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Del-projektplaner for CO2-reducerende initiativer i handleplanen for bæredygtig udvikling (mål 13) 
 

 

Initiativ  

 

Baseline  
– hvad er 
udgangspunktet? 

Målsætning 2025  
– hvad er delmålet? 

Målsætning 2030  
– hvad er slutmålet? 

Ressourcer 
- hvilke ressourcer skal der til 
for at gennemføre 
aktiviteterne?  

Resultat 
- hvilke resultater 
ønsker vi at opnå? 

Effekt 
- hvilken virkning 
ønsker vi at opnå? 

Udskiftning af 
fossilbiler til elbiler ** 

2020: 2% elbiler og 
25% hybrid 
(hjemmeplejen er 
bundet af investering 
i hybridbiler for en 4-
årig periode) 

I 2018 udledte kørsel 
i kommunens biler 
513 tons CO2 

28% elbiler 100% elbiler 

Investering i:  
- flådestyring (central) (udgift 
ukendt og ikke afsat) 
- overblik over kørsel (eks. GPS-
tracking) (udgift ukendt og ikke 
afsat) 
- investering i elbiler (udgift 
ukendt og ikke afsat) 
- investering i ladestandere 
(antal kendes ikke pt.), 
omkostning = 20-50.000 kr. per 
ladestander (ikke afsat) 

- fossilbiler (benzin, 
diesel og hybrid) 
udfases 
 
- øget elforbrug 
 

- CO2-reduktion på 513 
tons i 2030 
 
- mere effektiv kørsel 
- evt. færre biler 
- 100% VE for biler i 
2030 

Udskiftning af 
varmekilder i 
kommunale bygninger 
til varmepumper 
indenfor 
naturgasforsynede 
områder ** 

2019: 31% 
dækningsgrad 
 
I 2018 udledte 
kommunens 
naturgasfyr 2.130 
tons CO2 

47% dækningsgrad 100% dækningsgrad 

Indkøb af varmepumper: 
- 4 mio. kr. afsat i 2020  
- 39 mio. kr. ikke afsat fra 2021-
2030 

- naturgasfyr 
udfases 
- øget elforbrug 

- CO2-reduktion på 
2.130 tons i 2030 
 
- 100% VE til 
opvarmning i 2030 

Samarbejde med 
fjernvarmeværker om 
øgning af andel 
vedvarende energi ** 

2019: 52% VE 
 
I 2018 udledte 
kommunens 
fjernvarmeforbrug 
1.250 tons CO2 

75% VE 100% VE 

- dialog/møder med 
fjernvarmeværker og evt. krav 
om projektberegninger 

- myndighedsbehandling af 
projekter 

- fossile brændsler i 
fjernvarmen udfases 
- øget elforbrug 
- øget 
biomasseforbrug 

- CO2-reduktion på 
1.250 tons i 2030 
 
- 100% VE til 
opvarmning i 2030 
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Initiativ  

 

Baseline  
– hvad er 
udgangspunktet? 

Målsætning 2025  
– hvad er delmålet? 

Målsætning 2030  
– hvad er slutmålet? 

Ressourcer 
- hvilke ressourcer skal der til 
for at gennemføre 
aktiviteterne?  

Resultat 
- hvilke resultater 
ønsker vi at opnå? 

Effekt 
- hvilken virkning 
ønsker vi at opnå? 

Etablere VE-anlæg 
(solceller og 
vindmøller) i regi af 
Svendborg VE A/S ** 

2020: 0 anlæg 
Der søges at 
afdække lovmæssige 
muligheder 

Etablering af VE-anlæg 
X antal etableret 

Etablering af VE-anlæg 
X antal etableret 

 ? 
- Svendborg VE A/S investerer i 
solceller og vindmøller  
(midler ikke afsat endnu) 

- mulighed for at 
udnytte arealer til 
VE-anlæg, især 
tagflader til solceller 
 
- øget lokal 
elproduktion 

- i 2030 som 
virksomhed 
- øge lokal produktion 
af VE og dermed 
bidrage til national 
målsætning om 100% 
VE i strøm 

Køb af grøn strøm 
(certifikat om 
vindstrøm) ** 

2019: Intet køb af 
grøn strøm 
 
I 2018 udledte 
kommunens 
elforbrug 1.869 tons 
CO2 

Køb af 100% grøn 
strøm (vindstrøm) 

Køb af 100% grøn 
strøm (vindstrøm) 
Den nationale 
målsætning er at al 
strøm i 2030 
produceres af VE 

- 60.000 kr./år afsat indtil al 
strøm i DK er VE 
 

- fossile energikilder 
i elproduktionen 
udfases 

- CO2-reduktion på 
1.869 tons fra og med 
2020 (kan ikke 
medregnes i 
afrapporteringen som 
klimakommune) 
 
- Bidrager til grøn 
omstilling i DK 

Mere skov ** 
2019: 14% af 
kommunen er 
dækket af skov 

14,5%  
(250 ha svarer til en 
stigning på 0,5%)) 

14,8 % 
 

20.8 mio. kr. afsat til etablering 
af skov på 540 ha i samarbejde 
med VA og Naturstyrelsen 

- større areal med 
offentlig skov  

- CO2-binding på 10 
tons/ha/år 
 
- øger desuden 
naturarealer og 
biodiversitet 

Fælles kommunalt 
udbud af busdrift i by- 
og regionalruter i 
Fynbus regi ** 

2019: 0 elbusser 
 
Den nuværende CO2-
udledning fra 
busdriften kendes 
ikke 

Alle by- og 
regionalbusser er 
elbusser 

Alle by- og 
regionalbusser er 
elbusser 

Der er endnu ikke foretaget 
beregninger af omstilling fra 
diesel- til elbusser 

- udfasning af 
dieselbusser 
- øget elforbrug 

- CO2-reduktion på X 
tons (da den 
nuværende udledning 
ikke kendes kan 
reduktionen ikke 
estimeres 
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Initiativ  

 

Baseline  
– hvad er 
udgangspunktet? 

Målsætning 2025  
– hvad er delmålet? 

Målsætning 2030  
– hvad er slutmålet? 

Ressourcer 
- hvilke ressourcer skal der til 
for at gennemføre 
aktiviteterne?  

Resultat 
- hvilke resultater 
ønsker vi at opnå? 

Effekt 
- hvilken virkning 
ønsker vi at opnå? 

Vejbelysning omlagt til 
LED  

2013: 54% af 
vejbelysningen er 
omlagt til LED 
CO2-udledning for 
vejbelysning var 383 
tons i 2018 

? ? 
- kræver ikke yderligere 
investeringer såfremt el er 100% 
VE 

- CO2-reduktion CO2-reduktion på 383 
tons i 2020 

Flere offentligt 
tilgængelige 
ladestandere til elbiler 
** 

2019: 12 
ladestandere 20 20 ladestandere 30 ladestandere 

- 1,2 - 3 mio. kr. (ikke afsat) 
- 40.000-100.000 kr. per stander 
(offentlige ladestandere er 
dyrere end kommunale pga. 
størrelse og software) 

- flere offentlige 
ladesteder 
- øget elforbrug 
- øger incitamentet 
for private elbiler 

- CO2-reduktion på X 
tons fra privatbilismen 
(afhænger hvor mange 
privatbiler, der 
udskiftes.  

Flere vindmøller og 
solceller opstillet 
lokalt ** 

I 2018 producerede 
lokale vindmøller og 
solceller 72.000 
MWh 
(84% produceret af i 
alt 49 vindmøller) 

21 Produktion af mindst 
150.000 MWh 

22 (15 stk. 150 møller 
eller 250 ha solceller) 

Produktion af mindst 
200.000 MWh 
(20 stk. 150 møller 
eller 330 ha solceller) 

- facilitering af opsætning af 
flere vindmøller og solceller 
lokalt 
-myndighedsbehandling af 
projekter 

- øget lokal 
elproduktion 

- 100% VE i 
elproduktion 
 
- lokalt bidrag til at 
sikre den statslige 
målsætning 

Alternativt brændstof 
til færgedriften ** 

Færgedriftens CO2-
udledning udgjorde 
1.033 tons i 2018 = 
14% af 7.338 
VE-andel i 2020 er 
10% (lovkrav) 

23 VE-andel på x % Færgedrift omlagt til 
100% VE  

- undersøgelser af alternativt 
brændstof er igangsat 
- økonomien kendes endnu ikke 
 

- fossile 
brændstoffer skal 
udfases 

- CO2-reduktion på 
1033 tons i 2030 
- 100% VE færgedrift 
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Initiativ  

 

Baseline  
– hvad er 
udgangspunktet? 

Målsætning 2025  
– hvad er delmålet? 

Målsætning 2030  
– hvad er slutmålet? 

Ressourcer 
- hvilke ressourcer skal der til 
for at gennemføre 
aktiviteterne?  

Resultat 
- hvilke resultater 
ønsker vi at opnå? 

Effekt 
- hvilken virkning 
ønsker vi at opnå? 

Sammenhold af 
initiativernes bidrag 

I 2018 var 
kommunens CO2-
udledning = 7.338 
tons  

24  Omlægning til 100% 
VE, som virksomhed 

Ekstra investeringer (ikke 
afsat): 
- Flådestyring (central) 
- GPS-tracking 
- Kommunale ladestandere = 20-
50.000 kr. pr. stk.  
- Elbiler = udgift ukendt 
- Elbus = udgift ukendt 
- VE-anlæg = udgift ukendt  
- Off. ladestandere = 1,2-3 mio. 
kr. (40-100.000 kr. pr. stk.) 
- alternativt brændstof til 
færgedriften = udgift ukendt 

Omlægning til 100% 
VE, som virksomhed 
i 2030 

CO2-reduktion i alt i 
2030 = 7.630 tons 
 
= 104% CO2-reduktion 

 

**  = initiativ er ikke igangsat 

**  = initiativ er igangsat  

**  = forberedende undersøgelser igangsat 
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