget for at kunne 

sammenligne med tidligere år.  

 
Figur 4: CO2-udvikling i energisegmentet i forhold til typer af anvendelse (2007, 2018, 2019) 

Udledningerne fra samtlige typer af energianvendelsesområder falder igennem årene. Mest markant er 

udledningerne fra rumopvarmning og varmt vand, som blev mere end halveret i perioden 2007 - 2018, og 

hvor der også i 2019 er konstateret en reduktion på 26.310 tons CO2. I 2019 var der en mindre reduktion i 

udledningerne fra belysning og apparater (399 tons). Ligeledes faldt udledningerne fra vejtransport og 

fremstillingsprocesser i 2019 sammenlignet med 2007 og 2018.  

Udledningsreduktionerne i Figur 3 og Figur 4 afspejler tiltag og handlinger igangsat inden for de otte 

Roadmap2025-segmenter i 2019 og tidligere. Der er redegjort for dette i afsnit 2. Interessenterne i 

Roadmap2025 samarbejder om at realisere Roadmap2025-målsætningen. Ud over de indsatser, der blev 

udført i 2019, er den fremadrettede indsats beskrevet i afsnit 4. 

Figur 5 viser Sønderborg-områdets CO2-udledning opgjort/fordelt på energikilder.  

 

Figur 5: CO2-udledning i forhold til energikilde 2007-2019 
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I 2019 faldt CO2-udledningen fra alle energikilder. Det største fald i udledning ses i anvendelsen af olie, hvor 

der var en reduktion på 21.077 tons CO2 (sammenlignet med 2018). En anden væsentlig reduktion ses i 

anvendelsen af naturgas, hvor reduktionen udgør 6.651 tons CO2 sammenlignet med 2018.  

3.4. Energiforbrug og produktion 

Tallene for energiforbrug fra Roadmap2025-segmenterne er vist i Figur 6. Forbruget i 2019 sammenlignes 

med baseline-året (2007) og det foregående år (2018). Energiforbruget i boligsegmentet er højere end i 

2018 pga. det forøgede strømforbrug grundet bl.a. nyt datagrundlag. Trods dette, er CO2-udledningerne fra 

dette segment (se Figur 3) lavere end i 2019 som følge af den anvendte emissionsfaktor for strøm.  

 
Figur 6: Energiforbrug i forhold til Roadmap2025-segmenterne (2007, 2018, 2019) 

Energiforbruget er også præsenteret i forhold til type af anvendelse (energi-segment) i Figur 7. 

Energiforbruget i alle typer af anvendelse falder, bortset fra fremstillingsprocesser. Anvendelse af det 

tidligere omtalte nye datagrundlag, herunder det forøgede strømforbrug, er en mulig forklaring på 

forøgelsen.  

 
Figur 7: Energiforbrug i energisegmentet i forhold til type af anvendelse (2007, 2018, 2019) 

Figur 8 viser udviklingen i produktion af vedvarende strøm i Sønderborg i perioden 2007-2019. Dette er en 
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strømproduktionen fra både solceller og vindenergi i 2019. Udviklingen er beskrevet i afsnit 2.8 og skyldes 

hovedsagelig igangsætningen af solcelle-parken i Glansager. 

 
Figur 8: Udviklingen i vedvarende energi i Sønderborg 2007-2019 

Sønderborgs energiforbrug er også blevet segmenteret i forhold til forskellige energikilder, se Figur 9. Det 

bemærkes, at Sønderborgs strømforbrug steg med 7,6% sammenlignet med 2018. Denne forøgelse, som 

tidligere nævnt, afspejler ikke, at det egentlige strømforbrug nødvendigvis steg; årsagen er snarere at mere 

præcise datakilder nu er til rådighed og er blevet anvendt i 2019. Forøgelsen er også medvirkende årsag til, 

at energiforbruget i fremstillingsprocesserne (Figur 7) og bolig- og landbrugssegmenterne (Figur 6) steg i 

2019.  

Bortset fra strøm ses det i Figur 9, at biomasseforbruget også steg i 2019, mens forbruget af alle andre 

typer energi faldt.  

 
Figur 9: Energiforbrug i Sønderborg i forhold til typer af anvendelse (2007-2019) 

KVV (kraftvarme) og FV (fjernvarme) brændselsfordelingen er illustreret i Figur 10. Brændselsforbruget 

relateret til Sønderborgs FV og KKV blev reduceret med 0,6% i 2019.  

Fjernvarmeværkerne i Sønderborg driver en aktiv omstilling af varmeproduktionen fra naturgas og fossile 

brændsler til biomasse, geotermisk energi, solvarme, varmepumper og strøm. Disse indsatser er forankret i 

Kommunens Varmeplan, som er godkendt af byrådet i 2015.  
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Figur 10: KKV og FV brændselsfordeling i Sønderborg 2007-2019 

I 2019 fordelingen af KKV og FV, er forbruget af:  

 Fossile brændsler reduceret med 9,9% 

 Affald forøget med 0,1% 

 Biomasse forøget med 6,9% 

 Vedvarende energi (VE) reduceret med 37,9% 

 Strøm forøget med 49% 

Alle tal sammenlignet med 2018.  

Det forøgede forbrug af strøm og biomasse er forårsaget af det generelle skift fra brug af fossile brændsler 

til biomasse og strøm inden for fjernvarme som helhed. Det største bidrag til det forøgede forbrug af 
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hvilket bidrager til en fossilfri KKV/FV-brændselsfordeling i fremtiden. 

Konklusion 
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 Fald i segmenternes energiforbrug, udhules af stigende energiforbrug i fremstillingsprocesserne. 

 Skifte af strøm-datakilder giver støj i vurderingen af udviklingen på de enkelte segmenter. Det 

forventes at Monitoreringsrapporten 2020 giver bedre mulighed for at vurdere segmenternes 

udviklingstendenser.   

Fremgangen i CO2-reduktionen i 2019 gør det realistisk at realisere den vigtige 2020-milepæl på 50% CO2-

reduktion, hvilket betyder at der i 2020 skal realiseres en supplerende positiv CO2-reduktion 6%-point. 

4. Forventninger til de fremtidige handlinger og udvikling  

Også i 2020 vil der være fokus på arbejdet på at styrke eksekvering af Roadmap2025. DK2020 Sønderborg 

klimahandlingsplanen, som blev godkendt af byrådet i juni 2020, forventes at styrke indsatserne. 

Arbejdsgrupperne relateret til de otte segmenter, er vigtige interessenter i implementering/eksekveringen 

af Roadmap2025, som også omfatter byrådet, kommunen, lokale virksomheder, interessenter/sponsorer 

og områdets mange klimaambassadører. Den nye ProjectZero Business (forretningsenhed) vil fokusere på 

nye perspektiver og forstærket samarbejde med erhvervslivet med henblik på en forøgelse i antallet af 

grønne jobs. Der er i forsommeren 2020 igangsat SEP-Sønderborg projekt med henblik på efterfølgende i 

2020/2021 at udarbejde en opdateret varmeplan, en opdateret transporthandleplan samt en 

klimahandleplan sammen med landbruget. 

4.1. Ejerbolig-segmentet 

Handlinger fra juni 2020: 

 Der vil være et stærkere fokus på implementering af kunderejsedesignet for boligejersegmentet, 

inklusive uddannelsesprogrammer og forbedret deltagelse af alle lokale banker, håndværkere, 

lokale byggeeksperter og konsulenter samt kommunen som bygningsmyndighed.  

 ZERObolig 4.0 (integration) blev lanceret i foråret 2020 med en styrket vision, en forbedret strategi 

og et forbedret koncept baseret på Roadmap2025 og metodiske værktøjer fra EU Stronghouse-

projektet. De kommende års ejerbolig-indsatser bygger på denne platform.  

 Styrket fokus på facilitering af direkte dialog med boligejerne og også et stærkere fokus på 

interessenters handlinger og budskaber over for boligejerne - kunderejsen.  

4.2. Boligselskab-segmentet 

I 2020 og 2021 forventes de seks boligforeninger at investere omkring 60 millioner kroner i 

energibesparende tiltag i deres bygninger. Investeringerne over de næste to år vil omfatte mange 

bygningsintegrerede solcelleanlæg kombineret med batteriløsninger og også konvertering af naturgasfyr til 

varmepumper i regioner uden fjernvarmeværker. Intelligente energiløsninger til bygninger forventes også 

at være i fokus over de næste få år. 

4.3. Privat udlejning-segmentet 

Der henvises til Roadmap2025, hvor ejerne af udlejningsejendommene forventes at fortsætte deres 

energirenoveringsprojekter som en integreret del af de løbende renoveringsindsatser.    
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4.4. Passagertransport-segmentet 

I foråret 2020 finansierede EU SmartEnCity-projektet installeringen af 24 el-ladestationer i indkøbsområder, 

private virksomheder og på offentlige steder/pladser. 

I slutningen af 2020 vil Sønderborg Kommune igangsætte analyse af udfordringer/muligheder i relation til 

ny el-ladeinfrastruktur i forventning om et massivt boom i salget af elbiler fra ca. 2022. På det nationale 

niveau er der et stigende fokus på at udbygge el-ladeinfrastrukturen. 

4.5. Virksomheds-segmentet 

Fremtidige handlinger fra juni 2020: 

 For ZERObutik er ambitionen at få flere butikker involveret i det opdaterede ZERObutik-program.   

Af samme grund vil der være mere kontakt og promovering, inklusive annoncering. 

 ZEROcompany-programmet undergår den same fornyelsesproces som ZERObutik, hvilket omfatter 

nye metoder for involvering af områdets virksomheder i Sønderborgs omstilling. 

 Den indledende workshop-serie på tre workshops for de 10 største virksomheder sluttede i foråret 

2020, men baseret på udbyttet herfra, vil der blive etableret et videndelingsnetværk for at 

understøtte virksomhedernes fortsatte individuelle rejse. 

 For at demonstrere supermarkedernes potentiale som ‘prosumers’ i fremtidens intelligente 

energisystem vil Danfoss i samarbejde ‘BALS’ etablere en Fakta-butik som en ADC (Application 

Development Centre) i Havnebjerg/Nordborg, som vil stå færdig i 2020. Butikken vil have 

almindelige kunder, men vil også tiltrække erhvervsgæster, som ønsker at blive inspireret til at 

opskalere klimaløsningerne til Europas næsten 10.000 supermarkeder. 

4.6. Landbrugs-segmentet 

ProjectZero og PlanEnergi har analyseret landbrugets CO2-aftryk baseret på baselines i 1990 og 2017. En 

landbrugsfokuseret innovations-workshop vil i Q4/2020 diskutere udfordringer og løsninger i samarbejde 

med LandboSyd, ProjectZero og lokale landmænd. Samarbejdet og dialogen mellem LandboSyd, 

ProjectZero, kommunen og lokale landmænd forventes at blive styrket yderligere i 2020/2021 som en del 

af DK2020 og SEP-Sønderborg projekterne.    

4.7. Tung transport-segmentet 

Der er stigende interesse i grøn transport fra både transportindustrien og fra virksomheder. I 2020 

forventes det, at virksomhederne vil være mere fokuserede på CO2-aftryk genereret af transport af varer. 

Kommunen vil i 2021 opdatere transport-handleplanen som en del af SEP-Sønderborg projektet. De største 

industrivirksomheder forventes at vise ny interesse i denne proces. 

4.8. Energi-segmentet 

Roadmap2025 repræsenterede et gearskifte med øget fokus omkring energi fra vedvarende kilder, 

inklusive biogas, vind, solceller, fjernvarme og genbrug af plastik: 

 Biogas - biogasanlægget i Glansager forventes indkørt i juli 2020.  Dets produktion forventes at 

komme op på 20 millioner m3 biogas om året. Biogasanlægget i Kværs er planlagt til at skulle 

producere op til 26 millioner m3 biogas om året og forventes at være klar til produktion i 2022.   
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Tilsammen forventes de to nye biogasanlæg at producere op til 46 millioner m3 biogas eller 1 

million m3 mere, end det oprindeligt var forudset i Roadmap2025. I øjeblikket forventes ingen 

forsinkelser i forhold til Roadmap2025-tidsplanen. 

 Vindkraft – Lillebælt Vind A/S eller det såkaldte Lillebælt Syd projekt forventes at blive etableret i 

en afstand til kysten på mindst 4 kilometer til Als og Fyn. Vindmølleparken er stadig i 

planlægningsprocessen. Projektet forventes at blive bygget med en samlet kapacitet på 160 MW 

vind, af hvilke 120 MW forventes at blive allokeret til realiseringen af Sønderborgs Roadmap2025.    

Siden 2014 er udviklingen af projektet blevet støttet af Sønderborgs byråd, Bitten & Mads Clausens 

Fond og Linak. 

 Solceller – udover de store solcelleanlæg, som allerede er etableret, er et anlæg med yderligere 25 

MW i øjeblikket ved at blive myndighedsbehandlet af Sønderborg kommune og flere solcelleanlæg 

er på vej, hvilket sandsynliggør målet om 100 MW i Roadmap2025. 

 Et nyt varmeværk på Nordals er igangsat i forsommeren 2020. Den væsentligste varmekilde er 

halm fra lokale landmænd, men værket vil i løbet af året også integrere overskudsvarme fra 

Danfoss’s fremstillingsfaciliteter, fra nye Danfoss datacentre og fra det nye ZERO-supermarked. I 

efteråret 2020 forventes Sønderborg Kommune at igangsætte en ny varmeplanproces. 

Varmeplanen forventes politisk behandlet primo 2021. 

 Genbrug af plastik – ved at blive realiseret. Det definerede mål i Roadmap2025 er aktuelt på rette 

spor til at blive realiseret bl.a. baseret på en styrket national rammesætning. 

5. Skift til Energi Balance monitoreringsværktøjet  

Resultaterne præsenteret i afsnit 3 i monitoreringsrapporten for 2019 er baseret på PlanEnergis ”Energi 

Balance” værktøj, som erstatter det tidligere monitoreringsværktøj, som er blevet anvendt siden 2010.  

Med det tidligere monitoreringsværktøj, som blev udviklet i samarbejde med Niras i 2010, var det muligt at 

foretage/servicere Sønderborgs monitoreringsbehov frem til 2018. Men det er et komplekst værktøj, som 

ikke gav mulighed for gennemsigtighed i beregningsmetoderne, hvilket samtidig øgede mulighederne for 

fejl i beregningerne. Værktøjet var primært udviklet til CO2-regnskabet i Sønderborg, hvilket betyder, at 

dette værktøj ikke længere anvendes af andre kommuner. Af samme grund er det ikke muligt at 

benchmarke de energi-/klimahandlinger, som Sønderborg udfører med lignende handlinger foretaget af 

andre danske kommuner.  

Derimod er Energi Balance-værktøjet et mere standardiseret værktøj, som er udviklet af den danske 

konsulentvirksomhed PlanEnergi i samarbejde med Aalborg Universitet. PlanEnergi har siden fortsat med at 

udvikle og forfine værktøjet, som bliver brugt til CO2-regnskaber i nu mere end 30 kommuner i Danmark. 

Værktøjet er transparent og giver et godt overblik over energiproduktionen og energiforbruget i et 

geografisk område og beregner samtidig CO2-udledningen fra området. Værktøjet bruges også til opstilling 

af scenarier og blev af ProjectZero anvendt i 2018 i forbindelse med udviklingen af Sønderborgs 

Roadmap2025 og de relaterede energimodelleringer. Desuden følger værktøjet de guidelines, som er 

fastsat af Energistyrelsen og bruger de mest præcise data-input, som er til rådighed for den specifikke 

kommune.  

https://www.projectzero.dk/publikationer/city/roadmaps
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Processen med at skifte værktøj er forløbet over flere faser, startende med en analyse af de to værktøjer 

for at klargøre, om de ville give et tilstrækkeligt ens output, hvis de blev udstyret med de samme principper 

og brugte de samme datareferencer. Sammenligningen blev udført for 2018.  

Sammenligningen kan ses i Tabel 2 i (bilags) afsnit 6. Tabel 2 viser, at der er minimale forskelle i CO2-

regnskabet 2018 for Sønderborg, når de forskellige værktøjer anvendes, men hvor de samme principper og 

samme data-referencer bruges. Når man sammenligner med det tidligere monitoreringsværktøj, viser 

Energi Balance-regnskabet en forskel på samlet 0,3% (forøgelse) i CO2-udledning for 2018. De største 

forskelle skyldes bl.a. en anderledes måde at kategorisere strømforbruget, naturgasforbruget og 

fjernvarmeforbruget på samt forskelle i hvordan værktøjerne afrunder tal.  

Overvejelser og afgrænsninger  

Den årlige monitoreringsrapport for Sønderborg bliver sædvanligvis udarbejdet i slutningen af Q2 eller i 

begyndelsen af Q3. Indsamlingen af monitoreringsdata er bestemt af denne cyklus. Flere datasæt for 2019 

vil imidlertid først være til rådighed i slutningen af 2020. Dette påvirker valget af de anvendte datasæt 

anvendt til monitoreringen i 2019. Dette gælder følgende:   

 CO2-udledningsfaktor for 2019 (Energistyrelsen) 

 Energistatistik for 2019 (Energistyrelsen) 

 Standardforbruget for køretøjer i 2019 (DCE) 

 Trafikarbejde i 2019 (Vejdirektoratet) 

I stedet er følgende datagrundlag anvendt ved monitoreringen af 2019:  

 Forventet CO2-udledningsfaktor residual-el for 2019 (Energistyrelsen) 

 Energistatistik for 2018 (Energistyrelsen) 

 Standardforbruget for køretøjer i 2018 (DCE) 

 Trafikarbejde i 2018 (Vejdirektoratet) 

Desuden er metoden med graddage2 som blev anvendt i det tidligere monitoreringsværktøj blevet ændret. 

I stedet anvender Energi Balance værktøjet data fra skorstensfejerstatistikkerne. 

Udledningsfaktorerne baseret på brændsler er blevet opdateret, og standard-Energi Balance-faktorerne 

anvendes.  

Den importerede strøm antages at være en brændselsfordeling baseret på kondensations-baseret strøm fra 

centrale elværker, offshore vindmøller og halvdelen af de kystnære vindmøller Danmark - dette kaldes 

residual-el. CO2-udledningsfaktoren for residual-el anvendt i Energi Balance 2019 beregningerne er baseret 

på en fremskrivning fra Energistyrelsen (oktober 20163). Årsagen til dette er, at den faktiske CO2-

udledningsfaktor for residual-el for 2019 afgøres af Energistyrelsen i slutningen af 2020. Princippet er en 

fortsættelse af det princip, som er anvendt i Sønderborg monitoreringsrapporterne for 2018, hvilket også 

er grunden til, at den samme reference fortsætter med at blive anvendt i monitoreringen for 2019. I 2019 

udgjorde faktoren for residual-el 295 kg CO2 per MWh, mod 353 kg CO2 per MWh i 2018.  

                                                        
2 En graddag sammenligner udendørstemperaturer med en standardtemperatur et bestemt sted. Jo koldere 
udendørstemperaturen er, jo højere er antallet af graddage. Et højt antal graddage resulterer generelt i højere niveauer af 
energiforbrug til rumopvarmning. Dette betyder, at variationer i energiforbrug forårsaget af klimatiske variationer udjævnes. 
3 Fremskrivninger af udledningsfaktoren for elektricitet i relation til residual-el, side 88. 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/kortlaegning_og_noegletal_280916.pdf
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Det forøgede strømforbrug i 2019 (7,6% højere end i 2018) får energiforbruget i nogle af de monitorerede 

segmenter til at stige i 2019 sammenlignet med 2018. Den for 2019 anvendte dataindsamlingsmetode er ny 

og således uden muligheder for at sammenligne forbrugshistorik med tidligere år. En mere præcis 

sammenligning med den faktiske fluktuation i energiforbruget i Sønderborg forventes at kunne vurderes i 

monitoreringsrapporten for 2020, hvor det forventes muligt at sammenligne datasæt fra samme datakilde 

flere år i træk.  

En ekstern verifikation af processen, resultaterne og udbytterne af monitoreringen indtil 2018 blev tidligere 

anvendt på grund af kompleksiteten og usikkerheden i det tidligere værktøj og på grund af manglen på 

gennemsigtighed i beregningerne.  Idet Energi Balance-værktøjet bygger på en etableret standard og et 

gennemsigtigt værktøj, og idet resultaterne opnås og verificeres i samarbejde med PlanEnergi samtidig 

med at monitoreringen bliver udført, anses det ikke relevant at anmode PlanEnergi om fortsat at verificere  

monitoreringsrapporten.  

Resultaterne vist i afsnit 3 er baseret på alle de overvejelser og afgrænsninger, der findes i Energi Balance-

værktøjet, som er præsenteret ovenfor. 

Konklusion:  

CO2-beregningsmetoderne for kommuner/byer bliver løbende udviklet og forbedret over hele verden. 

Kompleksiteten af det tidligere monitoreringsværktøj sammen med referencerne og metoderne anvendt i 

værktøjet lever ikke længere op til behovet for gennemsigtighed i Sønderborgs monitoreringsproces. 

Energi Balance-værktøjet fra PlanEnergi repræsenterer et mere opdateret og sammenligneligt værktøj end 

det monitoreringsværktøj, som ProjectZero tidligere har anvendt til sin monitorering. Energi Balance-

værktøjet er et transparent værktøj, som også kan anvendes til opstilling af scenarier og umiddelbart vise 

effekten af de energi-relaterede tiltag, som kommunen og lokale aktører planlægger at implementere. 

Desuden vil anvendelsen af Energi Balance-værktøjet som Sønderborgs nye monitoreringsværktøj styrke 

ProjectZeros muligheder for at forbedre monitoreringen og benchmarke resultaterne med andre 

kommuner i Danmark.  

Baseret på analyserne, overvejelserne og konklusionerne ovenfor, blev det i foråret 2020 besluttet at 

udfase det tidligere proprietære NIRAS-udviklede monitoreringsværktøj og anvende PlanEnergi´s standard-

Energi Balance-værktøj som den nye platform for den årlige monitorering. Værktøjet er anvendt fra og med 

denne monitoreringsrapport for 2019. 
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6. Bilag 

 
Figur 1: Udvikling i udledning af CO2 i Sønderborg siden 2007 
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Figur 2: Udviklingen i samlet årlig CO2-udledning i Sønderborg 2007-2019 
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Figur 11: CO2-udviklingen i Roadmap2025-segmenterne (2007, 2018, 2019) 
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Figur 12: CO2-udvikling i energisegmentet i forhold til typer af anvendelse (2007, 2018, 2019) 
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Figur 13: CO2-udledning i forhold til energikilde 2007-2019 
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Figur 14: Energiforbrug i forhold til Roadmap2025-segmenterne (2007, 2018, 2019) 
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Figur 15: Energiforbrug i energisegmentet i forhold til type af anvendelse (2007, 2018, 2019) 
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Figur 16: Udviklingen i vedvarende energi i Sønderborg 2007-2019 
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Figur 17: Energiforbrug i Sønderborg i forhold til typer af anvendelse (2007-2019) 
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Figur 18: KKV og FV brændselsfordeling i Sønderborg 2007-2019 
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Tabel 1 : Roadmap2025-segmenternes energiforbrug og CO2-reduktioner sammenlignet med 2007 og 2018 

Roadmap2025-segmenter Energiforbrug CO2-reduktion 

2018/2019 2007/2019 2018/2019 2007/2019 

Boliger 12,3% -6,2% -8,1% -54,3% 

Passagertransport -1,0% -3,2% -7,1% -9,4% 

Erhverv -13,5% -28,8% -15,3% -54,9% 

Landbrug 7,2% 4,2% 6,8% -22,9% 

Tung transport -2,4% -30,8% -8,9% -35,4% 

Offentlig service -8,3% -15,2% -8,8% -49,7% 

I alt -0,4% -14,1% -9,2% -44% 

Energi 2018/2019 2007/2019 2018/2019 2007/2019 

Rumopvarmning og varmt 
vand  

-3,9% -21,8% -27,0% -65,4% 

Belysning og apparater -6,2% 6,5% -0,4% -36,6% 

Vejtransport -1,3% -10,7% -7,5% -16,5% 

Fremstillingsprocesser 11,4% -13,8% -2,2% -48,9% 

I alt -0,4% -14,1% -9,2% -44% 
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Tabel 2: Sammenligning af det tidligere monitoreringsværktøj med Energy Balance med brug af de samme vilkår 

 2018 Tidligere 
Monitoreringsværktøj

4 

2018 EnergiBalance (samme 
principper som i 

Monitoreringsværktøjet) 

Forskel [%] 

Resterende CO2 (%) fra baseline 61,67% 61,82% 0,2% 

Reduktion af CO2 (%) fra baseline 38,33% 38,18% 0,2% 

Årlig ændring (ton) 19.045 17.967 -5,7% 

Anvendelse/CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %)    

Rumopvarmning og varmt vand  97.349 95.799 -1,6% 

Lys og apparater  89.194 98.803 10,8% 

Fremstillingsprocesser  103.410 96.086 -7,1% 

Vejtransport  142.383 142.727 0,2% 

SUM 432.336 433.414 0,3% 

Sektor / CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %)    

Borgere 97.477 109.963 12,8% 

Handel og service 26.901 29.163 8,4% 

Industri og landbrug 112.419 102.486 -8,8% 

Off. institutioner  
 

53.156 49.075 -7,7% 

Transportforbrug 142.383 142.727 0,2% 

SUM 432.336 433.414 0,3% 

Energikilde / CO2 (ton) (klimakorrigeret 65 %)    

Strøm 131.655 131.780 0,1% 

Fjernvarme 39.289 40.575 3,3% 

Naturgas 79.677 79.392 -0,4% 

Olie (inkl. LPG fra kommunen) 175.231 175.552 0,2% 

Kul og Koks (kun fra teglværkerne)  6.484 6.115 -5,7% 

Biomasse 0 0 0% 

SUM 432.336 433.414 0,3% 

                                                        
4For reference henvises til Sønderborgs fulde monitoreringsrapport 2018 

https://www.projectzero.dk/Files/Images/Menu-2017/ZEROcity/Monitorering/2019.08.23_ProjectZero_Monitoreringsrapport_2018_final.pdf
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Tabel 3 Hovedbilag til monitoreringsrapport for Sønderborg 2019 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Resterende CO2-emissioner til 
reduktion 

100,00% 95,00% 89,21% 85,90% 86,94% 87,91% 81,20% 75,40% 71,43% 69,41% 64,39% 61,67% 56,01% 

Akkumuleret CO2-reduktion fra 
baseline 

0,00% 5,00% 10,79% 14,10% 13,06% 12,09% 18,80% 24,60% 28,57% 30,59% 35,61% 38,33% 43,99% 

Årlig ændring (ton) 0 35.087 40.527 23.221 -7.273 -6.772 47.000 40.667 27.826 14.164 35.218 19.045 39.657 

Anvendelse (Energi segment)/CO2 ton 
             

Rumopvarmning og varmt vand 205.095 205.365 193.657 187.508 188.986 172.697 158.056 147.163 136.891 115.798 108.900 97.349 71.039 

Lys og apparater 140.073 131.586 131.574 127.922 129.383 142.652 127.173 106.918 92.969 98.292 82.617 89.194 88.795 

Fremstillingsprocesser 198.111 175.795 154.031 140.767 145.748 157.067 142.790 130.646 125.158 131.296 116.713 103.410 101.173 

Vejtransport 157.765 153.211 146.169 146.013 145.365 143.839 141.237 143.861 145.744 141.213 143.151 142.383 131.673 

SUM 701.044 665.957 625.430 602.210 609.483 616.255 569.255 528.588 500.763 486.598 451.381 432.336 392.679 

Sektor/CO2 ton 
             

Borgere 216.003 210.161 200.594 194.731 193.640 195.552 171.913 150.478 139.544 126.506 111.662 97.477 94.675 

Handel og service 56.198 54.694 54.478 52.708 54.237 55.409 49.759 45.564 39.368 33.590 30.883 26.901 30.065 

Industri og landbrug 219.492 197.327 174.620 157.639 162.898 173.190 158.940 145.954 139.611 142.652 127.159 112.419 108.945 

Off. institutioner  51.586 50.563 49.570 51.118 53.342 48.264 47.407 42.732 36.495 42.639 38.526 53.156 27.322 

Transportforbrug 157.765 153.211 146.169 146.013 145.365 143.839 141.237 143.861 145.744 141.213 143.151 142.383 131.673 

SUM 701.044 665.957 625.430 602.210 609.483 616.255 569.255 528.588 500.763 486.598 451.381 432.336 392.679 

Energikilde/CO2 ton 
             

Strøm 277.753 251.125 241.318 227.144 230.913 259.275 232.304 197.720 174.444 186.562 146.640 131.655 121.373 

Fjernvarme 61.172 60.750 64.430 65.333 69.657 60.555 45.129 40.534 40.304 39.709 41.410 39.289 38.012 

Naturgas 100.906 106.162 86.444 86.004 88.315 85.236 81.292 76.780 72.563 70.871 71.596 79.677 73.026 

Olie 250.041 238.719 225.961 218.331 215.695 206.292 206.174 208.606 208.857 184.543 185.714 175.231 154.153 

Kul og Koks  11.173 9.202 7.277 5.397 4.904 4.897 4.356 4.948 4.595 4.913 6.021 6.484 6.115 

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

SUM 701.044 665.957 625.430 602.210 609.483 616.255 569.255 528.588 500.763 486.598 451.381 432.336 
392.679 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Anvendelse (Energi segment)/MWh 
             

Rumopvarmning og varmt vand 944.852 966.706 911.373 918.650 929.564 885.727 909.247 880.698 847.882 818.073 769.704 768.487 738.666 

Lys og apparater 244.967 248.164 251.360 258.790 270.972 257.137 250.395 238.046 229.509 222.584 230.598 277.989 260.777 

Fremstillingsprocesser 533.137 497.011 424.948 405.346 431.529 415.691 396.666 396.062 409.506 409.344 424.719 412.624 459.623 

Vejtransport 596.656 579.333 552.685 551.970 549.296 543.379 533.453 543.268 550.360 533.186 541.542 540.061 533.083 

SUM 2.319.612 2.291.214 2.140.365 2.134.757 2.181.362 2.101.934 2.089.761 2.058.073 2.037.257 1.983.188 1.966.562 1.999.161 1.992.149 

Sektor/MWh 
             

Borgere 793.218 804.126 762.895 779.764 788.051 774.024 762.160 728.614 709.563 682.699 646.390 638.074 724.728 

Handel og service 150.200 154.813 152.852 155.560 162.233 155.293 157.797 156.796 148.238 132.160 132.635 130.297 138.775 

Industri og landbrug 630.428 597.584 521.519 482.926 509.381 489.478 473.279 469.753 479.587 475.051 486.085 473.322 458.946 

Off. institutioner  149.110 155.358 150.415 164.536 172.402 139.759 163.073 159.642 149.509 160.091 159.911 217.406 136.618 

Transportforbrug 596.656 579.333 552.685 551.970 549.296 543.379 533.453 543.268 550.360 533.186 541.542 540.061 533.083 

SUM 2.319.612 2.291.214 2.140.365 2.134.757 2.181.362 2.101.934 2.089.761 2.058.073 2.037.257 1.983.188 1.966.562 1.999.161 1.992.149 

Energikilde/MWh 
             

Strøm 485.748 473.608 461.016 459.521 483.611 467.356 457.393 440.209 430.644 422.475 409.298 410.328 441.346 

Fjernvarme 317.881 323.945 334.852 337.900 361.004 349.939 362.077 357.595 365.692 382.195 366.686 377.553 355.220 

Naturgas 493.649 519.457 423.571 421.045 432.050 415.163 397.626 374.502 353.247 345.316 348.909 388.289 357.194 

Olie 943.636 900.902 852.889 824.032 813.788 778.330 777.741 786.840 787.781 696.327 701.741 663.734 583.143 

Kul og Koks  30.578 25.182 19.916 14.771 13.420 13.420 11.936 13.680 12.672 13.549 16.603 17.881 17.889 

Biomasse 48.120 48.120 48.120 77.488 77.488 77.725 82.987 85.248 87.222 123.325 123.325 141.377 237.357 

SUM 2.319.612 2.291.214 2.140.365 2.134.757 2.181.362 2.101.934 2.089.761 2.058.073 2.037.257 1.983.188 1.966.562 1.999.161 1.992.149 

Roadmap2025-segmenter [CO2 ton] 
             

Boliger 209.101 
          

103.885 95.486 

Passagertransport 114.625 
          

111.796 103.814 

Erhverv 242.230 
          

128.995 109.261 

Landbrug 37.330 
          

26.948 28.778 

Tung transport 43.139 
          

30.587 27.858 

Offentlig service 54.619 
          

30.125 27.481 

SUM 701.044                     432.336 392.679 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Roadmap2025-segmenter [MWh] 
             

Boliger 782.720 
          

653.650 733.823 

Passagertransport 434.722 
          

425.246 421.000 

Erhverv 675.245 
          

555.725 480.904 

Landbrug 101.335 
          

98.461 105.570 

Tung transport 161.934 
          

114.815 112.083 

Offentlig service 163.657 
          

151.265 138.769 

SUM 2.319.612                     1.999.161 1.992.149 

Brændselsfordeling i FV og KVV [MWh] 
             

Gasolie 808 2.313 643 873 368 139 35 52 43 43 371 1.812 28 

Naturgas 487.965 499.972 488.447 543.344 485.928 257.574 159.241 90.677 140.666 134.857 104.557 97.212 89.167 

Affald 198.389 198.680 197.307 196.627 204.648 187.686 183.449 212.506 220.074 210.537 212.552 209.432 209.722 

Biogas 4.701 3.655 3.722 2.990 2.769 4.440 5.394 5.239 5.364 4.631 4.552 14.073 13.889 

Træ- og biomasseaffald 682 1.237 2.304 12.258 2.119 21.481 168.640 3.645 3.431 6.047 7.322 7.634 2.583 

Skovflis 0 0 0 0 0 0 0 109.373 118.676 135.890 126.048 134.700 136.583 

Halm 0 0 0 0 0 0 0 24.425 35.195 36.631 28.070 23.506 38.861 

Bio-olie 0 0 0 3.351 3.443 11.988 14.454 14.334 6.508 2.370 1.986 3.292 3.861 

Solenergi 0 0 0 5.231 5.433 14.448 14.893 14.709 14.691 20.531 15.440 22.325 19.472 

Geotermi 0 0 0 0 0 0 0 5.499 2.945 4.672 9.965 9.013 0 

Elektricitet 0 0 0 0 0 6.056 7.568 10.414 8.522 8.649 15.209 11.687 17.417 

SUM 692.545 705.858 692.422 764.674 704.708 503.812 553.674 490.874 556.114 564.858 526.072 534.687 531.583 

Brændselsfordeling i FV og KVV [MWh] 
             

Fossile brændsler    488.773 502.285 489.089 544.217 486.296 257.713 159.276 90.730 140.709 134.900 104.928 99.024 89.194 

Affald 198.389 198.680 197.307 196.627 204.648 187.686 183.449 212.506 220.074 210.537 212.552 209.432 209.722 

Biomasse 5.383 4.892 6.026 18.599 8.331 37.908 188.488 157.016 169.173 185.569 167.979 183.204 195.778 

VE 0 0 0 5.231 5.433 14.448 14.893 20.208 17.636 25.203 25.405 31.339 19.472 

Elektricitet 0 0 0 0 0 6.056 7.568 10.414 8.522 8.649 15.209 11.687 17.417 

SUM 692.545 705.858 692.422 764.674 704.708 503.812 553.674 490.874 556.114 564.858 526.072 534.687 531.583 

VE Produktion i Sønderborg-området 
[MWh]              

Vindenergi 23.503 22.510 20.647 19.694 22.597 21.690 28.930 37.612 37.977 31.820 34.886 31.963 34.667 

Solceller 0 0 0 896 1.791 6.112 12.444 12.617 14.738 15.464 16.848 18.869 31.500 

SUM 23.503 22.510 20.647 20.589 24.388 27.801 41.374 50.230 52.715 47.284 51.734 50.832 66.167 
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