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Politikområde: Miljø- og Naturudvalget  
 
Alternativ 2: Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 med fokus på mindst 
900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder 
ladekapacitet. 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune som virksomhed og geografisk område. 
I 2021 med fokus på Svendborg Kommune som virksomhed og følgende 
indsatser: 

- Kommunale ejendomme i Svendborg Kommune med naturgasfyr 
- Den kommunale bilpark.  

Overordnet 
beskrivelse 

Begrundelse 
I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som 
virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO2-neutrale inden 
2030, og som geografisk område i 2040.  
 
Svendborg Kommune skal dermed reducere CO2-udledningen via 
udskiftning af varmekilder i kommunale ejendomme med 2.130 ton CO2 i 
2030, og omstilling af kommunens bilpark med 513 ton CO2 i 2030, i 
forhold til 2018.  
 
Reduktion på 900 ton CO2 i 2021 
Administrationen har beregnet, hvordan en reduktion på 900 ton CO2 i 
2021 med fokus på varmepumper og elbiler kan opnås. Det vurderes at 
reduktionen kan ske gennem en reduktion på 500 ton CO2 ved skift til 
varmepumper, 125 ton CO2 ved skift til elbiler og 10 ton CO2 ved skift til 
LED-vejbelysningen. Desuden antages det at fjernvarmen reducerer med 
300 ton CO2. Den samlede reduktion i 2021 anslås til 935 ton CO2 i 2021. 
 
Udskiftning til varmepumper: 
På nuværende tidspunkt vurderes det, at omkostningerne ved 
varmepumpedrift vil være på samme niveau som drift med gaskedel, og at 
der derfor ikke vil være afledte driftsbesparelser. Årsagen er, at kommuner 
ikke kan gøre brug af den reducerede elvarmeafgift, men skal betale den 
normale elafgift. Der pågår undersøgelser i forhold til en konstruktion, hvor 
etablering og drift af varmepumper varetages i et kommunalt ejet selskab, 
da elafgiften dermed reduceres.  
 
Administrationen bemærker, at Svendborg Kommune er i forvejen 
frontløber på varmepumpeområdet, da kommunen har relativt mange 
varmepumper sammenlignet med andre kommuner. Ikke desto mindre, 
vurderes det at være både omkostningsfyldt og teknisk vanskeligt at 
udskifte så mange naturgasfyr på én gang. Levetiden for en varmepumpe 
vurderes at være den samme, som for en gaskedel på ca. 15 år. Ved 
udskiftning af naturgasfyr svarende til en reduktion på 500 ton CO2 i 2021 
er det anslået, at cirka 21 naturgasfyr skal udskiftes. Det vil kræve 
udskiftning af nyere gasfyr, som stadig har en restlevetid. Desuden vil der 
være behov for tilkøb af konsulenthjælp for at nå udskiftningen på kort tid 
samt risiko for betydelige driftsproblemer i forbindelse med en hurtig 
implementering. Der vil desuden være store afledte omkostninger til 
indreguleringer og opsyn. Der er på nuværende tidspunkt planlagt 
udskiftning af 10 naturgasfyr årligt. 
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Omstilling af kommunens bilpark 
Hvis 58 af kommunens fossilbiler (leasede og ejede) udskiftes til elbiler i 
2020 og 2021 vil det resultere i en reduktion på 125 ton CO2 i 2021.  
Det anslås, at merudgiften til leasing af elbiler vil være cirka 20 øre/km 
ved 25.000 kørte kilometer årligt. Det vurderes at leasing af elbiler vil 
koste 300.000 kr. i 2021 og i gennemsnit 100.000 kr. i de efterfølgende år. 
Estimat for merudgift ved elbiler er baseret på oplysninger fra 
Kommuneleasing om merudgift i den samlede TCO (total cost ownership) 
ved operationel leasing. Vores leasede biler er leaset ved finansiel leasing, 
men det vurderes at merudgiften bør kunne sættes til nogenlunde det 
samme for finansiel leasing jf. Kommuneleasing.  
 
 
Administrationen foreslår flådestyring og GPS-tracking af kommunens 
bilpark svarende til 900.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i overslagsårerne. 
Dette vil kræve yderligere medarbejderressourcer svarende til 200.000 kr. 
årligt. Det vil også være nødvendigt at kortlægge behov for placering, 
antal og typer af ladestandere, hvilket anslås til at koste 200.000 kr. i 
2021. Det anbefales at opsætte kommunale/semi-offentlige ladestandere 
for 5 mio. kr. 
 
De resterende initiativer fra CO2-reduktionsplanen 
Det er anslået at fjernvarmen bliver mere og mere CO2-neutral frem mod 
2030 jf. Regeringens målsætninger. Reduktionsplanen anslår at 
fjernvarmen reduceres med 200-300 ton CO2 årligt. Samme antagelse om 
en jævn fordeling af CO2-reduktionen er antaget ved elproduktionen. 
 

Behov/ønsker 

Der ønskes at en CO2-reduktion på i alt 900 ton, på virksomhedsniveau i 
2021, hvilket kræver investering i: 

- Varmepumper i den kommunale bygningsmasse. 
- Elbiler og ladestander til den kommunale bilpark. 

 
Derudover er det Svendborg Kommunes målsætning af være 100% 
omstillet til vedvarende energi som virksomhed i 2030 og i 2040 som 
geografisk enhed. Det giver CO2-reduktionsplan 2021-2030 bud på, 
hvordan vi når. 
 

Økonomi 

Varmepumper 
Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og 
udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.  
 
Det anslås, at udgiften til at overgå til varmepumper svarende til en CO2-
reduktion på 500 ton (udskiftning af cirka 21 naturgasfyr) i 2021 beløber 
sig til ca. 15 mio. kr. Derudover vil udskiftning af så mange naturgasfyr og 
opstilling af varmepumper kræve rådgiverbistand som vil løbe op i ca. 3 
mio. kr. Det er muligt, at låneoptage over 25 år til investering i 
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varmepumper. Varmepumper indgår i dag i det Innovative energiSpare 
Projekt (ISP). Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved 
investering i varmepumper er meget høj (over 30 år). 
 
Der skal i udregningerne og i forbindelse med opførelsen tages forbehold 
for følgende: 

 Der skal findes et passende udeareal til varmepumpen, som kan 
afskærmes, hvor støjgrænsen og andre myndighedskrav kan 
overholdes  

 De præcise adresser og bygningernes stand kendes endnu ikke 
 Udgift til eventuel klimaskærm  

 
Elbiler 
Det anslås, at merudgiften til leasing af elbiler svarende til en CO2-
reduktion på 125 ton i 2021 (ved udskiftning af cirka 58 fossilbiler i 2020 
og 2021) vil være ca. 300.000 kr. og 100.000 kr. i de efterfølgende år. 
Desuden skal der investeres i flådestyring, GPS-trackere, 
medarbejderressourcer til flådestyring, kortlægning af ladestandere samt 
indkøb af flere kommunale/semi-offentlige ladestandere.  
 
Samlet udgift for reduktion på 900 ton CO2 
I alternativ 2 anslås udskiftning af varmepumper og elbiler til en samlet 
udgift på ca. 24,6 mio. kr. i 2021. Derudover kommer 100.000 kr. til 
offentlige ladestandere, 50.000 kr. til ekstra eldelebil, 250.000 kr. til 
omstilling af busdrift og specialkørsler og 200.000 kr. i afledt drift til 
medarbejderressourcer til flådestyring. Dette vil give en samlet CO2-
reduktion på 925 ton i 2021. 
 
I den samlede plan for alternativ 2 kommer der derudover udgifter til 
omstilling af busdrift, flere deleelbiler, offentlige ladestandere, LED-
vejbelysning, informationsmøder, vidensdeling/pilotprojekter/øvrig 
information.  
 
Alternativ 2 anslås til en samlet udgift på ca. 99 mio. kr. (inkl. alle 
initiativer) for perioden 2021-2030. 

Administrationen foreslår, at budgetmidlerne puljes, og at der 
afrapporteres årligt til Miljø- og Naturudvalget. CO2-opgørelserne for 
kommunen er dog forsinkede, så den reelle CO2-besparelse ses først ½ til 
1 år efter. CO2-reduktionsplan 2021-2030 er forankret i Miljø- og 
Naturudvalget, og koordinering på tværs af direktørområderne. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Alternativ 1: CO2-reduktionsplan 2021-2030 

Bilagsmateriale, evt. 
link  

Projektets samlede 
udgift og periode 99 mio. kr.  2021-2030 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
Pol i tisk beslutn ing –  
projektering 

Projektering 3.700 200 200 200 4.300

Pol i tisk beslutn ing –  udf ørelse

Udførelse 21.100 8.500 9.500 10.150 49.250

Færdiggørelse * 0

Samlet an lægsprojekt 0 24.800 8.700 9.700 10.350 53.550

Lånefinansiering -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30.000

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag 675 855 1.035 1.215

Afledt drift 1.115 1.115 1.115 1.115 4.460

Samlede likviditet, netto 0 11.590 5.670 6.850 7.680 28.010

Økonomi

Investeringsoversigt for alternativ 2: CO2-reduktionsplan 2021-2030 med fokus på 900 ton i 2021 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Udvalg  
Flådestyring og GPS-
trackere  900 200 200 200 200 200 200 200 200 200 TEU  

Medarbejder-
ressourcer til 
flådestyring  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 TEU  

Kortlægning af 
placeringer, antal og 
typer af 
ladestandere  

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNU  

Kommunale/ 
semi-offentlige 
ladestandere  

5.000 3.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 TEU  

Offentlige 
ladestandere  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 MNU  

Ekstra deleelbiler  50 50 50 50 100 100 100 200 200 200 MNU  
Finansiel leasing af 
elbiler 

300 100 100 300 100 50 50 50 0 0  

Omstilling til ikke 
fossil drift af busser 
og specialkørsler  

250 250 3.250 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 TEU  

Indkøb af 
varmepumper  15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 0 0 0 0 TEU  
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Rådgivningshjælp til 
varmepumper 

3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEU 

Fortsættelse af ISP            TEU  
LED vejbelysning  0 0 0 0 0 5 5 5 5 7 TEU  
Grønnere kommunal  
adfærd (del af ekstra 
årsværk)  

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 MNU  

Informations møde 
for landbruget  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 MNU  

Informations møder 
til virksomheder  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 MNU  

Øvrig vidensdeling, 
pilotprojekter og 
information til 
borgere  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 MNU  

I alt  25.915 9.815 10.815 11.465 10.315 9.270 5.270 5.370 5.320 5.322   

 

Initiativer hvor økonomi ikke kan estimeres  

Omstilling til ikke 
fossil drift af 
færger  

? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ØU  

Etablere VE-anlæg i  
Svendborg VE A/S 

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  TEU/ 
ØU  

Omstilling til ikke-
fossildrift af 
maskiner til drift af 
grønne arealer  

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  TEU  
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