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Igangværende indsatser, der bidrager til omstilling til vedvarende energi (VE) og 
reduktion af CO2 for kommunen som virksomhed 
 
 
Byrådets målsætning for kommunen som virksomhed = 75% VE i 2025 og 100% VE i 2030. 
 
 
Tabel 1: Seneste opgørelse for 2018 

 Andel VE CO2-udledning 
Energiforbrug i kommunen som 
virksomhed 

 Varme og el i bygninger,  
 Medarbejderes arbejdskørsel  
 Diesel til færgedrift 
 El til vejbelysning) 

 
 

27% 

 
 

7.338 tons 

 
Det er planen, at energiforbruget til buskørsel bliver medregnet fra og med 2019 og på sigt også 
skolebuskørsel og specialkørsler. Derfor vil VE-andelen forventeligt være mindre end i 2018 og CO2-
udledningen større end i 2018. 
 
I 2018 udgjorde bygningerne 71% af CO2-udledningen, kørslen 10%, færgerne 14% og vejbelysningen 5%. 
 
 
Estimat af mulig CO2-reduktion med igangværende initiativer 
I tabel 2 på næste side er de igangværende initiativer, som bidrager til målsætningerne, oplistet. Følgende 
forudsætninger ligger til grund for estimaterne: 

 Vi køber grøn strøm (vindstrøm) eller el-nettet er forsynet med 100% VE (statens målsætning) 
 Alle vores naturgasfyr udskiftes med varmepumper senest i 2030 
 Fjernvarmeforsyningen er omstillet til 100% VE senest i 2030 
 Der er etableret 250 ha skov i 2030 
 Bilparken består udelukkende af elbiler i 2030 
 Færgedriften er omlagt til ikke-fossil brændstof i 2030 
 By- og regionalbusser er omlagt til el fra og med 2024 

  
Det vurderes, at initiativerne under de forudsætninger kan reducere CO2-udledningen i 2030 med ca. 104% i 
forhold til 2018.  
 
Transport er den sektor, som vurderes at være sværest (dyrest) at omlægge til 100 % VE. Efterhånden som vi 
får flere CO2-kilder for transport med i opgørelsen, vil tallene ændre sig. 
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Tabel 2: igangværende kommunale initiativer, som bidrager til opfyldelse af målsætningerne 
Kommunale indsatser Opstart Deleffekt på CO2-udledningen Effekt i forhold til den totale 

CO2-udledning i 2018 = 7.338 
tons. 

CO2-reduktion som 
vil kunne indregnes 

fremadrettet  
 
 
Køb af grøn strøm fra SEF 

2020 Kommunens elforbrug udledte 
1.869 tons CO2 i 2018.  
Grøn strøm reducerer 
udledningen med 100% (kan 
ikke medregnes i 
klimakommuneaftalen). 

Reduktion på 25% af 7.338 
tons. 

1.869 tons i 2020 

 
 
Udskiftning af biler til elbiler 
 
Pt. er 5 biler udskiftet til el og 
55 biler til hybrid. Totalt har 
kommunen ca. 215 biler, 
primært benzinbiler 

 
2015 

 
Reduktion på 2,4 tons/bil 
udskiftet til el og 0,4 tons/bil 
udskiftet til hybrid. 
 
Hver gang en benzinbil skiftes 
ud med en elbil reduceres CO2-
udledningen fra bilen med ca. 
80%. Når al strøm = 
vedvarende energi vil 
reduktionen være på 100%. 
Ved en hybridbil reduceres CO2 
med max 20%. 

 
Reduktion på 0,4% af 7.338 
tons. 
 
Hvis 30% af alle biler skiftes 
til el vil reduktionen være på 
ca. 2% af 7.338 tons. 
 
Hvis alle biler skiftes til el vil 
reduktionen være på ca. 6% 
af 7.338 tons. Den del som er 
kørsel i medarbejdernes egne 
biler, har vi ikke råderet over. 

 
32 tons i 2020 

 
 
 

150 tons i 2025  
 
 
 

513 tons i 2030 
 
 
 

 
Energirenovering af bygninger 
(ISP) 

- Isolering, Udskiftning 
vinduer/døre og 
varmekilder, LED-
belysning, Varmestyring, 
Opsætning af solceller, 
Arealeffektivisering 

 
 
 

2013 

 
 
Reduktion på 1.260 tons fra 
2013-2018. Det svarer til en 
reduktion på 20% på varme- og 
elforbruget.  
 
CO2-udledningen var i 2018 = 
3.400 tons fra varmeforbruget. 

 
 
Reduktion på 17% af 7.338 
tons. 
 
Når al el og varme bliver 
produceret fra VE kan CO2-
udledningen reduceres til 0. 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.400 tons i 2030 
(varmeforbrug) 

 
 
Skovrejsning med 
Naturstyrelsen og VA 

 
2020 

 
Optagelse af 10 tons per ha per 
år fra etablering. 

 
I 2030 kan der måske være 
etableret 250 ha = 2.500 tons 
CO2-optag. SKs andel = 17% = 
425 tons. Det svarer til en 
reduktion på 6% af 7.338 
tons. 

 
 

425 tons/år fra og 
med 2030 

 
 
54% af vejbelysningen er 
omlagt til LED 

 
2013 

 
Reduktion på 658 tons =  
60 % af elforbruget til 
vejbelysning. 
 
CO2-udledningen var i 2018 = 
383 tons. 

 
Reduktion på 9% af 7.338 
tons. 
 

 
 
 
 

383 tons i 2020 

 
Beslutning om at næste udbud 
af by- og regionalbusser skal 
være med krav om el 

 
2024 

 

  
?  
Har pt ikke data for buskørslen. 

 
       ? 

 
?  

 
Undersøgelser indledt af 
alternativt brændstof til 
færgedriften 

 
2019 

  
Færgedriftens CO2-udledning 
udgjorde 1.033 tons i 2018 = 
14% af 7.338. 

 
1.033 tons senest i 

2030 

 
Samlede reduktion i tons CO2  

   2.290 t. i 20 (32%) 
2.400 t. i 25 (34%) 

7.630 t. i 30 (104%) 

 

Estimat af mulig VE-omstilling med igangværende initiativer 
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Med de igangværende initiativer og målsætninger, som er fastlagt i handleplanen for bæredygtig udvikling 
2020-2025, og med udgangspunkt i energiforbruget fra 2018, vurderes det, at vi vil kunne opnå en samlet VE-
andel på ca. 48% i 2025 og en samlet VE-andel på 100% i 2030. Det betyder, at vi ikke når målsætningen om 
75% i 2025, men kan nå slutmålet i 2030 (se figur 1). Stigningen fra 2025 til 2030 skal derfor være mere stejl 
end hidtil antaget (vist med grøn stiplet kurve).  
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Figur 1: Udviklingen i andel vedvarende energi. Fra 2013-2017 er værdierne de faktisk opnåede. Den orange kurve viser 
herefter den ønskede udvikling for den politisk målsætning i 2040. Den blå kurve viser den ønskede udvikling for den 
politisk målsætning i 2040. Den grønne kurve viser den estimerede udvikling til 2030 med igangværende initiativer og 
målsætninger, som er fastlagt i handleplanen. 
 
 
Estimatet for den mulige omstilling er vurderet ud fra følgende fakta og antagelser om elforbrug, 
varmeforbrug og brændstofforbrug:   
 

1. Elforbrug vil kunne fastsættes til 100% VE fra og med 2020: 
a. Når vi køber grøn strøm (vindstrøm) kan vi i princippet regne al strøm som VE-strøm. Det kan 

vi gøre ind til al strøm i DK produceres af VE (statslig målsætning i 2030). 
b. Hvis vi kan opnå hjemmel til at udleje arealer til Svendborg VE A/S til etablering af VE-anlæg 

vil det betyde, at vi skal købe mindre grøn strøm (men beregningsmæssigt vil det ikke betyde 
en forskel for VE-andelen). 

c. Hvis vi kan facilitere opsætning af flere vindmøller og solceller lokalt vil det være et lokalt 
bidrag til at sikre den statslige målsætning. 
 

2. Varmeforbrug vil kunne bestå af 62% VE i 2025 og 100% i 2030: 
a. Varmeforbruget i kommunale bygninger bestod i 2018 af 54% fjernvarme og 46% naturgas. 

VE-andelen i fjernvarmen var 52% og VE-andelen i naturgas var 0%. Dermed var den totale 
VE-andel for varmeforbruget = 29%. 

i. Når 47% af vores energiforbrug indenfor naturgasforsynede områder i 2025 er omlagt 
til varmepumper (mål i handleplanen) vil det betyde, at VE-andelen i de områder vil 
være 47% VE, og hvis 75% af fjernvarmen bliver VE-varme i 2025, vil det betyde, at 
det samlede varmeforbrug vil være 62% VE. 

ii. For 2030 estimeres det, at 100% af vores energiforbrug indenfor naturgasforsynede 
områder er omlagt til varmepumper, og at fjernvarmen også er 100% VE-varme. 

 
3. Transport vil kunne bestå af 7% VE i 2025 (undtaget busdrift, da data ikke kendes) og X % i 2030: 



Bilag 5  

  Notat af 24-04-2020 
Acadresag 18/4012

a. Når 30% af bilparken i 2025 bliver omlagt til el (mål i handleplanen) vil det betyde, at vores 
biltransport vil opnå ca. 37% VE (100 %VE for elbiler og 10% VE for øvrige biler pga. lovkrav 
om 10% biobrændstof i benzin og diesel). 

b. Når 100 % af bilparken i 2030 er omlagt til el, vil det betyde at vores biltransport er 100% VE. 
c. Den nuværende færgedrift har 10% VE (lovkrav). Det er uvist, hvornår færgedriften kan 

omlægges til større andel VE, men det forudsættes, at den er 100% VE senest i 2030. 
d. By- og regionalbusser omlægges til el i 2024.  
e. Det er uvist, hvornår skolebuskørsler og diverse specialkørsler omlægges til større andel VE. 

 
Økonomien forbundet med at nå målsætningerne for 2030 er ikke fastlagt. Der vil være tale om øgede 
investeringer til: 

 udskiftning af varmekilder 
 udskiftning af biler 
 udskiftning af busser, taxaer mm. 
 udskiftning af færger eller alternativt brændstof 

 
For at nedbringe de årlige driftsomkostninger kan der investeres i: 

 energirenoveringer i bygninger,  
 udskiftning af lysamaturer i vejbelysningen 
 analyse af bilparkens samlede kørsel 
 flådestyring af bilparken
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