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Beslutningstema
Der orienteres om administrationens redegørelse for CO2-udledning fra Svendborg Fjernvarme og 
Svendborg Kraftvarme i 2018.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Miljø- og Naturudvalget

 Tager redegørelsen for CO2-udledning fra Svendborg Fjernvarme og Svendborg 
Kraftvarme i 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling
Miljø- og Naturudvalget har på udvalgsmøde den 5. maj anmodet administrationen om at redegøre 
for følgende:

 Hvor meget CO2 blev der i 2018 udledt fra Svendborg Fjernvarme og Svendborg 
Kraftvarme set i forhold til hvor meget varme og elektricitet, der blev leveret til kunderne.  
Beregning bedes opgjort i tabelform.

 Hvor stor var den reelle CO2-emission fra fjernvarme fra Svendborg Fjernvarme i 2018.
 Hvor mange tons CO2 blev der i 2018 udledt fra Svendborg Kraftvarme?

CO2-udledningen fra de to virksomheders produktion af varme og el i 2018 er opstillet i følgende 
tabel:

Varme 
(GWh)

Varme 
(tons CO2)

El 
(GWh)

El 
(tons CO2)

Varme + El 
(tons CO2)

Svendborg Fjernvarme
Brændsler forbrugt:

 Naturgas (205 tons 
CO2/GWh)*

 El (232 tons CO2/GWh)*
 Bio-olie (0 tons CO2/GWh)*

85 15.186 7 2.491 17.677

Svendborg Kraftvarme
Brændsler forbrugt:

 Affald (153 tons CO2/GWh)*
 Træ- og biomasseaffald (0 

tons CO2/GWh)*
 Halm (0 tons CO2/GWh)*
 Naturgas (205 tons 

CO2/GWh)*

100 15.202 22 6.816 21.988

I alt 185 30.388 29 9.307 39.665
*Emissionsfaktorer anvendt er oplyst af Energinet/Energistyrelsen.

Når der efterfølgende fratrækkes et varmetab på 22,2 % i nettet på vej ud til kunderne, vil 
Svendborg Fjernvarme reelt levere 144 GWh til kunderne. Emissionsfaktoren for Svendborg 
Fjernvarmes varme i 2018 kan derfor beregnes til: 30.388 tons CO2/144 GWh = 211 g CO2/GWh.
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Der har under gennemgang af alle brændselskilder og emissionsfaktorer vist sig nogle fejl i de data 
og beregninger, kommunen har anvendt. Det drejer sig om:

 Fejl i dataark fra Energistyrelsen, hvor fordelingen af brændselskilderne anvendt til 
henholdsvis varmeproduktion og elproduktion var forkert. Der er rettet henvendelse til 
Energistyrelsen herom.

 Manglende indregning af et varmetab i fjernvarmenettet. Netop den del af CO2-opgørelsen 
har en ekstern konsulent varetaget for Svendborg Kommune gennem de sidste 5 år. De 
seneste 3 år er varmetabet ved en fejl ikke indregnet. Konsulenten har anerkendt fejlen og 
genberegnet emissionsfaktoren (også for Stenstrup og Skårup Fjernvarme).

Fejlene betyder, at emissionsfaktoren for fjernvarme modtaget fra Svendborg Fjernvarme, 
Stenstrup Fjernvarme og Skårup Fjernvarme i 2018 reelt er større end angivet i CO2-opgørelsen. 
Det betyder, at den totale CO2-udledning for kommunen som virksomhed i 2018 reelt var 1.218 
tons højere end den offentliggjorte.

Udviklingen i CO2-udledning fra 2017 til 2018 er også genberegnet. Resultatet er en stigning på 
16%. Den offentliggjorte stigning var på 9%.

Som bilag 1 er vedlagt en opdateret CO2-opgørelse. Den vil blive lagt på hjemmesiden og sendt til 
Danmarks Naturfredningsforening.

Beslutning i Miljø- og Naturudvalget  den 16-06-2020
Redegørelse tages til efterretning.
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Åben Bilag 1 - Tilrettet CO2-opgørelse for Svendborg 
Kommune som virksomhed 2018.pdf
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