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Sønderborgområdet er nået i mål med en CO2-reduktion på 
25 % i forhold til 2007, hvilket var målet i ProjectZeros
Roadmap2015. Næste skridt er beskrevet i Roadmap2020,
hvor målet er en CO2-reduktion på 50 % i forhold til 2007.
Sønderborg Kommune som virksomhed skal gå foran med et
godt eksempel, og med de konkrete indsatser som vi har gennemført, har vi opnået flotte resultater. Sønderborg Kommune
som virksomhed har således nået lige præcis 50 %
CO2-reduktion allerede i 2015.
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Formålet med Klima- og Energipolitikken er at træffe de politiske beslutninger, der er nødvendige, for at nå målet om CO2neutralitet. Klima- og Energistrategien beskriver de konkrete
indsatser som Sønderborg Kommune udfører, både i forhold til
kommunen som virksomhed og kommunen som område. Kommunen som virksomhed står for cirka 5 % af Sønderborgområdets samlede CO2-udledning.
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I 2008 vedtog byrådet den første energipolitik med tilhørende strategi i forbindelse med at visionen om ProjectZero blev
etableret. I 2012 ændrede Energipolitikken navn til Klima- og
Energipolitik. Det skete for at signalere et bredere perspektiv.
Der er stadig fokus på at nedbringe energiforbruget og omlægge til CO2-neutrale energikilder, men det er også vigtigt at
imødegå de forventede klimaforandringer.
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Klima- og Energistrategi 2016 – Baggrund

Klima- og Energipolitikken vedtages for en 4-årig periode,
mens Strategien vedtages for en 2-årig periode.

Klima- og Energistrategien bliver udarbejdet i dialog med alle
de involverede afdelinger og eksterne aktører. Den indeholder
syv indsatsområder, der indledes med politikken for det enkelte område samt de relevante byrådsbeslutninger, der er vedtaget fra 2014-2016. Derefter følger initiativerne fra 2014
og status på disse, samt de nye initiativer for perioden 20172018.
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Forord
Visionen om CO2-neutralitet og ProjectZero har 10 års jubilæum i 2017. Det er ti år, der har sat Sønderborg på klima-landkortet både nationalt og internationalt.
Vision om CO2-neutralitet er blevet en integreret del af plan
lægningen og tankegangen i Sønderborg Kommune. En strate
gisk energiplan, der beskriver Sønderborgs Kommunes energi
system og en strategisk energiplan for grøn transport, er
vedtaget. Samtidig er vi ved at udarbejde en tværgående
bæredygtighedspolitik, hvor visionen om CO2-neutralitet er en
naturlig del. Den har et bredt perspektiv – og klimatilpasning
som et af fokusområderne.
Den grønne omstilling i energiproduktionen har været en for
udsætning for det resultat, vi har nået i dag. Der er mange nye
spændende projekter i støbeskeen – både inden for energi
produktion og nye teknologier, som giver en mere effektiv
udnyttelse af energien.
Venlig hilsen

Erik Lauritzen,
borgmester,
Sønderborg Kommune
December 2016
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Vejen mod nullet

ProjectZero i Sønderborg

Klimaudfordringen i Sønderborg

Et af Byrådets fyrtårne er ProjectZero, der er visionen om, at
Sønderborg skal være CO2-neutral i 2029. Sønderborg Kommune er frontløber og har de sidste otte år gennemført m
 ange
og store indsatser for at reducere CO2-belastningen som virksomhed. De lavthængende frugter er plukket, og nu er der et
behov for at prioritere de rigtige indsatser fremadrettet og se
tingene i et bredere perspektiv. Det er vigtigt at italesætte
hvorfor vi gør det, og hvilke konsekvenser det har.

Klimaforandringer vil med stor sikkerhed også få konsekvenser i Sønderborg. Vi har allerede mærket en ændring i form af
flere og større oversvømmelser, der har kostet mange ressourcer, både menneskelige og økonomiske. Sønderborg Kommune
har i 2015 udarbejdet en klimatilpasningsplan. Der er foretaget
en kortlægning frem til 2050 af de scenarier vi kan forvente i
denne periode. I 2016-2017 vil en handleplan tage fat i alle
de områder og den nødvendige klimasikring. Byrådet har op
prioriteret dette område fremadrettet.

Hvilken fremtid venter os
– klimaforandringer og ressourceknaphed

Naturprojekter i Sønderborg

Vi får mere ekstremt vejr i fremtiden med højere temperaturer
og højere vandstand. Dette får også konsekvenser for Sønder
borg Kommune. Vi kan med klimatilpasning beskytte menne
sker, bygninger og vigtige anlæg ved skybrud og havvands
stigning. Dyre- og planteliv ændres med klimaforandringerne
og de højere temperaturer. Kraftig regn giver øget risiko for
udvaskning af næringsstoffer. Samtidig vil højere temperatur
øge risikoen for iltsvind i havet.
Forsyningssikkerheden af energi kan blive udfordret i frem
tiden. Hvis vi selv producerer den energi, vi har brug for, er vi
ikke er afhængige af leverancer fra mere ustabile lande. Og vi
kan vælge produktionsformer, der ikke forurener. Der vil også
opstå global mangel på rent drikkevand, som derfor vil blive
mere eftertragtet i fremtiden. Det samme gælder gode føde
varer.

Der bliver bundet store mængder CO2 i naturprojekter som f x
skovrejsningsprojekter eller genetablering af vådområder.
I ProjectZeros CO2-regnskab medregnes CO2-gevinsten fra
naturprojekter ikke, men naturprojekter har stor betydning
for vores klima. Udover CO2-gevinsten er der andre væsentlige m
 iljømæssige gevinster ved naturprojekter, som fx større
biodiversitet og mindre forurening.
Netop nu har disse naturprojekter fået større opmærksomhed,
både nationalt og globalt. I Sønderborg Kommune har vi igangsat flere store naturprojekter såsom genetablering af Bundsø,
skovrejsning ved Oksbøl og etablering af vådområder ved Birke
pøl.

Vi reducerer den belastning, der
medfører klimaforandringer ved
at optimere energiforbruget

Vi tilpasser os de ændringer,
klimaforandringerne har skabt

Vi reducerer den belastning,
der medfører klimaforandringer ved at lagre CO2
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Bæredygtighed i Sønderborg

Miljømæssige profil i Sønderborg
Sådan er vi

Sønderborg-området er kendetegnet ved en meget lang og
forskelligartet kyststrækning samt en varieret natur. Det er
også en af årsagerne til at vi er et populært turistområde.
Byrådet har tre fyrtårne: Byens Havn, Destination Sønderborg
og ProjectZero. Sidstnævnte er visionen om CO2-neutralitet
i 2029. Satsningen hænger sammen med områdets store
koncentration af virksomheder med ”grønne løsninger”.
Klimaet er under forandring. Det betyder at oversvømmelser
giver problemer nu og i fremtiden.
En stor del af vores landareal har særlige drikkevandsinteresser, hvilket kræver særlig opmærksomhed på at undgå for
urenende aktiviteter.

Ny Bæredygtighedspolitik og strategi

Sådan vil vi gerne være

I 2017 bliver den nye Bæredygtighedspolitik og -strategi godkendt af Byrådet. Den har udgangspunkt i byrådets konstitueringsaftale fra 2013 samt byrådets visionspapir “Visioner for
Sønderborg Kommune 2014-2017”.

–– Vi ønsker at værne om områdets varierede landskab og rige
natur, så vi sikrer biodiversiteten, et sundt miljø og gode
naturoplevelser i dag og i fremtiden.
–– Vi vil bibeholde og udbygge interessen og forståelsen
for b
 æredygtighedstanken både internt i kommunen og i
samarbejde med borgere og virksomheder.
–– Vi ønsker at være CO2-neutralt område i 2029 og være
foregangskommune for den grønne omstilling.
–– Via natur- og klimatilpasningsprojekter vil vi modstå de
negative effekter af klimaforandringer. Vi skal i højere grad
tage højde for ændringer i klima i vores byplanlægning,
dimensionering af tekniske anlæg og naturforvaltning.

Målet med politikken er:
at værne om vores ressourcer og værdier
at fremtidssikre kommunen
at stå stærkt i konkurrencen med andre byer
at være på forkant med globale og nationale tendenser
Klima og Energipolitikken skal støtte op om Bæredygtighedspolitikken og have det brede og langsigtede perspektiv. Den
har sin naturlige placering i den miljømæssige dimension af
bæredygtighed, der i Bæredygtighedspolitikken beskrives
således:

”Det fælles mål er at sikre, at det er attraktivt at leve i
Sønderborg kommune, ikke kun for nuværende, men også
de kommende generationer”
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Kommunal
virksomhed

Byrådets politik:
Byrådet vil opfylde målsætningen i Project
Zeros masterplan, om reduktion af den kommunale CO2-udledning med 50 % i 2020 i forhold
til 2007.

Byrådet vil sikre, at kommunen i sine indkøb
vælger energibesparende løsninger, vurderer
alternativer og anvender den bedst tænkelige
teknologi.

Byrådet vil sikre, at Sønderborg Kommune som
virksomhed går forrest i indsatsen om at opnå
CO2-neutralitet. Derfor prioriteres indsatsen for
de kommunale institutioner, bygninger, ansatte
og transport højt i energipolitikken ved at minimere energispild og bruge energien intelligent.

Byrådet vil være grøn transportkommune og
arbejde for, at kommunens bilpark bliver mere
miljøvenlig og på sigt CO2-neutral.

Byrådet vil sikre, at der er gennemsigtighed i
Sønderborg Kommunes energisparetiltag ved
tværgående samarbejder og implementering i
hele organisationen.
Byrådet vil sikre en strategisk og effektiv
udnyttelse af de kommunale bygninger

Byrådet vil arbejde for, at Sønderborg Kommune
indgår i netværk med andre byer, myndigheder
og eksterne aktører, der arbejder med klima- og
CO2-problematikken.
Byrådet vil arbejde for at motivere borgerne til
at tænke klima- og energirigtigt ud fra bæredygtighedstanken i samarbejdet med ProjectZero.
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Status for Sønderborg Kommune som virksomhed

Nedenstående tabel viser udviklingen over ni år for CO2-belastning for Sønderborg Kommune som virksomhed. Der er brugt
mange ressourcer på energibesparelser og energioptimeringsprojekter. I 2014 og 2015 blev der opsat 41 solcelleanlæg på
de kommunale bygninger og det har haft en væsentlig betydning for CO2-reduktionen det sidste år. Sønderborg K
 ommune
skal ikke hvile på laurbærrene, men holde gang i m
 otivationen
og gøre det synligt og italesætte, at vi konstant har fokus på

CO2 og energien. Vi har endnu ikke set det fulde udbytte af
udskiftningen af gadelyset til LED og produktionen af grøn
strøm fra solcellerne, men hvilke initiativer kommer der bag
efter? Der kommer også til at ske nye ting i den grønne omstilling i Broager og i Nordborg på fjernvarmeområdet. Derfor er
vi godt på vej de næste år frem, men vi skal finde nye ideer og
muligheder til næste delmål i 2025.

Sønderborg Kommune CO2-udledning, ton i alt
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De første 50 % CO2-reduktion er nået i 2015

Det var i 2020 at målet om 50 % CO2-reduktion skulle opfyld
es i forhold til 2007. Det er så sket i 2015. Det første delmål
på 25 % nåede vi i 2012 med en CO2-reduktion på 29 % i
forhold til 2007. Årsagen til de 50 % er ligeligt fordelt imellem
den grønne omstilling i energiproduktionen og de indsatser
som Sønderborg Kommune har implementeret i de sidste seks
år. Klima- og energistrategien 2016 beskriver kommunens indsatser, der har ført til det flotte resultat samt de nye initiativer,
der skal igangsætte fra 2016-2018.

2015 2020 2029

Den grønne omstilling i energiproduktionen har halvdelen af
æren. CO2-emission på elproduktionen er siden 2013 faldet
støt, da der har været et markant lavere forbrug af kul i el
produktionen, og siden 2008 er CO2-belastning faldet fra 481
g til 205 g CO2 pr. kWh (inkl. 5 % nettab). Så strømmen er
efterhånden blevet ”rimelig” grøn! Omstillingen til grøn fjernvarme har været og bliver i fremtiden en væsentlig faktor i den
grønne omstilling. Fra 2007 til 2015 er CO2-belastning faldet
med
30 % fra fjernvarmeselskaberne i Sønderborg Kommune.

CO2-udledningen i Sønderborg Kommune som virksomhed opdelt i segmenter
CO2-regnskabet er opdelt i fem segmenter:

Fordeling af CO2-udledning (ton)
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Elforbrug i kommunale bygninger

Varmeforbrug i kommunale
bygninger

Elforbrug til gadelys

Brændstof til egne og leasede
køretøjer

Brændstof til Vej og Park

–– Elforbruget i de kommunale bygninger
–– Varmeforbruget i de kommunale bygninger
–– Elforbrug til gadelys
–– Brændstof til egne og leasede køretøjer
–– Brændstof til Vej og Park
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1 Kommunal virksomhed – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Løbende revision og offentliggørelse af energipolitik
med energistrategi samt status for initiativerne

I 2016 har byrådet formuleret en ny Klima- og Energipolitik
for at understøtte Roadmap2020.

Sønderborg Kommune vil i tæt samarbejde med ProjectZero
løse de fælles opgaver, der er i forhold til kommunens rolle i
Roadmap2020. I 2016 vil byrådet formulere en ny Klima- og
Energipolitik for at understøtte Roadmap2020.

Netværket Energy Cities og by til by aftaler
Siden sommeren 2014 har Sønderborg Kommune været
aktivt medlem af netværket Energy Cities. Samarbejdet
understøtter ligeledes Sønderborgs aktive Kina-klimaindsats.
Sønderborg bakker således aktivt op om byernes roller som
”drivers” i klimaindsatsen, både i EU og globalt.
I regi af EU – China urbaniserings partnership har Sønderborg indgået et bysamarbejde med Haiyan i Kina.

Borgmesterpagten
Forsat arbejde med muligheder i borgmesterpagten
(Covenant of Mayers), så som internationale netværk og
klassificering til fremtidige EU-projekter.

Sønderborg har gennem sit samarbejde med Haiyan skabt
en platform for danske virksomheder inden for greentech
området. Samarbejdet mellem Sønderborg og Haiyan om
fatter bl.a. et nyopført nulenergihus, design af en ny bæredygtig bydel samt uddannelser. Danfoss, Grundfos, Rockwool, Velux, Signal arkitekterne og Torben Esbensen
Rådgivende Ingeniører har leveret produkter og ydelser i
første fase af samarbejdet som CD-link Aps har ledet og
koordineret. Sønderborg og Haiyan fik i oktober 2016 tildelt
en EU-China pris for eksemplarisk by til by samarbejde

I 2015 blev Sønderborg Kommune medlem af Compact of
Mayors, et samarbejde imellem de største byledere for at
måle og reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. Sønderborg blev først medlem i oktober og blev allerede
i november 2015 ”fullcomplient” – dette kan ellers tage op
til tre år.
Compact of Mayors er en platform for byer, som gerne vil
gøre en indsats for klimaet og klimatilpasning. Formålet er
bl.a. at gøre byernes indsats mod klimaforandringer synlig,
involvere lokale virksomheder og borgere og sørge for et
fælles og sammenligneligt datagrundlag for klimaopgørelser.
For at blive fullcompliant i Compact of Mayors skal man
have en række ting klar. Man skal bl.a. indsende en opgørelse over CO2-udledninger, en klimastrategi, en klimatilpas
ningsstrategi og en erklæring af borgmesteren, som slår
byens indsats for klimaet fast.
På verdensplan har 51 byer opnået denne status. I Danmark
er der kun tre, Høje Tåstrup, København og Sønderborg. Ser
man på Europa er der i alt 20 byer, bl.a. London, Madrid og
Stockholm.
Som følge af dette medlemskab, var borgmester Erik
Lauritzen inviteret til at deltage i COP21 ”round table-
diskussion” i Paris, om byernes rolle i den grønne o mstilling,
arrangeret af C40 og Realdania.
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Initiativer 2017-2018
Løbende revision og offentliggørelse af energipolitik
med energistrategi samt status for initiativerne
Sønderborg Kommune vil fortsat bakke op om realiseringen
af Sønderborgs ProjectZero målsætninger og have et tæt
samarbejde med ProjectZero og være frontløber i forhold til
kommunens rolle i Roadmap2020. I 2018 vil byrådet for
mulere en ny Klima- og Energistrategi.

Netværket Energy Cities og by til by aftaler
Arbejdet i netværket og det tætte samarbejde med Haiyan
fortsætter. Et designkoncept for en Universe park i Haiyan
inspireret af Universe i Nordborg er udviklet af Universe
Nordborg, Bay Arch, Esbensen og CD-link Aps.
Parken som skal være bæredytig ventes at kunne modtage
over 1 mio. gæster pr. år og omfatter 44.000 m2 bygninger.
Nye kontakter til virksomheder i Sønderborg på vej.
Og uddannelsessamarbejdet bliver udvidet. En SisterCity
aftale underskrives med Haiyan og den eksisterende aftale i
EU-China regi forlænges med 2 år.

I forbindelse med samarbejdet med den kinesiske by Hayian, var en
delegation på besøg i Sønderborg i september 2016.

I samarbejde med Danfoss arbejdes der på at revitalisere
samarbejdet med Haiyan.
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1 Kommunal virksomhed – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Fastholde det gode samarbejde med de energiansvarlige

I etablering af Service og Ejendomme samler en central
enhed fra juli 2016 de fleste serviceledere under sig. Celle
koordinatorordningen er derfor ophørt. Der er ansat fire
distriktsledere, der skal have det overordnede ansvar for
servicelederne, bygningerne og styringen af el, vand og
varme i de kommunale bygninger.

Samarbejdet med de energiansvarlige serviceledere skal
fortsætte og have fokus på nedbringelse af energiforbruget.
Derfor er det vigtigt for forvaltningen, at servicelederne har
tid til at holde øje med energiforbruget. Der skal fremadrettet være særligt fokus på at undgå tomgangsforbrug i de
kommunale bygninger. Tomgangsforbrug er et energiforbrug,
der foregår, når der ingen brugere er i bygningen.

Revidere og optimere cellekoordinatorordningen
Der er ikke udpeget en serviceleder for alle mindre bygninger. Her er der i stedet tilknyttet en cellekoordinator, som
har ansvaret for flere bygninger. Ordningen fungerer ikke
optimalt og skal derfor revideres.

Energistyringsprogrammet skal bruges til at opnå
besparelser i kommunale bygninger

De fleste fjernaflæste målere er opsat.

Fra 2015 tilkobles rådgivning fra SE Big Blue, der giver en
uvildig energirådgivning. SE Big Blue skal hjælpe med at
udnytte de fordele, fx i form af energioptimering, der er ved,
at alle bygninger er fjernaflæste.

I forbindelse med at målerne bliver implementeret i energistyringssystem EnergyKey, bliver der opsat alarmer til overvågning af vandspild og øget forbrug. Sikringen sker i takt
med de midler der bliver udbetalt fra kommunens risiko
styring.
Bygningernes tomgangsforbrug bliver målt hver nat, for at
kontrollere for utætheder og unødigt forbrug.

Bruge energistyringssystemet endnu mere
Med energistyringssystemet er det muligt at visualisere energiforbruget, så brugerne af bygningerne bliver mere
bevidste om, hvordan de påvirker energiforbruget. Det kan fx
ske via en app til mobiltelefonen.

Mere information om energibesparelser

I mange af de 46 bygninger, der har installeret solceller, er
der indkøbt et softwareprogram Evishine til pc/infoskærme.
Her kan man følge bygningens energiforbrug og solcelle
produktion. Ligeledes kan man se et ”her og nu” billede på
bygningens energiforbrug. Denne info kan bruges i undervisning og til at motivere til adfærdsændringer. Evishine findes
også som app til smartphones.
Initiativet er ikke gennemført.

Øget kommunikation om kommunens tiltag for at opnå
energibesparelser i de kommunale bygninger. Det kan ske via
hjemmeside og foldere. Formålet er at synliggøre tiltagene
og inspirere til flere energibesparelser.

Nye energimærker
Planlægning af en ny runde energimærkning for de
kommunale bygninger.
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Planlægningen af energimærkningen er udsat til 2017.

Initiativer 2017-2018

Facility Management

Uddannelse af servicemedarbejdere

Byrådet har vedtaget at centralisere ejendomsområdet i en
Facility Management-enhed.

I 2017 skal servicemedarbejderne i de kommunale bygninger på kursus i styring, optimering og håndtering af el, vand
og varme.

Energistyringsprogrammet skal bruges til at opnå
besparelser i kommunale bygninger

Visionen er at skabe:
–– Langsigtede ejendomsløsninger tilpasset kerneopgaverne.
–– Velholdte, veldrevne ejendomme, der inviterer til aktivt og
ansvarligt medborgerskab.
–– Bygningerne udvikles og tilpasses, så de lever op til
f remtidens behov.
–– Kvalitet og økonomisk effektiv drift på en måde, der
samtidig giver tilfredse brugere af ejendomme og
faciliteter.
Disse mål indløses ved at forfølge tre strategispor, der
fungerer som konkrete sigtelinjer i forvaltningen af
ejendomsporteføljen:
1. Kloge kvadratmetre
2. Bæredygtig ejendomsdrift
3. Udvikling gennem dialog

Der skal ansættes en ansvarlig medarbejder for energi
styringsprogrammet EnergyKey i 2017.

Digital platform for overvågning af de 
kommunale bygninger
I samarbejde med Tønder Kommune er et udviklingsarbejde
i gang. En digital overvågningscentral med et geografisk kort
kan overvåge vigtige data for de kommunale bygninger.

Nye energimærker
I samarbejde med andre kommuner vil Sønderborg
Kommune undersøge hvordan man håndtere den nye
omgang af energimærkning. Udgiften forventes at være 3-4
mio. kr. for Sønderborg Kommune.

13

1 Kommunal virksomhed – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Fortsat energirenovering af de kommunale bygninger

Der har været fokus på energioptimering af ventilations
anlæg og konvertering til grøn fjernvarme og varmepumper.
Desuden er der udskiftet til mere energirigtig belysning på
skoler og haller.

Puljen til energirenoveringer fortsættes. Der skal gennem
føres flere energirenoveringer, så alle rentable projekter med
en tilbagebetalingstid under 15 år bliver udført.

Opsætning af solceller på kommunale bygninger
Opsætning af solceller på kommunale bygninger er i gang og
fortsætter. Det forventes, at alle projekter er implementeret
i foråret 2015. Før solcellerne monteres, vurderes tagbelægningen. Hvis taget er ringe, udskiftes det. Både af hensyn til
levetid og æstetik. Der er frigivet vedligeholdelsesmidler til
det formål.

Udfasning af olie- og naturgasfyr i de kommunale
bygninger
Initiativet fortsætter.
• Fra 2016 må der ikke installeres naturgasfyr i eksisterende
kommunale bygninger.
• Generelt set skal grøn fjernvarme vælges, hvis muligheden
foreligger. Det forventes, at de sidste oliefyr i kommunale
bygninger er fjernet senest i 2016.

Grøn fjernvarme i kommunale bygninger
Der arbejdes videre med at konvertere de kommunale
bygninger fra naturgas til grøn fjernvarme

Fortsat stille krav til håndværkere, der arbejder for
kommunen
Arbejdet med at stille ”grønne krav”’ til håndværkere, der
arbejder for kommunen, fortsætter.
Sønderborg Kommune deltager i fællesindkøb af gasfyr og
ventilationsanlæg, og der er udarbejdet en byggemanual,
som indeholder kravspecifikation til tekniske anlæg for at
sikre energieffektivitet og kvalitet.

Opsætning af solceller blev færdig april 2015. Den totale
produktion af el i 2015 var 2,3 mio. kWh, hvilket er mere
end forventet. De 1,8 mio. kWh blev brugt til at reducere
bygningernes forbrug, resten blev solgt til elnettet.

Alle oliefyr i de kommunale bygninger er nu udfaset.
Bygninger på Kær Halvø, der skal bruges til Spejdernes Lejr
2017 har alle fået varmepumpe:
•
•
•
•

Møllestedgård på Kær – fra olie til varmepumpe
Løkkegård på Kær – fra olie til varmepumpe
Skivedepotet på Kær – fra olie til varmepumpe
Frydendalgård – fra olie til varmepumpe

Gråsten Fjernvarme har udvidet sit forsyningsområde til
Egernsund. I den forbindelse er følgende bygninger
konverteret fra gas til grøn fjernvarme:
• Hjemmeplejen Fjord og Børnehaven Tusindfryd
• Medborgerhuset på Egernsund gamle skole
• Egernsundhallen
Der er udarbejdet håndværkerliste hvor de lokale håndværkere
kan skrive sig på. I den forbindelse bliver de spurgt om deres
kompetencer indenfor de grønne løsninger, og de oplyses om
de krav Sønderborg Kommune stiller indenfor bygge og renoveringsopgaver.
Udbuddet på ventilation er afsluttet. Fremadrettet bliver der
en serviceaftale på alle institutioner, der har ventilations
anlæg.
Der er udarbejdet kravspecifikationer for tekniske installa
tioner.
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Initiativer 2017-2018
Fortsat indsætte hybridvarmeløsninger
Der vil de være fokus på optimering af varmeanlæg af gasopvarmede bygninger, hvor det traditionelle varmeanlæg
udskiftes til hybrid øsninger (gas/varmepumpe) Naturgas
anlægget bruges til det varme brugsvand og som supplement til opvarmning i vintermånederne. Det er en besparelse
på naturgassen på 15-20% ved denne løsning.

LED belysning i de kommunale bygninger
Teknologien indenfor LED-belysning er nu så god og så
rentabel, at flere kommunale bygninger vil få LED belys
ningen i de kommende år.

Solceller på kommunale bygninger
Hvis der bliver frigivet en ny pulje fra staten, vil man
undersøge muligheden for at opsætte flere solceller på de
kommunale bygninger.

Ulkebøl skole er en af de mange bygninger der har fået opsat solceller.

Grøn fjernvarme i de kommunale bygninger i Nordborg
I forbindelse med projektet om grøn fjernvarmeproduktion
i Nordborg, vil de kommunale bygninger efterfølgende
konvertere til grøn fjernvarme.

Fortsat stille krav til håndværkere, der arbejder for
kommunen
Der er fortsat krav til håndværkere.
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1 Kommunal virksomhed – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Optimering af varmeanlæg

Der er fokus på, at relevante medarbejdere har de rette
kompetencer indenfor Varmestyring og CTS anlæg.

Der skal fortsat være fokus på at optimere de kommunale
varmeanlæg. Det skal overvejes, om arbejdet kan o rganiseres
på en måde, så viden og erfaringer overgår til kommunens
medarbejdere og fastholdes i kommunen.

Ny gadebelysning
Implementeringen af ny gadebelysning fortsætter i 2015 og
2016, så alt gadelys i hele kommunen er optimeret i 2017.

Udskiftningen af gadelys er gennemført. I forbindelse med at
træmaster er udskiftet, er luftledninger blevet nedgravet.
Undersøgelse af om der skal udskiftes yderligere. Hvis der er
potentiale for besparelse vil de blive skiftet. 3000 armaturer
undersøges. Er igangsat og afsluttes medio juni 2016. CO2belastningen for gadelys er reduceret med 68% siden 2007.

Indendørs belysning på Ladegården
Al indendørs belysning på Ladegården er udskiftet med LED
inden udgangen af 2015.

Ladegården har meget indendørs- og udendørsbelysning.
Bl.a. er der seks udendørspladser, der skal oplyses. I 2013
gik Ladegården i gang med at udskifte al belysning til LED.
Man forventede ved projektets start, at der kunne spares i
alt 4500 kWh pr. år.
I 2014 blev 200 armaturer udskiftet indenfor med en forventet besparelse på 8700 kWh/år – svarende til 60 pct. af
forbruget til indendørsbelysning på Ladegården. Resultatet
har vist sig meget positivt: Fra 2014 til 2015 er elforbruget
faldet med 25.000 kWh – svarende til fem parcelhusfamiliers elforbrug.

Anden udendørsbelysning
I 2015 bliver der foretaget en screening af potentialet for
udskiftning af belysning langs private fællesveje. I dag ejes
og drives belysningen af fx boligforeninger eller grundejerforeninger. Screeningen vil give kommunen et overblik over
omfanget af gadelys, der med fordel kunne udskiftes. Efter
følgende vil relevante steder få tilbud om, at kommunen
energirenoverer gadelyset og står for driften for boligfor
eningens eller grundejerforeningens regning.

Grøn strukturplan

Der er foretaget en screening af de private fællesveje, der
har gadelys som er tilsluttet det kommunale gadelysanlæg.
I forbindelse med en lovændring i Vejloven, er det ikke
længere muligt for kommunen at tilbyde energirenoveringer
eller vedligeholdelse af private gadelysanlæg mod betaling.

Ikke igangsat.

Ønsket er at udarbejde en grøn strukturplan i løbet af 2016.
Formålet er at foretage en kortlægning og registrering af de
grønne områder. Den skal danne grundlaget for en kommende parkpolitik.

Klimatilpasning i grønne område
Der arbejdes løbende med klimatilpasningsprojekter i de
grønne områder. I Gråsten er det planlagt at anlægge et
regnvandsbassin i en kommunal park. Arbejdet ventes udført
i 2015–16. Ved Egen Kirke er der planlagt et regnvandsbassin, som skal sikre afledning fra Guderup By. Der er fokus
på at konstruere anlægget, så det bliver pænt og rekreativt.
Tidsplanen er usikker.
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I samarbejde med Sønderborg Forsyning arbejder vi med at
få rekreative hensyn og klimahensyn til at harmonere.
Disse projekter er lavet i samarbejde med Sønderborg
F
 orsyning:
• Regnvandsbassin i Sildekuleparken i Gråsten er færdig
anlagt i foråret 2015
• Regnvandsbassin i Guderup. Processen er opstartet
• Regnvandsbassin Lupinvej i Augustenborg er færdig,
indvielse december 2015

Initiativer 2017-2018
Optimering af varmeanlæg
Der skal fortsat være fokus på at optimere de kommunale
varmeanlæg.

Ny teknologi indenfor LED-belysning skal undersøges
I 2017 skal mulighederne for et nyt gadelysprojekt undersøges. Der er blevet mulighed for at udskifte gadelys nogle
af de steder i kommunen, hvor det ikke har været rentabelt
i det netop afsluttede gadelysprojekt. En forbedret teknologi
indenfor LED og billigere produkter, der gør, at den økonomiske besparelse er så stor, at projekter for ca. 20 mio. kr. kan
realiseres rentabelt.

I sommeren 2016 blev det store LED gadelysprojekt færdigt. I den forbindelse blev mange træmaster udskiftet og luftledninger nedgravet.

Grøn strukturplan
Forventes igangsat 2018

Klimatilpasning i grønne områder
I samarbejde med Sønderborg Forsyning er følgende
projekter planlagt:
• Underjordisk rørbassin på Kongevej i Gråsten. Det er et
pilotprojekt, der både renser og opsamler vand fra Konge
vej ved voldsomme regnskyl. Der er mulighed for at
projektet kan udvides til et større område. Projektet er
igangsat og forventes udført primo 2017
• Rørbassin ved Guderup Mose. Projektet er i planlægsfasen

Det ny bassin ved Sildekulevej i Gråsten til opsamling af regnvand ved
ekstremregn.
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1 Kommunal virksomhed – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Parkpolitik

Parkpolitikken er ikke udarbejdet.

Det er målet at udarbejde en parkpolitik i 2016 efter ved
tagelse af en grøn strukturplan. Politikken kan sætte fokus
på bæredygtighed i driften af de grønne områder, fx et
princip om, at alle træer, der fældes, skal erstattes. I dag er
bæredygtighedsfokus svingende fra sag til sag.

Forsat være medlem af POGI
– Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb
I 2015 bliver der udarbejdet et nye udbud på hårde hvidevarer

Forsætte Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb

Kongevejsparken i Sønderborg er renoveret, indvielse i
september 2015.
I 2014 investerede Vej og Park i nye eldrevne parkredskaber
som et pilotprojekt. Nu er 60 % parkredskaber på el.

Som medlem af POGI har vi bl.a. forpligtet os til at leve op
til nogle grønne indkøbsmål. Disse grønne indkøbsmål er
et værktøj til at stille miljøkrav til kommunens indkøb, bl.a.
indenfor transport, børneartikler m.m., og bliver altid ind
arbejdet i udbudsmaterialet.

Arbejdet med at implementere aftalen om Partnerskab for
Offentlige Grønne Indkøb fortsætter.

Fortsat arbejde med at nedsætte energiforbruget til
IT-funktioner
Virtuelle servere bruger mindre strøm. De servere, der i dag
ikke er virtuelle, forventes at blive virtuelle de kommende
år. Der er dog stadig leverandører, der anbefaler, at deres
applikation skal køre på en fysisk server, så ikke alle servere
bliver virtuelle

Anskaffelsen af virtuelle servere er gennemført på stort
set alle de områder, og derved er strømforbruget reduceret
betydeligt. Der er således kun ganske få fysiske s ervere
tilbage, kapaciteten på nye servere er derfor meget større
end hidtil. Ydermere anvender Sønderborg Kommune tjenester i skyen, fx KMD, Miljøportalen og Rambølls Hjernen og
Hjertet.
Der er i perioden 2014 til 2016 udskiftet ca. 2100 pc’er og
ca. 600 skærme. De nye pc-modeller har et 10-20 % lavere
strømforbrug i forhold til de erstattede.

Fokus på optimal udnyttelse af administrative biler
Den nuværende indsats fortsættes og udvides fx med
følgende:
Ved større begivenheder vil Transportkontoret have særligt
fokus på, at kørselsressourcerne udnyttes bedst muligt.
Fremadrettet skal alle angive passagertallet, når en bil
reserveres. Det kan bruges til prioritering af kørslerne.
Desuden vil det give et bedre billede af kørselsbehovet.
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Initiativet er endnu ikke gennemført, da man afventer at et
nyt bookingsystem implementeres.

Initiativer 2017-2018
Parkpolitik
Udarbejdelse af en parkpolitik forventes igangsat 2018.

Parkredskaber på el
Det er hensigten at gå 100 % over på eldrevne redskaber,
når den teknologiske udvikling er klar til det. Eldrevne
parkredskaber er billigere i indkøb og drift, samtidig er de
mere ergonomiske og hurtigere/nemmere at håndtere end
traditionelle parkredskaber.

Ny teknologi til ukrudtsafbrænding
I 2017 vil Vej & Park anvende nyt udstyr/teknologi til
bekæmpelse af ukrudt på vores fortov mv.
Det drejer sig om i to stk. Weedcontrol som er et miljørigtigt
og økonomisk bedste alternativ til kemibekæmpelsen og
anses for den mest CO2-venlige måde at fjerne ukrudt på.
Systemet arbejder med varm luft, hvilket minimerer brandfare. Systemet recirkulerer den varme luft og kan spare ca.
60 % af gassen, sammenlignet med den nuværende ukrudtsbrænder.

Forsætte Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb
Arbejdet med at implementere aftalen om Partnerskab for
Offentlige Grønne Indkøb fortsætter.

Kongevejsparken i Sønderborg er blevet renoveret og blev indviet i
september 2015.

Fortsat arbejde med at nedsætte energiforbruget til
IT-funktioner
Fortsætte arbejdet med at nedbringe energiforbrug til
IT-funktioner og have fokus på at nyt IT-udstyr har et lavt
energiforbrug.

Afprøve ny teknologi inden for servere
En ny teknologi er klar, og frem til 2018 er der planer om
at implementere et nyt system, der dynamisk tilpasser
serverkapacitet og netværk. Derved bliver energiforbruget
endnu mindre.

Fokus på optimal udnyttelse af administrative biler
Den nuværende indsats fortsættes og udvides fx med
følgende: En ny bus til 8 personer vil fra 2016 indgå i puljen
af administrationsbiler ved rådhuset i Sønderborg. Målet er
at sikre større grad af samkørsel og dermed nedbringe CO2udledningen.

I 2014 investerede Vej og Park i nye eldrevne parkredskaber som et
pilotprojekt. Nu er 60 % parkredskaber på el.
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1 Kommunal virksomhed – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Krav til nye biler til kommunalt brug

I den ny bilpolitik, der udarbejdes i 2016, vil der blive opsat
krav relateret til energiklasser og CO2-udledning.

Der stilles fortsat skærpede krav til CO2-udledningen for
nyindkøbte biler til administrationen. Desuden skal det tilstræbes at få koordineret alle indkøb af biler, så det sikres,
at alle biler lever op til samme krav.

Revidering og politisk godkendelse af bilpolitik
Den eksisterende bilpolitik for anskaffelse af biler under
3.500 kg er fra januar 2010. Den er ikke tidssvarende og
skal opdateres.

Via leasingsaftaler og aftaler vedr. indkøb, sikres at administrationen har en nyere bilpark, der både er økonomisk og
CO2-mæssig optimal.

Bilpolitikken er under udarbejdelse og forventes godkendt
primo 2017.
Transportkontoret har, i samarbejde med Indkøbsafdelingen
og Klimasekretariatet, afholdt en heldagsworkshop for bil
ansvarlige i hele organisationen. Dagens resultat viste, at
der, udover stor interesse og engagement, var behov for en
bredere og mere favnende bilpolitik.
Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at opdele opgaven
i en overordnet bilpolitik og en tilhørende strategi, der skal
rumme fire områder:
•
•
•
•

Effektivisering af den administrative kørsel
Sønderborg Kommune vil undersøge muligheden for flåde
styringsværktøjer, der kan optimere ruteplanlægningen i
hjemmeplejen, der derved både kan spare tid og brændstof.

Fortsat tilpasning af bilflåden
Fortsat vurdere kørselsbehovet, før nye aftaler indgås. Biler i
mellemstørrelse udskiftes fortrinsvis med minibiler, hvor det
rent logistisk giver mening. I vurderingen kigges typisk på
antallet af brugere, længden og arten af ture m.m. D
 erved
opnås flere biler til rådighed for de administrative medarbej
dere, hvilket gerne skulle medføre en reduktion i brug af
private biler samt lavere CO2-udledning pr. bil. Indtil nu er
der udskiftet fem biler.
Ultimo 2014 udløber leasingkontrakterne på 10 køretøjer,
hvor det vurderes, at fem-seks kan udskiftes med minibiler.
I 2015 udløber 14 leasingkontrakter, hvoraf det vurderes, at
syv-otte kan udskiftes med minibiler. Det endelige resultat
kendes dog først efter dialog med afdelingerne.
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Kodeks for brug af biler
Grøn og CO2-venlig bilflåde
Økonomisk og effektiv drift af biler
Biler og arbejdsmiljø

Det vurderes pt. at udgiften til indkøb af flådestyringsværktøjet ikke vil matche de forventede besparelser. Dette kan
evt. ændres ved større volume og vil blive undersøgt i 2017.

Der er udskiftet 14 biler i den administrative bilflåde – ingen
er erstattet af microbiler, da der generelt er modstand mod
at køre i dem af sikkerhedsmæssige årsager.
Der er i stedet for indkøbt 14 segment B-biler (mini-biler),
der har klassificeringen A++, og dermed CO2-udledning på
87 g/km.
En segment A-bil (micro-bil) har til sammenligning en CO2udledning på ca. 95-105 g/km, hvorfor det CO2-mæssigt er
en bedre handel for Sønderborg Kommune.

Initiativer 2017-2018
Krav til nye biler til kommunalt brug
Fra 2017 bliver der mulighed for at tanke biogas på en
gas-tankstation placeret i Ragebøl lidt uden for Sønderborg.
Derfor vil nogle af administrationsbilerne blive udskiftet til
gasbiler, som også vil kunne køre på benzin.
Det skal undersøges hvordan CO2-belastningen bliver for
forskellige modeller af gasbiler ved alternativ brug af benzin,
heriblandt minibusser.

Implementere ny bilpolitik
Den ny bilpolitik skal implementeres i 2017. Formålet er
at sikre at kommunens bilflåde driftes så økonomisk, CO2-
venligt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt som muligt.

Fortsat tilpasning af bilflåden
Fortsat vurdere kørselsbehovet, før nye aftaler indgås.
Derudover vil der blive leaset biler, der kører på biogas.

En af de nye biler der er blevet leaset til administrativt brug er en Ford
Fiesta 1,6 og den ny bus er en RENAULT TRAFIC 1.6 dCi 125 Grand
Passenger.
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1 Kommunal virksomhed – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Puljen fra Energistyrelsen fortsætter

Projektet er afsluttet for Sønderborg Kommunes vedkommende.

Partnerskabet "Elbil-Partnerskabsprojektet i Trekantsområdet, Horsens & Hedensted samt Sønderborg og Omegn", vil
søge om flere midler i 2015. Sønderborg Kommune har indgivet interessetilkendegivelse for to elbiler i 2015.

Elbiler i Vej og Park
I 2015 køber Vej og Park endnu en elbil. Denne gang er det
en ladbil med affaldscontainer med komprimator. Elbilen
skal tømme skraldespande i Sønderborg By.

I 2015 indkøbte Vej & Park en el-bil se nedenstående initiativ om elbiler i Vej og Park.
Der er anskaffet en lille kassevogn i 2015. Den benyttes til
mindre ture internt i kommunen. Der er ikke planer om flere
elbiler i Vej og Park på nuværende tidspunkt. De elbiler der
er på markedet er ikke store og kraftige nok til at opfylde de
behov, der er i Vej og Park. Udviklingen på markedet vil blive
fulgt nøje, da der er stor tilfredshed med elbilerne.
Der er indkøbt tre WV Transporter T6 med nyeste grønne teknologi i 2016. De tre nye Transporter T6 bruger 15 %
mindre brændstof end en tilsvarende model.

Informationsmøder om udskiftning af oliefyr
I 2015 planlægges informationsmøder, der sætter fokus på
udskiftning af oliefyr i landområderne, i samarbejde med
Bolius, Energitjenesten og ProjectZero.

Der er i 2016 blevet afholdt otte informationsmøder med
overskriften “Fix din varmekilde”. Der var stor interesse for
informationsaftnerne, og blev besøgt af 230 borgere, der
blev klogere på energirenovering og udskiftning af oliefyr.
De otte informationsmøder blev afholdt i landdistrikterne
fordelt rundt om i kommunen. Borgerne fik oplæg om varme
pumper, energirenoveringer, energimærker, salgsværdi og
regler for området.
I pausen var der arrangeret en håndværkercafé, hvor de
lokale håndværker stod klar til at rådgive. Her kunne de
fremmødte få svar på deres spørgsmål, og afklaret hvordan
de kommer i gang med udskiftning af deres oliefyr eller
energirenovering af deres bolig.

Energirådgivning til borgerne
I forbindelse med den landsdækkende kampagne BedreBolig-konceptet fra Energistyrelsen lancerer ProjectZero en
Sønderborg-udgave af BedreBolig.

ZERObolig er ProjectZeros svar på BedreBolig. Her tilbydes
bl.a. en energivejledning til boligejere i Sønderborg-området.
1.400 boligejere har allerede fået en energivejledning og
over halvdelen har sikret sig besparelser på energiregningen.
En energivejledning giver boligejeren overblik over de steder i
boligen, hvor der er energibesparelser at hente. Efter vejledningen modtager boligejeren en rapport med ideer til energirenovering i prioriteret rækkefølge. En energivejledning
koster 2.400 kr.
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Initiativer 2017-2018

Pilotprojekt om lille ladbil
I maj 2016 indkøbes en Piaggio Quargo tipladbil, der kun
har 18 hestekræfter, den kan løse opgaver i bymidten,
parker og strandområder. Modellen er meget billig i indkøb
og drift, og er netop så let, at den kan køre i parker uden at
beskadige græsset.

Biler på gas i Vej og Park
Fra 2017 vil der blive undersøgt om der er velegnede gas
biler på markedet, der kan matche de behov Vej og Park har.
Dette sker fordi den nye gasfyldestation i Ragebøl etableres.

Fokus på udskiftning af oliefyr i landdistrikterne
Der er blevet bestilt en ny liste fra skorstensfejerne, for at få
overblik, over hvor stor udskiftning der har været de sidste
par år. Den giver også overblik over det samlede antal oliefyr.

Hos Vej og Park er rigtig mange CO2-belastende køretøjer siden 2012
udskiftet med nye modeller. Der har resulteret i en CO2-reduktion på
29 pct. fra 2007 til 2014. Her er vist tre eksempler.

Medarbejdere på kursus i grøn kørsel
45 medarbejdere i Vej og Park har været på køreteknisk
kursus. Der blev undervist i ”grøn kørsel”, sikkerhed, færdselsregler og glatbane. I foråret 2017 skal de resterende
medarbejdere på et tilsvarende kursus. Der er forventninger
om en synlig brændstofreduktion både i 2016 og 2017.

Konceptet ZERObolig
Konceptet fortsætter og videreudvikles.
Læs mere på ProjectZeros hjemmeside: www.projectzero.dk

I 2017 er der en nyrevideret liste over oliefyr i Sønderborg Kommune.

23

1 Kommunal virksomhed – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

CO2- og energiregnskab revideres hvert år

Der er udarbejdet CO2- og energiregnskab for 2014 og
2015, se mere under ”Status for Sønderborg Kommune som
virksomhed”. Resultatet i 2015 var en CO2-reduktion p
 å
50 % i forhold til 2007.

Fortsat fokus på formidlingen

Sønderborg Kommune deltager sammen med ProjectZero i
den løbende formidling af Sønderborg-områdets erfaringer
med omstillingen til et CO2-neutralt samfund.

Et energi- og CO2-regnskab kan bruges til mere end at se,
hvor langt vi er på vejen mod målet. I de senere år er det fx
blevet efterspurgt i forbindelse med:
• Eksterne rådgivere, der skal kende energiforbruget i en
bygning, når et nyt energioptimeringsprojekt skal udregnes
• Tildelingsmodellerne for el, vand og varme til børnehaver
og folkeskoler, der bruger energi- og CO2-regnskabet som
tjekliste
• I den nye store kontrakt med entreprenøren, der
omhandler optimering af kommunens gadelys kan det
påvises, at de aftalte elbesparelser bliver overholdt på de
fastlagte tidspunkter
• Når en bygning overgår fra én forvaltning til en anden,
kender man nu det energibudget, som er knyttet til
bygningen

Fortsat formidling af visionen om CO2-neutralitet i 2029 for
kommuner og andre interessenter.

I 2016 har Sønderborg Kommune sammen med ProjectZero
haft ekstra fokus på udfasning af oliefyr og der er afholdt
otte borgermøder. Læs mere i ovenstående initiativ
”Informationsmøder om udskiftning af oliefyr”.
Der har været, og er stadig mange besøg fra andre kommuner, der kommer for at høre om ProjectZero og den grønne
omstilling i Sønderborg Kommune. En temadag i Sønderborg
omfatter typisk også et besøg på Sønderborg Fjernvarme
eller hos Sønderborg Forsyning.
Sønderborg Kommune bidrager med erfaringer fra egen
virksomhed omfattende bl.a. energieffektivisering i bygninger og planlagte CO2-reduktionstiltag, årlige CO2-regnskaber
etc. ProjectZero bidrager med masterplan, roadmaps, sektor
specifikke programmer og målinger m.v. Formidlingsopgaven
løses bl.a. gennem modtagelse af gæster, workshops, publicering af rapporter, ZEROnyt, pressemeddelelser m.v.

Fortsætte aktiviteterne i ELENA-projektet
Planlægning af deltagelse i forskellige relevante ERFAgrupper, hvor kommuner udveksler erfaringer. Det kan
være omkring solceller, CTS mv. Sønderborg Kommune vil
sammen med de andre kommuner arbejde for at gennemføre
fællesindkøb af rådgiverydelser med henblik på at opnå
bedre tilbud.

24

Sønderborg Kommune er nu i sin sidste fase af EU-projektet
ELENA. Hvor der var planlagt energioptimeringsprojekter for
60 mio. kr. Tilskuddet fra ELENA projektet er blevet brugt til
projektansættelse af en elinstallatør i 2,5 år til at gennem
føre alle energioptimeringsprojekter.
Alle planlagte energioptimeringsprojekter er nu udført og der
mangler kun den sidste fase med registrering og evaluering.
Projektet afsluttes den 1. januar 2017.
Investeringerne ses i faktaboks til højre.
I projektet har der været et udmærket samarbejde med
Tønder Kommune og dette samarbejde vil fortsætte i
netværksform efter projektafslutning.

Initiativer 2017-2018
Fortsat udarbejde CO2- og energiregnskab hvert år

Et energi- og CO2-regnskab bliver brugt til at se, hvor langt vi
er på vejen mod målet inden for de forskellige segmenter.

Fortsat fokus på formidlingen
Fortsat fokus på formidling af visionen om CO2-neutralitet for
kommuner og andre interesserede.
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2

Klimahensyn
i by og på land

Byrådets politik:
Byrådet vil sikre, at Sønderborg er en bæredygtig CO2-neutral kommune i udvikling og vækst.
Arkitektur, kulturarv og funktionalitet skal gå
hånd i hånd med CO2-neutralitet.
Byrådet vil sikre, at den fremtidige udvikling
af byerne satser på et mere energivenligt by
design.
Byrådet vil imødegå forventede klimaforandringer ved at prioritere indsatserne i en handleplan med baggrund i klimatilpasningsplanen fra
2014 og efterfølgende hændelser.
26

Byrådet vil arbejde på at bruge de øgede
regnmængder som en ressource, der kan
bruges rekreativt i bybilledet.
Byrådet vil understøtte naturprojekter med
CO2-gevinst, som fx skovrejsning og
etablering af vådområder.
Byrådet vil arbejde for at etablere vådområder
i henhold til regeringens plan Grøn Vækst fra
2009.

Udvalgte byrådsbeslutninger i
perioden 2014-2016
• Natur- og skovprojekt, 150 ha stort skov- og
naturprojekt på Nordals ved Havnbjerg (Godkendt af byrådet den 30. september 2015)
• Vedtagelse af samarbejdsaftale om skovrejsning ved Havnbjerg (Godkendt af by
rådet den 6. april 2016)
• Forslag til kommuneplantillæg om ændring
af skovrejsningstema ved Havnbjerg (Godkendt af byrådet den 31. august 2016)
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2 Klimahensyn i by og på land – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Strategisk planlægning

Der er fortsat fokus på stærkere strategisk planlægning af
byer og landområder.

Initiativet fra 2014 fortsætter: Der er behov for en mere
strategisk planlægning af byerne og landområderne. Der skal
tages mere bevidst hensyn til energi og bæredygtighed i en
langsigtet planlægning.
Analysen af de mindre byer skal bruges fremadrettet til
udarbejdelse af strategiske planer for byerne. I planerne skal
hensynet til energi og bæredygtighed medtages som et af
flere punkter.

Klima- og energihensyn i kommuneplanen
Der skal vedtages en ny kommuneplan i 2017, men allerede
i 2015-16 gennemføres analyser, der skal indgå i Kommune
plan 2017. Det gælder fx en analyse af de eksisterende
erhvervsområder. Analysen skal give svar på, om nogle af
de eksisterende uudnyttede erhvervsarealer med fordel kan
fjernes eller erstattes af andre. Klima- og energihensyn skal
være en del af overvejelserne i beslutningen.

Temaplan for placering af energianlæg

Bystrategier for ni større byer er under udarbejdelse.
Formålet er at styrke samarbejdet og netværksdannelsen
mellem byerne, politikerne, erhvervslivet, borgere og øvrige
aktører.

Der er udarbejdet en analyse af de eksisterende erhvervs
områder. I tillæg er der udarbejdet en analyse af udlæg til
boligområder. Analyserne beskriver status af de eksisterende bolig- og erhvervsområder og deres attraktivitet. Desuden
indeholder de en række anbefalinger til bolig- og erhvervs
udvikling i kommunen.

Temaplanen er ikke udarbejdet.

Der skal udarbejdes en temaplan for placering af energi
anlæg. Den vil udpege nye arealer til energianlæg.

Nye løsninger for de bevaringsværdige bygninger
I kommuneplan 2013-2025 fremgår følgende handling:
”Udarbejde vejledninger til energioptimering af bevaringsværdige bygninger, da det her ikke altid er de traditionelle
løsninger, der er hensigtsmæssige i forhold til at bevare
bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.”
Disse vejledninger skal udarbejdes.
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Er ikke påbegyndt.

Initiativer 2017-2018
Strategisk planlægning
Fortsætter arbejdet. Forventningen er, at arbejdet med
bystrategierne bliver grundlag for en mere strategisk planlægning, der blandt andet tager hensyn til bæredygtighed og
energi.

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg
Klima- og energihensyn i kommuneplanen
Analyserne af bolig- og erhvervsområderne vil blive brugt i
den igangværende revidering af kommuneplanen.
I 2014 er Sønderborg Kommunens klimatilpasningsplan
vedtaget. Konklusionerne herfra vil sammen med analyserne
af bolig- og erhvervsområderne være med til at kvalificere
ændringer i arealudlæg i Kommuneplan 2017.
Yderligere ajourføres de afsnit i kommuneplanen som
handler om klima- og energihensyn.

Temaplan for store energianlæg
Udarbejdelse af temaplan for placering af store tekniske
energianlæg 2017-2018.

Lejren bliver danmarkshistoriens største med 40.000 danske
og internationale deltagere. Lejren har et tæt samarbejde
med Sønderborg Kommune og bliver afholdt den 22. juli til
den 30. juli 2017 ved Sønderborg på Kær Vestermark.
Lejrens vision er “Vi sætter spor – det gør vi i os selv,
hinanden og omverdenen”. Et af temaerne er bæredygtighed
før, under og efter lejren og der bliver ved Universe uddannet
klimaagenter under spejderlejren.
Spejdernes Lejr er flere gange nævnt i Klima- og Energi
strategien, da det er det kæmpestort projekt, der berører
mange områder i Sønderborg Kommune. Med deltagerantallet og lejrens gæster vil indbyggertallet i Sønderborg By
tredobles i uge 30 – det vil kunne mærkes, og vi glæder os!

Augustenborg
Første bystrategiproces starter i Augustenborg i januar 2017.
Med afholdelse af borgermøde og etablering af et bykontor,
hvor der bliver afholdt forskellige aktiviteter gennem en uge.
Ved at udarbejde bystrategier kan den enkelte by få hjælp til
at definere deres rolle og særkende som en del af Sønderborg Kommune.
Processen koordinerer tre projekter:
• områdeinitiativ Augstenborg,
• bevarings- og udviklingsprojektet Hertugbyen Augustenborg
• bystrategi for Augustenborg.
Overordnet set handler strategierne om at arbejde for
”det gode liv” og dermed styrke bosætningen, fastholdelse,
turisme og livsglæde.
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2 Klimahensyn i by og på land – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Gennemføre projekter for klimatilpasning

En ny klimahandleplan skal følge op på Klimatilpasnings
planens anbefalinger. Planen er under udarbejdelse og
forventes færdig primo 2017 og skal behandle de lang
sigtede løsninger.

Klimatilpasningsplanen indeholder disse nye initiativer for
2014-2016:
• Afklaring af hvorvidt de "Kritiske hændelser" reelt er
kritiske hændelser
• For Klimaprojekt Gråsten skal der iværksættes en under
søgelse og kortlægning af problemets omfang, evt. inddragelse af Egernsund og de andre klimaprojekter ved Nybøl
Nor – Teglværker
• Klimaprojekt Vollerup Øst (Tøtmose) skal fremover bruges
til byudvikling af nye boligområder. Opstartes med en idékonkurrence
• For at sikre forsyningssikkerhed, kræves en gennemgang
af forsyningstekniske bygninger og installationer. Herunder
at Sønderborg Forsyning A/S efterfølgende gennemgår alle
deres drikke- og spildevandspumper for at sikre dem mod
oversvømmelse
• For Klimaprojekt Østerkobbel skal der findes en løsning
på de kendte problemer med store vandmængder i nogle
byområder i Augustenborg
• Ved Klimaprojekt Skovmose skal der findes en løsning på
de kendte problemer med vandmængder omkring sommerhusene
• Der skal nedsættes projektgrupper, der kigger på Klimaprojekterne Sønderborg By og Sønderborg havneområde
• Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning bør
gennemgå de tekniske anlæg, der synes truet af over
svømmelse
• Dialog med oversvømmelsestruede virksomheder og
enkeltbeboelser

I julen 2015 havde Sønderborg en del oversvømmelses
hændelser, som krævede en stor indsats. Der blev efter
følgende taget beslutning om, at de problemområder, der
kunne håndteres inden for almindelig drift, skulle løses med
det samme.
Over halvdelen af problemområderne blev håndteret primo
vinteren 2016.
Mere omkostningstunge og komplekse projekter bliver sat
ind i en prioriteret rækkefølge i Klimahandleplanen med
tilhørende økonomisk overslag. Klimahandleplanen skal indgå i de kommende budgetforhandlinger for politikerne.
Der er igangsat et klimaprojekt i Vollerup Øst. Klimaprojektet Skovmose er projekteret og udbudt. Projektet afventer en
afgørelse på en klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Kolonihaveforeningen Skovly har gennemført et mindre
klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Naturstyrelsen og
Haveforeningens beboere. Beboerne har ved frivilligta rbejde
etableret klimasikring så vandet nu bliver opstuvet inde i
skoven, så kolonihaverne ikke bliver oversvømmet.

Spildevandsplanen færdiggøres i efteråret 2016.
Sønderborg Kommune har i samarbejde med Sønderborg
Forsyning A/S udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan
for en seksårig planperiode 2016-2021.
Denne spildevandsplan giver et samlet overblik over den
eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Sønderborg Kommune. Den fastlægger således rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen samt rammerne for
Sønderborg Forsyning A/S' udbygning af de offentlige spildevandsanlæg.
Et nyt tiltag er, at der er fokus på at være på forkant med de
fremtidige klimaforandringer i kommunen
Sønderborg Kommune vil derfor gennem fokus på klima
tilpasning i spildevandsplanen sikre, at borgerne og væsentlige samfundsmæssige værdier bliver beskyttet så godt som
muligt mod de negative konsekvenser af klimaændringerne.
Det er hensigten af imødegå klimaforandringerne ved
anvendelse af flere forskellige løsningsmuligheder.

30

Initiativer 2017-2018
Klimatilpasning ved nybyggeri
Vi skal sikre en bedre planlægning af nye udstykninger og
nyt byggeri, så det ikke giver nye problemer med oversvømmelser. Se nedenstående initiativ om at indarbejde klimahensyn i kommunale planer og opgaver.

Vi tilpasser os klimaet
Sønderborg Kommune
2014

Klimaprojekt i Gråsten og Sønderborg by
I forbindelse med Klimatilpasningsplanen er Klimaprojekt
Gråsten og Klimaprojekt Sønderborg by igangsat. Rådgiveropgaven er i udbud ultimo 2016, og projekterne forventes
udført i 2017.

Igangsætte nye initiativer om klimatilpasning på
baggrund af Spildevandsplanen
Med Spildevandsplanen ønsker Sønderborg Kommune:
• At sikre borgere og virksomheder bedst muligt mod
konsekvenserne af klimaforandringerne
• At være på forkant med klimaforandringerne for der
igennem at sikre, at kloaksystemet også i fremtiden vil
have tilstrækkelig kapacitet og tilstand til at fungere
tilfredsstillende
• At bidrage til at opfylde målsætningerne i Sønderborg
Kommunes Klimatilpasningsplan
• Sammen med Sønderborg Forsyning at være en aktiv
medspiller i den samlede klimatilpasning i kommunen

Oversvømmelser i julen 2015
2. juledag 2015 regnede det i timevis og skabte mange
oversvømmelser i Sønderborg Kommune. Der var omkring
60 hændelser, og ca. 100 mand fra frivillige brandværn,
Sønderborg Brand og Redning,
Beredskabsstyrelsen med assistance fra Sjælland arbejdede for at hjælpe folk, der havde fået oversvømmet huse,
sommerhuse og kolonihaver.
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2 Klimahensyn i by og på land – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Genetablering af søer og vådområder

Bundsø blev officielt indviet 24. april 2016. Genetableringen
er gennemført og afsluttet som forventet. Der har været stor
lokal opbakning og interesse for projektet.

I 2015 genetableres Bundsø ved at lave mindre jordarbejder
og slukke for pumperne, der i dag dræner området. Dermed realiseres en CO2-besparelse på cirka 480 ton pr. år,
fordi landbrugsjord omlægges til søområde. Omdannelsen
ventes at skabe nye naturværdier og naturoplevelser. Fx er
det p
 lanen at etablere en sti langs en del af søen. Mulig
heden for at etablere et vådområde ved Birkepøl på Sydals
undersøges. Projektet er på cirka 113 ha. Der er gennemført
en forundersøgelse og søgt om realiseringsgodkendelse hos
Naturstyrelsen. I de kommende år arbejdes der videre med
projektet.

Indarbejde klimahensyn i nye lokalplaner
Der vil stadig være fokus på at indarbejde klimahensyn i nye
lokalplaner. Klimatilpasningsplanen ventes vedtaget af byrådet i november 2014. Herefter skal den implementeres i nye
lokalplaner.

Der er udarbejdet en ansøgning om en forundersøgelse, for
Projekt Birkepøl. Projektet er siden blevet udvidet, da der er
mulighed for at udvide arealet og forbedre projektet. D
 erfor
er der nu blevet sendt en ny ansøgning. Hvis denne bliver
godkendt, fortsætter planlægningen af projektet og i 2018
igangsættes anlægsarbejdet.

I lokalplaner tages der forskellige hensyn til klima og alternative energiformer. Fx udlægges der ofte store grunde, så
der er mulighed for at etablere jordvarme, og byggefelterne
søges placeret, så de giver gode muligheder for solceller.
I lokalplan for Boligområde øst for Lerløkke, Vester Sottrup
er der taget klimahensyn i forhold til risiko for oversvømmelser. En del af lokalplanområdet er udpeget som Blue
spot-område. Et Bluespot-område er et område, som generelt ligger lavt i terrænet, og hvor der er risiko for gentagne
oversvømmelser i forbindelse med store regnskyl. Ny bebyggelse vil øge befæstelsesgraden i lokalplanområdet, hvilket
kan føre til øget afstrømning af overfladevand til Bluespot-
arealerne. Derfor er der i lokalplanen afsat fællesareal til at
etablere regnvandssøer i den nordvestlige og sydøstlige del
af lokalplanområdet, hvor terrænet er lavest.

Nyt skovrejsningsprojekt ved Havnbjerg
Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at søge
gennemført et oplevelses- og skovrejsningsprojekt i et
grundvandsfølsomt område ved Havnbjerg.
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Skovrejsningsprojektet ved Havnbjerg er i fuld gang.
Projektområdet er på ca. 150 ha. Foreløbigt har Sønderborg Kommune erhvervet 50 ha og ejer i forvejen 13 ha,
som doneres til projektet. Naturstyrelsen er i gang med at
købe yderligere 44 ha. Til næste år vil der sandsynligvis blive tilkøbt endnu mere areal, omfanget afhænger af Natur
styrelsen bevillinger i 2017.

Initiativer 2017-2018
Genetablering af søer og vådområder
I perioden 2016-21 forventes yderligere 250-300 ha omlagt
til vådområder. Projekterne udvikles i samarbejde med lodsejere.

Vandområdeplan 2016-2021
I forbindelse med vandområdeplan 2016-2021 er følgende
mulige projekter udpeget af staten:
• Mjang Dam
• Ketting Nor
• Stevning Nor
• Kajbæk
• Snogbæk
• Krambæk
• Vemmingbund
• Humlemaden
• Skelde Vig
• Birkepøl Øst
• Bredbæk
• Gilbæk
• Nordborg Bæk
Statens mål med projekterne er at reducere kvælstofs
udledningen. Men Sønderborg Kommune har også fokus på,
at projekterne har den ekstra gevinst, at der oplagres store
mængder CO2 ved at etablere vådområder.

Indarbejde klimahensyn i kommunale planer og opgaver
Fortsætter og udbygger arbejdet med klimahensyn i de
kommunale opgaver og planer
Sønderborg Kommune har i efterår 2016 indkøbt SCALGO,
der er et program til at arbejde med oversvømmelsesrisiko
inden for klimatilpasning, byplanlægning, beredskab og
administration af vandløb. Med programmet bliver det
nemmere at indarbejde hensyn til vand i de kommunale
opgaver og planer. Programmet skal implementeres i de
daglige opgaver i løbet af 2017.

Hjortholm Sø
Området omkring Hjortholm Sø er i dag afvandet ved hjælp
af en pumpe. Projektet går ud på at genskabe de mere
naturlige vandforhold på stedet. Den samlede klimaeffekt vil
være en reduktion svarende til 745 tons CO2 pr. år. Projektet
vil desuden medføre en reduktion af udledningen af kvælstof
på 1500 kg pr. ha pr. år.
Hovedformålet med etablering af lavbundsprojekter er at
reducere landbrugets samlede udledning af drivhusgasser.
Klimaeffekten ved lavbundsprojekter opstår ved, at de øvre
jordlag i projektområdet tilføres mindre ilt, fordi vandstanden hæves. Omsætningen af jordens indhold af tørv (kulstof)
reduceres i iltfri, våd jord og det begrænser den samlede
udledning af drivhusgasser fra arealerne. Desuden vil udtagning af lavbundsjorder bidrage både til en forbedring af natur
og biodiversitet på arealerne, og medvirke til en reduktion af
kvælstofudvaskningen til vandmiljøet.
Sønderborg Kommune samarbejder med Styrelsen for Vandog Naturforvaltning, der er projektejer.

Skovrejsningsprojekt ved Havnbjerg
Der venter et planlægningsarbejde for hvordan s kovområdet
skal se ud, da skoven skal være et rekreativt område til
glæde for borgere og turister. Det er derfor ikke alle 150 ha
som skal plantes til, men der kommer en del lysåbne arealer i skoven, hvor der kan blive plads til forskellige naturtyper
og aktiviteter.
Tilplantningen af de erhvervede arealer er planlagt til at
starte i foråret 2018.

Direktør Inge Olsen for Land By og Kultur var med til at plante de
første træer ved Havnbjerg i juni 2016. Der var inviteret til fejring af
samarbejdsaftalen imellem Sønderborg Kommune, Foreningen Vandsamarbejdet og Naturfredningsforeningen for den nye statsskov.
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2 Klimahensyn i by og på land – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Multikulturhus

Det var Hoffmann, der vandt udbuddet på Multikulturhuset,
og firmaet er i dag en del af et team, der arbejder på projektet. Teamet består af ALECTIA, Aart og ZENI arkitekter.

I januar 2015 bliver vinderen kåret på udbuddet på den ny
bygning og transformeringen af Pakhuset. Når de ”rå” bygninger står klar, kommer udbuddet på inventardelen i efteråret 2016. Med bygningen for Multikulturhuset som en rå
skal, er det muligt at arbejde med interiøret som den vigtigste del af huset, således at bygningen får sin identitet i kraft
af de aktiviteter og kunstneriske tiltag, der findes i huset
Hele byggeriet ventes klar til indvielse i efteråret 2017.

De to bygninger, som Multikulturhuset består af, vil tilsammen stille 5.500 kvadratmeter til rådighed for fremtidens
kulturforbrugere. Det gennemrestaurerede Ewers’ Pakhus
bliver hjemsted for Kunstskolen, Det Tyske Bibliotek og
Børnebiblioteket.
Den nye del vil rumme voksenbibliotek, kunstsal og en sek
tion af kunstskolen. Der bliver også indrettet en café med
udgang til en åben terrasse ud mod vandet. På m
 idterste
dæk indrettes ligeledes en terrasse med flot udsigt over
Alssund, Kong Christian X’s Bro og Alsion på den modsatte
side af Alssund.

Hotel og Waterpark
Hotellet planlægges som et firestjernet Radisson Blue hotel
med 210 værelser. Sammen med et 6.000-8.000 m2 stort
Waterpark/Wellness-koncept forventes det at v ille tiltrække
en stor og bred målgruppe. Der er planlagt byggestart på
hotellet i foråret 2015 og forventet ibrugtagning i e fteråret
2017. Fra projektstart er der fokus på, hvordan driften kan
tilrettelægges, så den bliver mest mulig bæredygtig. Der
laves en samlet løsning, som indtænkes i bygningsdesignet.
Målet er bl.a., at den bedste teknologi på området præsenteres.

I efteråret 2015 blev byggeriet af et nyt internationalt hotel
sat i gang – med 190 værelser, tre restauranter, konference
faciliteter til 400 personer og mange forskellige spaaktiviteter.
Hotellet, der er tegnet af Henning Larsen Architects, vil med
sine 18 etager og en enestående arkitektur blive et vartegn
for Sønderborg i et bynært og naturskønt område på havnefronten direkte ved Alssund.

Parkeringshuset
I forbindelse med etableringen af Byens Havn, er der behov
for et parkeringshus. Byggeriet er påbegyndt.

Kollegiumprojekt
Kollegiernes Kontor, Sønderborg, bygger et nyt kollegium
Fra kollegiet er der få minutters gang/cykling til Syddansk
Universitet, Alsion. Det får den nye havnebydel som sin
baghave, og området vil om få år summe af liv og være et af
Sønderborgs mest spændende områder.
Kollegiet vil danne en hjemlig ramme om et trygt og
aktivt ungdomsliv. En ramme, der understøtter sociale
fællesskaber og samtidig imødekommer den enkeltes behov
for privatliv og ro.
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Initiativer 2017-2018
Multikulturhuset
Byggeriet er i gang indtil april 2017, hvor det ”rå” hus står
færdigt. Herefter er det fasen med interiøret og inventardelen, der tager over, og til sidst indflytningen. Det er planlagt,
at Multikulturhuset åbner i september 2017. Placeringen ud
til Alssund gør Multikulturhuset til en central del af Byens
Havn.

12. september 2016 var det tid til at fejre rejsegilde for
Multikulturhuset.

Hotel Alsik
Byggeriet fortsætter, og det vokser i højden – én etage hver
fjerde – sjette uge.
Fra november 2016 begynder arbejdet i hotellets spa-afsnit.
Der gøres klar til at støbe bundpladen uden for spunsen,
hvilket udgør ca. 1.200 kvadratmeter. Alsiks spa bliver på i
alt 4.300 kvadratmeter i fem etager (inklusiv kælder).

Byens Havn – en bæredygtig bydel
Parkeringshuset
Byggeriet forventes færdigt i sommeren 2017.

Kollegiet
Det forventes, at byggeriet er færdigt ultimo 2018. Det
nye kollegium skal erstatte 161 eksisterende boliger i to af
Sønderborgs kollegier, som ligger i udkanten af byen.

Ambitionen for Byens Havn er at skabe en bæredygtig bydel,
der er i verdenseliten hvad angår energi- og ressource
forbrug. Og denne ambition har baggrund i Sønderborgs
vision om at skabe økonomisk vækst i Sønderborg-området
baseret på en CO2-neutral udvikling.
Byens Havn forventes fuldt udbygget inden 2029 og vil
kunne skabe en væsentlig show-case. Bæredygtighed er
derfor et af de helt centrale elementer i masterplanen for
Byens Havn.
Der arbejdes med bæredygtighed inden for tre områder:
• Social bæredygtighed
• Økonomisk bæredygtighed
• Miljømæssig bæredygtighed
Disse tre elementer danner tilsammen fundamentet for en
bæredygtig udvikling af Byens Havn.
Overordnet CO2 neutralitetsmålsætning:
• Byens Havn skal på årsbasis være CO2-neutral med
hensyn til det totale energiforbrug i bydelen (ekskl. lokal
transport), når bydelen er fuldt udbygget.
• Energiforsyningen skal så vidt muligt produceres lokalt og
inden for Region Syddanmark.
Bygherrer og Sønderborg Havneselskab udarbejder i sam
arbejde en strategi og plan for det enkelte projekt, så det
sikres, at projektet lever op til de overordnede mål for den
bæredygtige bydel.
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3 Byggeri

Byrådets politik:
Byrådet vil sikre, at renovering og ombygning
af eksisterende bygninger foretages, så energi
forbruget i bygningerne bliver mindre.
Byrådet vil understøtte en omlægning til grøn
energi og dermed udfasning af fossile brændstoffer.
Byrådet vil sikre, at der altid benyttes integre
ret energidesign i kommunens nybyggeri.
Sønderborg Kommune skal gå foran med et
godt eksempel og være et demonstratorium for
grønne løsninger.
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Byrådet vil sikre, at borgerne og virksom
hederne kan få fyldestgørende information og
vejledning om energioptimerende løsninger til
deres bygninger.
Byrådet vil indføre grønne krav i kommunale
udbud
Byrådet vil understøtte boligforeningernes
indsats for energibesparelser, der skal resul
tere i energirigtige og sunde boliger i den
almene boligsektor.

Udvalgte byrådsbeslutninger i
perioden 2014-2016
• Klimasikring af byggemodning m.v. ved
Hesselløkke og Tøtmose i Vollerup (Godkendt af byrådet den 31. august 2016)
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3 Byggeri – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Digitale byggeansøgninger ændrer kontakten til borgere
og erhvervsliv

I starten af 2014 begyndte man i Sønderborg Kommune
med at kræve digitale byggeansøgninger. Dette resulterede i
en mindre personlig kontakt mellem byggesagsbehandlerne
og borgerne. I løbet af 2014 og 2015 erfarede Sønderborg
Kommune, at borgeren har udfordringer med at søge digitalt,
og at de savner dialogen med byggesagsbehandleren.

Fra 1. december 2014 bliver det obligatorisk at søge om
byggetilladelse digitalt. Det betyder mindre personlig kontakt
mellem byggesagsbehandlere og borgere. Kommunen vil
gerne hjælpe borgerne til at nedbringe CO2-udledningen fra
boligerne. Derfor giver det udfordringer, når borgerne skal
være selvbetjente. Det giver anledning til, at kommunen
gentænker kontakten. Borgerservice har rådgivning om selvbetjeningsløsningen til byggeansøgninger. Kommunens
afdeling Byg vil undersøge mulighederne for at få Borger
service til at henvise til pjecer og foldere om energirenove
ringer mv., når en borger henvender sig. Der kan suppleres
med øget synlighed om emnet på kommunens hjemmeside.

Krav om lavenergibyggeri i kommende lokalplaner
Det ventes, at der vil komme et nyt bygningsreglement i
2015, hvor Lavenergiklasse 2015 bliver obligatorisk for
nybyggeri. Det vil sandsynligvis betyde, at kommunen ikke
længere kan stille skærpede krav til energirammen via nye
lokalplaner.

Information om valg af varmekilde
Der skal fortsat være fokus på at informere om forskellige
varmekilder til erhverv og private. Det kan bidrage til, at flere
vælger en varmekilde med lav CO2-belastning.

Informationsmateriale

Resultatet blev en ny borgerrettet løsning, Kvik-cafeen, der
blev indviet i 2016. Her kan borgeren møde op i forvaltnin
gen og få hjælp til at ansøge digitalt.

En ændring af planloven betyder, at det ikke længere er muligt at stille krav om lavenergibyggeri i lokalplaner.

Der har været afholdt Energiworkshop for virksomheder,
se side 51.

Initiativet er ikke gennemført.

Byggeafdelingen vil fremadrettet sende foldere med informa
tion om energirenoveringer eller lavenergibyggeri ud med
kvitteringsskrivelse i de tilfælde, hvor det er relevant.

Nybyggeri skal være lavenergibyggeri
Følgende byggerier ventes gennemført i perioden 2015-16.
De fleste efter Lavenergiklasse 2020.
• Nydamskolen (Lavenergiklasse 2020/2015)
• Multikulturhus (Lavenergiklasse 2020)
• Spirrevippen (Lavenergiklasse 2020)
• Brandstation (Lavenergiklasse 2020)
• Gråsten Skole (Lavenergiklasse 2015)
En ny byggemanual skal godkendes efter sommerferien
2014. Den indeholder krav om Lavenergiklasse 2020 for alt
kommunalt nybyggeri.

Deltagelse i arrangementer
Initiativet fra 2012 fortsætter. Sønderborg Kommune ønsker
fortsat at deltage i relevante arrangementer, fx boligmessen
i Augustenborg.
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Arbejdet på den nye fløj på Nydamskolen er igangsat.
De gamle bygninger fra 1954 skal nedbrydes og der skal
anlægges udearealer og P-pladser efterfølgende. Det hele er
færdigt i foråret 2017.
Multikulturhuset på Byens Havn er igangsat og forventes
færdig ultimo 2017, se mere på side 34 og 35.
Brandstation bliver ikke realiseret, da der ikke var enighed
om en fælles brandstation.
Arbejdet med en kommunal byggemanual er ikke færdigt.

Initiativet er ikke gennemført.

Initiativer 2017-2018
En indgang for borgeren til det tekniske område
Kvik-cafeen er et nyt tiltag i det tekniske område. Her er
målet, at der sikres én indgang for borgeren til tekniske område, således at borgeren får behandlet den sag de kommer
med, til sagen er fuldt belyst og klar til myndighedsbehand
ling. Hvor det er muligt får de kvitteringen med det samme.
Det giver samtidig god mulighed for at give borgerne
information om klimasikring og de grønne løsninger, der er
inden for byggesager.

Kvik cafe for det tekniske område
Kvik-cafeen er en fælles modtagelse med personlig b
 etjening, hvor borgerne får den konkrete tekniske
assistance og hjælp til deres projekt.
Borgeren møder op med alle relevante papirer og kan
derefter blive guidet igennem den digitale ansøgning.

Information af valg af varmekilde
Initiativet fortsætter.

Kommunalt nybyggeri
•	Ny fløj på Gråsten Plejecenter
Der skal være udbud af byggeriet i sommeren 2017. Det
forventes at nybygningen står færdig i 2019.
•	Nybøl Børneunivers
Nybyggeriet på 634 m2 forventes påbegyndt i 2017. Der
skal være plads til 50 børnehavebørn, 12 vuggestuebørn
og 25 SFO-børn. Byggeriet forventes færdigt ultimo 2017.
•	Børnehaven Spirrevippen
Byggeriet forventes igangsat i januar 2017. Der bliver
plads til 120 børn og kan tages i brug ultimo 2017.
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3 Byggeri – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Kvalitetstjek af udbudsmateriale

Kvalitetskontrol af udbud er nu normal praksis.

Før der bliver indkøbt nye tekniske anlæg, skal der udarbejdes udbudsmateriale. Allerede på projekteringsstadiet skal
udbudsmaterialet gennemgås internt med fokus på energiog ressourceforbrug.

Øget fokus på hele byggeriets klima- og
energipåvirkning

Ved kommunens egne nybyggerier er der opmærksomhed på
udenomsarealer og nedsivning af regnvand.

Fremadrettet ønsker vi mere fokus på bæredygtighed, når
der renoveres eller bygges nyt. Der vil arbejdes for at få mere
information om produkternes livscyklus.

Motivere til energirigtigt erhvervsbyggeri
Byggeafdelingen vil fremadrettet sende foldere om energirenoveringer eller lavenergibyggeri med ud med kvitteringsskrivelse i de tilfælde, hvor det er relevant. På de indledende
møder med ansøgere kan spørgsmål om valg af energikilde
og energirenoveringer tages op. Erhvervskontakten har den
tidlige kontakt til ansøgere ved erhvervsbyggeri. Derfor skal
de klædes på til også at henvise til informationsmateriale om
energirenoveringer, lavenergibyggeri og lignende.

Bedre viden om bæredygtigt byggeri
Der vil blive arbejdet på at uddanne specialister i fx
bæredygtigt byggeri blandt byggesagsbehandlerne.

Byggesagsbehandlerens rolle
Byggesagsbehandlerne har behov for at blive klædt b
 edre
på til at informere en bygherre om fx lavenergibyggeri,
energirenoveringer og bæredygtigt byggeri. Det er en særlig
udfordring at motivere en bygherre til at gennemføre frivillige
tiltag for fx at sænke energiforbruget. Byggeafdelingen har
en vigtig opgave i at følge udviklingen i regler og tendenser
for byggeri. Det ventes, at der fremad skal være mere fokus
på indeklimaet i bygningerne. Det kan være en mulighed at
uddanne specialister inden for viden om indeklima og lavenergibyggeri blandt byggesagsbehandlerne.
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Det gældende bygningsreglement (BR15) indeholder et
større fokus på energivenligt byggeri, heriblandt også
erhvervsbyggeri.

Initiativet er ikke gennemført.

Initiativer 2017-2018

Mere koordineret indsats for erhvervsbyggeri
Der er foretaget en omorganisering af Land, By og Kulturforvaltningen i 2016. Det betyder bl.a., at både byggesager
og tilsynssager for erhverv og landbrug nu er samlet i en
afdeling. Det giver større synergi mellem opgaverne, og det
er nemmere at koordinere tiltag for fx energibesparelser. Der
vil blive arbejdet på at høste fordelene af omorganiseringen
fremadrettet.

Byggesager og tilsynssager for erhverv og landbrug nu er samlet i
en afdeling i Sønderborg Kommune. Det giver større synergi mellem
opgaverne, og det er nemmere at koordinere tiltag for fx energibesparelser.

41

4

Transport og
infrastruktur

Byrådets politik:
Byrådet vil arbejde for at nedbringe CO2-udslippet fra alle former for transport. Byrådet
vil tilbyde gode muligheder for alternative
CO2-besparende transportformer og arbejde
for en bedre og mere attraktiv kollektiv trafik
via et sammenhængende trafiksystem.
Byrådet vil sikre, at den kollektive trafik
ændres til en mere CO2-besparende transportform. Fra 2017 skal den nye gasfyldestation
understøtte omlægning fra benzin og diesel til
gas som drivmiddel.
Byrådet vil arbejde for nye muligheder for
at fremme trafik til fods og på cykel. Blandt
andet ved at etablere et veludbygget sti
system. Der skal være et samspil imellem den
kollektive trafik og cykelstier.
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Udvalgte byrådsbeslutninger i
perioden 2014-2016
• Strategisk energiplan for grøn transport
(Godkendt af byrådet den 1. juni 2016)
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4 Transport og infrastruktur – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Implementere Projekt Byliv og Infrastruktur

Planen blev godkendt i forår 2015. Den danner grundlag for
de vejprojekter, der gennemføres. Af initiativer der sparer
CO2 kan nævnes:

Når den endelige plan for Byliv og Infrastruktur har været i
offentlig høring og er godkendt af byrådet, går arbejdet med
at prioritere og implementere initiativerne fra planen i gang.
Initiativerne kan betyde færre kørte kilometer i bil i byen,
bl.a. ved at sikre gode adgangsveje for cykler og en god
sammenhæng i byens centrum for gående.

Opsætning af ladestandere til elbiler
Udviklingen på markedet følges og udbredelsen af
infrastruktur til elbiler støttes.

Fortsætte og muligvis udvide Flextur-ordningen

• Vejen Nordvang er blevet forlænget. Bedre adgang til
Nordhavnen giver mindre trafik
• Dieselbusser ud af bymidten. Busser til kollektiv trafik er
på biogas fra 2017
• Etablering af supercykelsti fra Sønderborg til Nordborg
I 2016 har Sønderborg Kommune etableret en eldelebils-
ordning i Fynshav i samarbejde med Energistyrelsen,
ProjectZero, Landdistrikterne i Sønderborg, E.ON, Insero,
TADAA og Landdistrikternes Fællesråd. Eldelebilerne g iver
borgerne i de mindre byer mulighed for at kunne booke en
elbil, når de har brug for det. initiativet fremmer via deling
en adfærdsændring i retning af mere samkørsel og mindre
antal biler på sigt samt CO2-reduktion, hvis en familie kan
afskaffe bil nr. 2.
Ordningen med Flextur fortsætter.

Ordningen med Flextur skal fortsætte. Desuden skal det
undersøges, om ordningen med fordel kan udvides til at
omfatte andre kørsler.

Skolebuskørsel
Effektiviseringen af skolebuskørslen afventer, at situationen
efter skolereformen falder på plads.

Det skønnes at skolebusordningen ikke kan effektiviseres
mere på nuværende tidspunkt.

CO2-neutral trafikterminal i Sønderborg

I forbindelse med etableringen af en gasfyldestation, er der
afsat plads til at busserne kan holde om natten, hvor de får
påfyldt gas.

Muligheden for busdrift på gas

Fra maj 2017 skal den nye gasfyldestation stå klar.
Fra juni 2017 er samtlige 50 busser udskiftet til gasbusser.

Der arbejdes videre med projektet.

Det kræver nye anlæg, før busserne kan overgå til gasdrift.
Der skal etableres nyt værkstedsanlæg og gasfyldestation. I
september 2014 besluttede Byrådet, at den kollektive bustrafik fra juni 2017 udbydes med et krav om brug af busser,
der drives på gas og eventuelt el.

Indsats for en hybrid færge
Der arbejdes på at gøre Færgen Hardeshøj-Ballebro hybrid,
dvs. drevet både med el og diesel. Planen er, at den almindelige drift skal foregå på el. Som ekstra kapacitet bruges
diesel. Via Det Blå Inno+ er der søgt om 6,5 mio. kr. i støtte
hos Innovationsfonden.
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Hybriddrift til fremdrift af Færgen Hardeshøj-Ballebro er
ikke gennemført, fordi ladeteknologien ikke er optimal på
n
 uværende tidspunkt.

Initiativer 2017-2018
Supercykelsti
Sidste etape, etableringen, foregår fra 2017-18.

Strategisk energiplan for grøn transport
Der er 27 initiativer i den nye strategiske energiplan for grøn
transport. Arbejdet har været et samarbejde mellem ProjectZero, Sønderborg Kommune og Insero, supporteret af eksterne eksperter og lokale interessegrupper og virksomheder.
Disse initiativer skal ifølge Transportrådet iværksættes inden
2021, da de er vejen til til at omlægge transporten til at
være CO2 neutral i 2029, som beskrevet i Masterplanen for
Vejen mod nullet.

Opsætning af ladestandere til elbiler
Udviklingen på markedet følges og udbredelse af infra
struktur til elbiler støttes.

Initiativerne dækker fire hovedgrupper inden for transport i
form af:
• Kollektiv transport
• Privat bilisme
• Tung transport
• Bæredygtig transport, som omhandler cykling og gang.

STRATEGISK ENERGIPLAN
FOR GRØN TRANSPORT

Offentlig gasfyldestation i Ragebøl
Der etableres en offentlig tankstation, hvor der er m
 ulighed
for påfyldning af gas, udover benzin og diesel. T
 ankstation
skal ligge ved siden af gasfyldestation for busser. Det vil
blive en grøn tankstation, hvor der bl.a. vil blive opsat
solceller på den planlagte vaskehal.

Udarbejdet af Insero

Grøn drift af Færgen Hardeshøj-Ballebro i 2018
I samarbejde med Danfoss Drives og EP Technologies er der
påbegyndt et projekt, hvor elforbruget på Færgen HardeshøjBallebro dækkes fra batterier ladet på landstrøm om natten.
Afgiften på landstrøm er bortfaldet i 2015, hvilket gør det
økonomisk attraktivt. Derudover overvejes det at installere
en luft-til-vand varmepumpe i forbindelse med varmeakkumulering. Det samlede projekt skønnes at spare 177 ton CO2
pr. år. Der vil blive søgt midler til projektet i 2017.
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4 Transport og infrastruktur – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Anlæg af nye stier

Alssundstien til Aabenraa Kommune blev indviet i juni 2015.
Det var tredje og sidste etape fra Ballebro Færgehavn til Blåkrog ved kommunegrænsen til Aabenraa. Ved kommunegrænsen blev den koblet sammen med ”Poststien” som går
til Aabenraa.

Arbejdet med at realisere stihandlingsplanen fortsætter.
Stierne gør naturen mere tilgængelig. Det kan øge folks
fokus på at beskytte naturen og mindske klimapåvirkningen.
De stier, der går fra byerne og ud i landskabet, giver bedre
mulighed for en søndagstur uden at starte bilen. Følgende er
planlagt frem til 2016:
• Videreførsel af Nybøl Nor stien, med 13 km til Gråsten
• Videreførsel af Alssundstien med seks km til Aabenraa
Kommune
• Sundeved: Stier ved Kværs, Broagerland, Bækken og
Ullerup

I august 2016 blev stisystemet ved Ulkebøldam renoveret og
ført hele vejen rundt om søen.
Stier ved Spang blev indviet februar 2016.
Cykelstien fra mellem Tandslet og Mommark blev indviet juni
2016.
Der er etableret mindre stistrækninger ved Kværs og på
Broagerland, samt Sundevedstien. Der er ikke etableret stier
i Bækken og Ullerup, da der ikke har været oplagte projekter,
der kunne realiseres.

Indsats for at fremme cyklisme
Der skal gøres en indsats for at fremme cyklismen.
Kendskabet til elcykler skal udbredes, og samtidig skal det
gøres nemmere at få elcyklen ladet op. Målet er at få flere
til at cykle længere ture end 5-10 km. Desuden skal de
offentlige cykelparkeringer forbedres. Der er også planer om
at indkøbe fire el-cykler som et alternativ til forvaltnings
bilerne ved rådhuset. I alt er der planer om anlægsinveste
ringer for 540.000 kr. til at fremme cyklismen.

Cykelhandlingsplan

Der er i september 2015 afholdt en elcykelkonference i
Sønderborg i samarbejde med ProjectZero, Trafikstyrelsen
og Dansk Cyklistforbund. Der var et stort fremmøde, og de
lokale cykelhandlere har kunnet mærke stigende interesse
efterfølgende.
Der er desuden indkøbt to elcykler og en foldecykel til
administrationen og Forvaltningen Social og Senior har p
 rimo
2016 også fået t to elcykler til det administrative personale
på Ellegårdvej.

Er ikke revideret.

Cykelhandlingsplanen skal revideres. Den vil sandsynligvis sætte fokus på hverdagscyklisme, altså folk der dagligt
pendler til og fra arbejde eller uddannelse på cykel.
Forholdene for turister på cykel vil komme i anden række.

Forbedret trafiksikkerhed for at øge cyklismen
Der skal ske en løbende prioritering af initiativer fra uheldsstatistik og borgerhenvendelser. Fortsat fokus på skolevejene
samt på hvordan sorte pletter undgås. Den forbedrede trafiksikkerhed skal gøre det mere trygt at cykle.
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Trafiksikkerhedsplanen er revideret i 2015-2016.
Der er gennemført analyser af sorte pletter i kommunen.
Sortpletter er de steder, hvor der sker flere uheld end forventet.

Initiativer 2017-2018
Anlæg af nye vandrestier:
• Nybøl Nor-stien forventes færdig i 2017
• Gendarmstien Høruphav-Lebølløkke forventes færdig i
2017
• Verdens Ende-Kær Vestermark - Arnkilsøre forventes
færdig forår 2017
• Stien ved Dynt-Skelde forventes færdig i 2017
• Planlægning af et udviklingsprojekt på Kær efter
afholdelsen af Spejdernes Lejr, hvor der indgår stier

Anlæg af cykelstier
•
•
•
•

Projektering og planlægning af ny cykelsti Fynshav-Elstrup
Der er planer om en cykelsti Nybøl-Broager
Cykelsti Buskmose-Kværs forventes færdig i 2017
Sidste etape af supercykelstien fra Sønderborg til
Nordborg forventes færdig i 2017, se mere i faktaboksen
til højre
• I forbindelse med forlængelse af Nordvang til Byens Havn
i Sønderborg etableres cykelsti i begge sider af vejen

Åbning af Alssund-stien
Der var både taler og musik ved indviede af Alssundstien, hvor der var
mødt mere end 300 gæster op.

Cykelinitiativer for bæredygtig transport

Supercykelsti fra Sønderborg til Nordals

•
•
•
•
•

I løbet af næste år bliver det muligt at cykle helt fra bus
stationen midt i Sønderborg til Elsmark på Nordals ad
en sikker cykelsti. Det medfører en åbning af en gammel
jernbanetunnel i Sønderborg By.

Cykel til sport
Cykelpolitik på skolerne
Cykelstibelægning og lys
Cykelambassadører
Cykelparkering

Bedre skiltning på den nationale cykelrute 8 –
Østersøruten
Vejdirektoratet har lavet en pulje til særlig indsats for de
nationale cykelruter. Her er der fokus på den nationale rute 8
– Østersøruten. Sønderborg Kommune har ansøgt om midler
til skiltning fra Rinkenæs via Sønderborg til Fynshav.

Udviklingsplan for cykelruterne i Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune har ansøgt om midler til et kvalitets
løft af de nationale cykelruter hos Vejdirektoratet, for både
rute 8 (nævnt ovenfor) og rute 5 fra Blans til Sønderborg.
Der vil blive set på fx belægninger og beplantning samt
cykelglæde og service omkring ruterne. Forventningen er, at
indsatsen vil gavne turismen samt bosætning i by og på land.

Langt de fleste km af strækningen er klar, men stykket i
selve Sønderborg centrum mangler. En supercykelsti priori
terer at cyklisterne kan få farten op og kun har et minimum
af forhindringer.
I Sønderborgs centrum etableres nye cykelstier det første
stykke og derefter en såkaldt "2 minus 1"-vej med kun én
vejbane, hvor der i hver side af vejen markeres med stiplede
linjer. Området bag de stiplede linjer er forbeholdt cyklister,
men bilister kan sive ind, når der kommer modkørende.

Cykelhandlingsplan
Det er fortsat planen at revidere cykelstihandlingsplanen.
Der vil blive sat fokus på:
• cykelstier
• cykelparkering
• skiltning af cykelforhold.

Forbedret trafiksikkerhed for at øge cyklismen
Efter sortpletanalysen skal indsatsen prioriteres. Resultatet
bliver en række konkrete forslag til hvordan antallet af sorte
pletter reduceres.
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5

Erhverv, landbrug
og turisme

Byrådets politik:
Byrådet vil sikre en grøn erhvervsudvikling med
fokus på bæredygtige produkter og teknologier
i samarbejde med erhvervslivet.

Byrådet vil intensivere dialogen med landbruget
om nedbringelse af CO2 i produktionen og understøtter etableringen af et nyt biogasanlæg

Byrådet vil sikre, at Sønderborg udbygger sin
styrkeposition inden for forskning i energirigtig teknologi. Derfor skal kommunens virksom
heder gives gode muligheder for at fremme
teknologiudvikling inden for energiområdet.

Byrådet vil arbejde for, at showcases medvirker
til at markedsføre Sønderborg som en visionær,
energirigtig og grøn kommune.

Byrådet vil i samarbejde med Vækstrådet
understøtte og styrke erhvervsklynger med
fokus på klima- og energiområdet.
Byrådet vil fremme tiltag i virksomheder for at
udnytte overskudsvarme fra produktion bedre
og anvende energieffektiv vedvarende energi.
Byrådet vil bakke op om ProjectZeros indsats
for at virksomheder, butikker osv. sparer
på energien og omlægger forbruget til CO2-
neutrale kilder.
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Byrådet vil arbejde for, at Sønderborg markeds
føres på at tilbyde attraktive og unikke ferieog fritidsoplevelser med CO2-neutralitet og
bæredygtighed som grundstamme.
Byrådet vil fremme erhvervsturisme, hvor
Sønderborg bliver et udstillingsvindue med
mange showcases inden for grøn teknologi o g
nytænkning.

Udvalgte byrådsbeslutninger i
perioden 2014-2016
• Strategi for "Sønderborg Kommune som
klimavenligt fødevareområde" (Godkendt
af byrådet den 1. juni 2016)
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5 Erhverv, landbrug og turisme – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Mere fokus på energi i virksomhederne

I marts 2015 blev der afholdt en konference for små og mellemstore virksomheder i Sønderborg Kommune i samarbejde
med ProjectZero og GroNet, SE og Broager Sparekasse.

Det er vigtigt at få endnu flere virksomheder, såvel store som
små, til at sætte fokus på deres energiforbrug, realisering
af potentielle energibesparelser samt omlægning til grønne
energikilder. Mere end 150 virksomheder og butikker deltager allerede i ZEROcompany- og ZERObutik-programmerne,
men alle skal deltage for at Sønderborg-området realiserer
2029-målsætningerne. Frem mod 2020 skal virksomhederne samlet realisere yderligere ca. 28.000 ton CO2-reduktioner. Derfor arbejdes der på nye tiltag for at skabe øget fokus
og deltagelse. Der udarbejdes brancheorienterede cases og
indsatsplaner. Kommunen og ProjectZero er bl.a. sammen
med GroNet i dialog om, hvordan man kan styrke deltagelsen også i et bredere sønderjysk perspektiv.

Green PET Lab
Det overordnede mål med Green Power Electronics Test Lab
er at få skabt et nationalt center for energieffektivisering i
Sønderborg. Det vil være til gavn for industrien, som også
fremadrettet kan være førende inden for udvikling af energi
effektive teknologier og systemløsninger på det globale marked. Green Power Electronics Test Labs hovedformål er
at understøtte danske virksomheder i udvikling af energi
effektive produkter ved at tilbyde virksomhederne adgang til
testfaciliteter i verdensklasse kombineret med teknologisk
service og rådgivning. Green Power Electronics Test Lab skal
fungere som arnested for nye testmetoder og være normsættende inden for avanceret test af energieffektive produkter, der kan bidrage til at opfylde regeringens energipolitiske
målsætning. Green Power Electronics Test Lab faciliteterne
vil løbende blive videreudviklet i tæt samarbejde med
universiteter og de deltagende virksomheder, og vil bidrage
væsentligt til at skabe et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø inden for effektelektronik.

Placering af erhvervsvirksomheder
Der skal i 2016 gennemføres en analyse af kommunens
udlæg til erhvervsformål. Analysen skal give svar på, om
nogle af de eksisterende uudnyttede erhvervsarealer med
fordel kan fjernes eller erstattes af andre. ABCDE-modellen samt øvrige klima- og energihensyn skal være en del af
overvejelserne.
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Sønderborg Kommune deltager via GroNet i en ERFA-
gruppe, der deler erfaringer med energioptimeringer på
virksomheder.
I 2016 har ProjectZero udarbejdet en kortlægning af
områdets virksomheder, som har overskudsvarme i deres
virksomhed. Overskudsvarme er en ressource som ikke er
udnyttet. Energien kan potentielt integreres i områdets fjernvarmenet og derved bidrage til grønnere og billigere fjern
varme.
Projektet er ikke gennemført i den form, der er beskrevet i
initiativet fra 2014, men elementer er indarbejdet i projektet, der er beskrevet på side 53 under Initiativet ”Energi
effektiv teknologi og løsninger”.

Analysen af erhvervsområderne er færdig. Den indeholder
en anbefaling om, at ABCDE-princippet fortsat bruges. Det
betyder, at erhvervsarealer udpeges til at indeholde bestemte typer erhverv ud fra fx virksomhedernes transportbehov og
krav til tilgængelighed.

Initiativer 2017-2018
Overskudsvarme som ressource
Kortlægningen af virksomheder med overskudsvarme vil
indgå som et nyt element i Sønderborg Kommunes frem
tidige strategiske energiplan.

Energiworkshop for små og mellemstore virksomheder
Mere end 100 deltagere fra små og mellemstore virksom
heder fik ideer til, hvordan de nemt og hurtigt reducerer
deres energiforbrug.

Placering af erhvervsvirksomheder
I 2017 revideres kommuneplanen, og på baggrund af analy
sen af erhvervsområderne vil det blive vurderet, om nogle
arealer til erhvervsformål med fordel kan omkonverteres til
anden anvendelse.

De mange deltagere hørte bl.a. om LED-belysning, klimaskærme, grøn fjernvarme, ventilation, varmeteknik, udnyttelse af overskudsvarme og investeringsøkonomi. Interesserede
deltagere fik et ”sparometer” hver, så de hjemme i virksomheden kan måle, hvor deres strømslugere er. Rigtig m
 ange af
deltagerne meldte sig via et spørgeskema til et opfølgnings
møde, hvor der vil blive arbejdet videre med udveksling
af erfaringer, flere nye tiltag og evt. dannelse af GroNet-
netværksgrupper.

I samme forbindelse vil det blive overvejet hvordan brug af
ABCDE-princippet i højere grad kan sikre at virksomhederne
får den rette placering i forhold til deres transportbehov.
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5 Erhverv, landbrug og turisme – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Implementere Erhvervsfremmestrategien

I 2016 er der startet et projekt mellem virksomhederne,
Sønderborg Vækstråd, CLEAN og SDU Sønderborg,
IoT styring.

Erhvervsfremmestrategien har et vækstfokus på ”Bright
Green Business”. Det handler om at skabe det bedste
vækstmiljø i Danmark for virksomheder, der udvikler og
producerer energieffektive produkter.

Formålet med projektet er, at de deltagende virksomheder
udvikler et innovativt koncept til energieffektiv og samlet
styring af bl.a. gulvvarme, ventilation og belysning på grundlag af Internet of Things (IoT) og digitaliseringsteknologier.
IoT-konceptet skal gøre det muligt at tilslutte, integrere og kontrollere systemer af forskellig art og sikre en mere
energieffektiv og brugeroptimeret drift gennem internettet.
Projektets primære målgruppe er de deltagende virksom
heder, der som resultat af projektet skal opnå ny viden samt
udvikle nye innovative produkter.

Et informationsmøde om energibesparelser for
landmænd

Det planlagte møde med landmændene i 2016 er ikke blevet
afholdt, initiativet er rykket frem til 2017.

Det er stadig relevant at arrangere et informationsmøde som
skitseret i det tidligere initiativ. Mødet skal blandt andet
præsentere forskellige måder til at nedbringe energiforbruget
for de landbrug, vi har i området. Det kan også være muligt
at indhente erfaringer fra landmænd, der er frontløbere på
energibesparelser.

Bedre viden om vejen til CO2-neutralitet

Medarbejdere, der arbejder med tilsyn på husdyrbrug, har
tidligere deltaget i kursus om miniklimaambassadør. Der er
nu behov for, at medarbejderne får opdateret deres viden.
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Medarbejdere har løbende deltaget i erfa-møder med fx
fokus på energioptimeringer og cirkulær økonomi.

Initiativer 2017-2018
Energieffektiv teknologi og løsninger
I et samarbejde mellem Tønder, Aabenraa og Sønderborg
kommuner, de lokale erhvervsfremmeorganisationer,
Syddansk Universitet (SDU) Sønderborg, Udviklingsråd
Sønderjylland (URS), brancheorganisation for den danske
vejgodstransport (ITD) og CLEAN, er der udarbejdet et forslag til en fælles målrettet erhvervsindsats i Sønderjylland.

FødevareStrategi
- Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevareområde

Udviklingsprojektet ”Energieffektiv teknologi og løsninger”
har til formål og udbygge og lokalt forankre områdets
position som internationalt førende for energieffektive
produkter og løsninger.
Projektet sigter mod at samle og styrke områdets viden
grundlag og erhvervskompetencer inden for elektronik
området. Dette med henblik på i højere grad at kunne
understøtte lokale virksomheders behov for viden og kompetencer i deres udvikling af nye energieffektive løsninger. Det
er derfor hensigten at etablere et regionalt videnscenter for
industriel elektronik ved SDU i Sønderborg.
Såfremt medfinansieringen fra Syddansk Vækstforum og
Erhvervs- og Vækstministeriet godkendes, er der forventet
projektstart primo 2017.

Oplæg om energioptimering ved infomøde
På det forventede informationsmøde skal et af oplæggene
handle om energioptimering af landbrugsbedrifter.

Sønderborg
Erhvervsfremmestrategi

Kursus til medarbejderne om energioptimering på
landbrugsbedrifter
Kurset skal planlægges i samarbejde med LandboSyd og
forventes afholdt i foråret 2018.
Vi gør det i
Sønderborg!

2014-2018
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6

Energi og
ressourcer

Byrådets politik:
Byrådet vil arbejde for produktion af CO2-neutral
energi i kommunen og tilpasse sin strategi til en
mere grøn og bæredygtig energiforsyning
– efter de til enhver tid bedste teknologiske løsninger inden for CO2-neutral energiproduktion.
Byrådet vil sikre den højest mulige grad af
forsyningssikkerhed af energi til borgere og
virksomhed.
Byrådet ønsker at arbejdet med opførsel af nye
landvindmøller, dog afventes Sundhedsministe
riets udmelding om sundhedsskadelige virkninger, hvorefter planlægningen vil ske i dialog
med borgerne.
Byrådet vil arbejde for at etablere kystnære
havvindmøller.
Byrådet vil arbejde for at synliggøre og støtte op
om omlægning til ’grøn’ fjernvarme i alle kommunens fjernvarmeselskaber. Grøn fjernvarme betyder, at der ikke anvendes fossile brændsler i den
daglige drift, men kun ved spidsbelastninger.
Byrådet vil arbejde for at fremme udnyttelsen af
områdets bioenergiressourcer.
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Byrådet vil via den strategiske energiplan sikre
intelligent energiforsyning og intelligent forbrug
(Smartgrid).
Byrådet vil fortsat holde øje med udviklingen
inden for teknologiske løsninger, heriblandt
brint og andre alternative energikilder.
Byrådet vil have fokus på, at vandspild reduceres, så det afledte energiforbrug til vand
håndtering reduceres.
Byrådet vil arbejde for en bedre og m
 indre
energikrævende håndtering af drikkevand
og spildevand i samarbejde med Sønderborg
Forsyning A/S og andre vandværker i kommunen.
Byrådet vil arbejde for størst mulig genanvendelse af kommunens affald, herunder reducere affaldsmængden, øge genanvendelse og
affaldssortering og øge befolkningens, især
børn og unges bevidsthed om affald generelt.
Byrådet vil øge indsatsen for individuelle eller
fælles løsninger for grøn energiforsyning i landområderne.

Udvalgte byrådsbeslutninger i
perioden 2014-2016
• Kommunegaranti til lån til Gråsten Fjernvarme, transmissionsledning til Egernsund
samt udlægning af forsyningsnet i området
(Godkendt af byrådet den 25. marts 2015)
• Strategisk energiplan for Sønderborg Kommune (Godkendt af byrådet den 5. maj
2015)
• Godkendelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Nordborg, Havnbjerg,
Svendstrup og Egen
• Varmeplan 2015 (Godkendt af byrådet den
28. oktober 2015)
• Ansøgning om kommunegaranti for lån til
Broager Fjernvarmeselskab for etablering
af grundvandvarmepumpe (Godkendt af
byrådet den 6. april 2016)
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6 Energi og ressourcer – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Strategisk Energiplan Sønderborg

Strategisk Energiplan Sønderborg blev vedtaget i maj 2015.
Den beskriver visionen for udviklingen i energiforsyningen
i Sønderborg Kommune frem til 2029, hvor man ønsker
CO2-neutralitet. Den indeholder fire udvalgte kategorier:
varme, elektricitet, transport og gas. Planen viser hvordan
energisystemet kan omstilles, så vi når en samlet reduktion
på 85 % i 2029. Der vil så være en rest tilbage på 111.000
tons CO2, som skal håndteres ved yderligere tiltag. Disse
tiltag er ikke fastlagt i planen, da man har valgt at afvente
udviklingen i rammebetingelserne.

Ventes færdig i starten af 2015.

Planlægning for arealer til nye vindmøller afventer en
redegørelse for de sundhedsmæssige konsekvenser.

Realiseringen af varmeplanen
Varmeplanen skal revideres i 2015 på baggrund af
resultaterne fra den strategiske energiplan.

Sønderborg Kommunes Varmeplan blev vedtaget i oktober
2015 og beskriver de handlinger, som Sønderborg K
 ommune
opfatter som nødvendige for at nå målet på 100 %
CO2-neutral varmeforsyning i 2029.
2015-2020
• Initiativer til energibesparelser
• Konvertering af individuel forsyning inden for nuværende
fjernvarmeområder.
• Konvertering af individuel forsyning uden for nuværende
fjernvarmeområder.
• Kobling mellem Augustenborg og Sønderborg
• Etablering af biomassekedel og konvertering af en række
individuelt forsynede områder på Nordals (under udarbejdelse)
• Kobling til Nybøl og koblingen mellem Broager og Gråsten
skal undersøges hvis rammevilkårene ændres
• Udnytte overskudsvarme
• Udfase 90 % af de registrerede oliefyr i landområderne
Varmeplanen indeholder desuden en række handlinger for
perioden 2020-2029.

Pilotprojekter i kommunale bygninger
Kommunen ønsker fortsat at deltage i pilotprojekter med nye
tekniske løsninger og brug af vedvarende energi.
Pilotprojekt Foreningshuset ved Hardeshøj er under udarbej
delse. Her er løsningen blevet, at det eksisterende oliefyr
bliver erstattet af en varmepumpe, der henter energien
fra havvand, der er pumpet op fra Als Fjord. Strømmen til
varmepumpen hentes fra solenergi. Metoden med at pumpe
vand op er anderledes end den traditionelle. Derfor er fl
 ere
lokale aktører gået ind i at støtte pilotprojektet økonomisk,
da der forventes et nyt forretningskoncept.
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Pilotprojekt Foreningshuset ved Hardeshøj er etableret i
2015 og officielt indviet som showcase.

Initiativer 2017-2018
Realisere den strategiske energiplan for Sønderborg
Der skal fortsat arbejdes med at realisere den strategiske
energiplan bl.a. via varmeplanen. I løbet af perioden vil der
også blive set nærmere på, hvordan vi når hele vejen til 0’et.

Strategisk energiplan

Fælles strategisk energiplan for Sønderjylland
Sønderborg Kommune er gang med arbejdet for en fælles
strategisk energiplan for de fire sønderjyske kommuner. Den
skal være det overordnede strategiske værktøj, der giver
grundlaget for en politisk stillingtagen til en koordineret og
(samfunds)økonomisk, hensigtsmæssig grøn omstilling af
energisystemet i Sønderjylland. Til forskel fra Sønderborgs
egen strategiske energiplan er målet ikke CO2-neutralitet
men forsyningssikkerhed samt en billig og fleksibel energiforsyning. Læs mere i faktaboksen til højre.

Udviklingen af Sønderborg Kommunes energisystem frem til 2029

Realiseringen af varmeplanen
Der skal fortsat arbejdes med at realisere varmeplanen fra
2015.

Konvertering til grøn fjernvarmeproduktion
Der er planer for to projekter, et i Broager og et i N
 ordborg.
Byrådet har i 2015 og 2016 godkendt lånegarantien til
Broager Fjernvarme.
Læs mere i faktaboksen til højre.

Fælles strategisk energiplan for Sønderjylland
I processen for en fælles strategisk energiplan, er der
deltagelse fra de fire sønderjyske kommuner, SE, DONG,
forsyningsvirksomheder, Dansk Fjernvarme og landbo
organisationerne.
Der er nedsat 11 arbejdsgrupper, som i den kommende
tid skal arbejde med fx datakortlægning, fremskrivning af
energiforbrug, biomasse, interviews med energiforsyninger,
befolkning og bosætning, datasikkerhed, følsomhedsanalyse,
økonomiske beregninger på scenarier og inddragelse af
Flensborg.
Produktet skal være en dynamisk plan, der er let for
kommunerne og energiproducenterne, at anvende i deres
fortsatte arbejde. Den skal være ledsaget af digitale kort.

Pilotprojekter i kommunale bygninger
Kommunen ønsker fortsat at deltage i pilotprojekter med nye
tekniske løsninger og brug af vedvarende energi.

Kystnære havvindmøller
Byrådet har bedt Sønderborg Forsyning om at u
 ndersøge
muligheden for at etablere kystnære havvindmøller ved Lille
grund i Lillebælt. I den forbindelse har Sønderborg Forsyning
A/S den 29. juli 2016 indsendt ansøgning til Energistyrelsen
om en tilladelse til en forundersøgelse. Der er ansøgt om et
spænd på mellem 100MW-160MW med møllestørrelser på
mellem 3,6MW og 8MW i det sydlige Lillebælt. Bionaturgas
vil kunne opvarme ca. 11.000 boliger.
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6 Energi og ressourcer – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Udvidelse af fjernvarmeområdet

Gråsten Fjernvarme har udvidet sit forsyningsområde så det
nu også omfatter Rinkenæs, Alnor, Egernsund og Gråsten
nord. Dermed er forbrugere gået fra individuel naturgas til
fjernvarme. Gråsten Fjervarme har pt.:
• Solvarmeanlæg på 19.000 m2 (dækker 28 % af varme
behovet)
• Træpilleanlæg som driver en absorptionsvarmepumpe
• Halmkedel på 12 MW
• Solceller på facaden 70.000 kWh/år går til værkets eget
forbrug.

Gråsten Fjernvarme undersøger muligheden for at udvide sit
forsyningsområde.

Sønderborg Forsyning A/S har i 2016 indsendt et projekt
forslag til kommunen, hvori virksomheden ønsker at etablere
et halmfyret fjernvarmeværk til fjernvarmeforsyning af byerne
Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup, Guderup og Egen.
Projektet vil være baseret på lokale brændsler i form af
halm. Derudover bibeholdes de eksisterende naturgas
motorer og/eller naturgasfyrede kedler til forsyning af de
eksisterende fjernvarmeforbrugere i Nordborg.

Nyt samarbejde imellem kommunens vandværker
Der arbejdes på at etablere et økonomisk bindende
samarbejde mellem alle kommunens vandværker.
I forhold til energi og klimatilpasning er der fokus på
energioptimering og skovrejsning samt sløjfning af gamle
boringer og brønde.

Information til borgere
Sønderborg Forsyning A/S skal stadig være aktiv i at informere borgere om genbrug og reduktion af affaldsmængder.
Der vil være særligt fokus på at gøre en indsats i bolig
foreningerne. Det er nemlig i etagebyggeriet, at man oplever
de største udfordringer med sorteringsordningen. Derfor
har boligforeningerne også været med i samarbejdet om
affaldsplanen. Sandsynligvis skyldes udfordringerne, at
affaldsbeholderne er fælles, og dermed føler den enkelte
ikke et ansvar for affaldet. Der iværksættes flere initiativer
for at opnå en bedre sortering.
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Der bliver dannet et økonomisk bindende samarbejde
mellem alle vandværkerne, det vil sikre et bedre økonomisk
grundlag for beskyttelse af grundvand.
Der er bygget et nyt vandværk i Gråsten med fjernaflæste
målere hos den enkelte forbruger. Værket er optimeret på
alle punkter fx på energiforbruget til styring og pumper.

Sønderborg Forsyning A/S har på deres hjemmeside en
sorteringsguide, der på en nem og oversigtlig vis fortæller
borgerne, hvordan de skal sortere deres affald. Guiden er
suppleret af en husstandsomdelt folder med navnet ”Guide
til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus”.
I 2014 har Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning
A/S udført Projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale afdeling i Morbærhegnet i Sønderborg.
Projektet er udført ved hjælp af midler fra Miljøstyrelsens
pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi.
Målet er, at projektet skal give viden og inspiration til landets
kommuner, så vi kan opnå et 'Danmark uden affald', hvor
50 % af husstandenes affald bliver sorteret fra til gen
anvendelse.

Initiativer 2017-2018
Udvidelse af fjernvarmeområdet
Der vil fortsat blive arbejdet med at udvide fjernvarme
området på Nordals. Det planlagte anlæg omfatter opførelse
af en ny central, hvor der opføres et halmfyret kedelanlæg på
10 MW i 2017 og et 6 MW biomasseanlæg i 2019. Projektet
vil være baseret på lokale brændsler i form af halm.
Projektet er blevet påklaget til Energiklagenævnet, processen
afventer derfor en afgørelse.

Flere solceller på Gråsten Fjernvarme
Gråsten Fjernvarme har planer om at udbygge med
10.000 m2 solceller.

Gråsten Fjernvarme leverer CO2-neutral fjernvarme, de har planer om
at udbygge med 10.000 m2 solceller.

Mere vedvarende energi hos fjernvarmeværker
Nyt samarbejde imellem kommunens vandværker
Der arbejdes på at etablere et økonomisk bindende
samarbejde mellem alle kommunens vandværker. I forhold til
energi og klimatilpasning er der fokus på energioptimering og
skovrejsning samt sløjfning af gamle boringer og brønde.

Nyt energioptimeret vandværk
På Sydals er et nyt vandværk under opførelse. Det e rstatter
fire ikke tidssvarende vandværker, og betyder en mere
energioptimeret drift.

Skraldebiler skal køre grønt
I 2017-2018 vil der ske et udbud på renovationskørsel. Der
vil være fokus på grønne drivmidler. Derfor er der mulighed
for at stille krav til, at renovationsbilerne kører på el eller
biogas.

Broager Fjernvarmes nye varmepumpe er på 1 MWel med
en COP på fire. Varmepumpens medie er grundvand, som
skal pumpes fra boringer ved Vemmingsbund, over til varme
centralen på Banestien i Broager, hvor både solvarmeanlæg
get og den ny akkumuleringstank allerede er installeret.
Sammen med varmepumpen bliver der etableret en ny
varmecentral, hvorfra den vedvarende fjernvarme skal styres
fremover
Det er forventningen, at 74 % af varmebehovet kan dækkes
med varmepumpen fremover, 17 % fra solvarmen og de
resterende ni % fra naturgas.
Broager Fjernvarme har søgt penge i Energistyrelsens
demonstrationspulje for store varmepumper. Det var i alt
10 fjernvarmeværker, som fik andel i puljen, som samlet
udgjorde 26,6 mio. kr. Varmepumpen i Broager var derfor
blandt de særlig heldige, der fik 6 mio. kr.

Kampagner om affaldsforebyggelse
Sønderborg Kommune ønsker at medvirke i nationale
kampagner om affaldsforebyggelse.

Nul skrald i Boligforeningen B42 i Sønderborg. Læs mere om
projektet på www.sonfor.dk
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6 Energi og ressourcer – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Genbrugsordning i kommunale institutioner

Genbrugsordning er ikke fuldt implementeret. I 2016 er der
etableret en ny Facility Mangement-enhed, som i fremtiden
vil være samarbejdspartner ved udrulning af ordningen.

Alle institutioner skal være tilmeldt genbrugsordningen
senest 2016. Det vil betyde øget genbrug og dermed
besparelse af energi og ressourcer.

Affaldsplan

Affaldsplan 2014-24 blev godkendt januar 2015. Særligt for
denne plan er det besluttet, at planen skal gælde i perioden
2014-2018 og skal dække perioden 2014-2024, begge år
inklusive.
Planen har fokus på information til borgerne om øget gen
anvendelse.

Gøre brug af projekt ”Nulskrald”
Projekt Nulskrald skal være med til at nedbringe affaldsmængden i de kommunale institutioner og b
 oligforeningerne.
Inden 2016 skal et pilotprojekt være i gang i mindst én
kommunal institution. Se mere i faktaboks om Nulskrald.

Information til erhverv
Via nationale affaldsregistre kan man se, at nogle brancher
er bedre til at genanvende deres affald end andre. Ud
fra den viden vil Sønderborg Kommune og S
 ønderborg
Forsyning A/S målrette deres indsats for at få specifikke
brancher til at øge deres genanvendelsesgrad.

Reducere affald via grønne indkøb
Sønderborg Kommune deltager i Partnerskab for O
 ffentlige
Grønne Indkøb og sikrer dermed, at nye produkter overholder
en række krav og anbefalinger. Mange i kommunen er dog
ikke bevidst om, at de grønne indkøb også kan bruges til at
spare affald. Det er fx muligt at stille krav om minimum emballage i udbudsmaterialet. Der skal derfor gives bedre information til de relevante afdelinger.

Kampagner om affaldsforebyggelse og klima
Arrangementet fra 2013 var en succes. Derfor ønsker
kommunen at gentage det i 2015 med ny viden. Sønderborg
Forsyning A/S har oprettet et forsyningslaboratorium
kaldet ”Sonforce”. Det får bl.a. til opgave at tage fat på de
erhvervsrettede uddannelser i 2015 og 2017, sammen med
Sønderborg Kommune.
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Der blev afholdt flere borgermøder og sociale arrangementer
med ”Nedbring affaldsmængden” som emne. Ligeledes er
der blevet oprettet en Facebook-gruppe.
Se også ovenstående projekt om ”Nulskald Boligforening”.

Erhvervskonsulenten har været på besøg hos de s tørre
byggemarkeder i Sønderborg Kommune samt holdt informa
tionsmøder om affaldshåndtering.
Ved almindelige tilsyn på industrivirksomheder har
Sønderborg Kommune fokus på om virksomheden gør noget
for energioptimering. Til det formål er der udarbejdet en
folder.
Indkøbsafdelingen indarbejder krav til leverandøren i udbud i
forhold til brugen af emballage.

I 2015 er der blevet holdt en temadag for alle ungdoms
uddannelser i forbindelse med affaldsforebyggelse og
klima med emnet: ”Hvordan får man det formidlet til de
unge mennesker”. Sitet er udviklet i et samarbejde mellem
studerende, undervisere på u
 ngdomsuddannelserne,
Sønderborg Kommunes Miljøafdeling, House of Science og
Sønderborg Forsyning A/S. Projektet var støttet af Miljø
styrelsen.

Initiativer 2017-2018
Pilotprojekt om affaldssortering i de administrative
kommunale bygninger
I vinteren 2016/2017 skal der være en sorteringsordning på
gangene i de store administrative, kommunale b
 ygninger.
Den skal gøre det nemt for medarbejderne i Sønderborg
Kommune at sortere affaldet rigtigt.

Ny affaldsplan
Det er planen at opstarte arbejdet for en ny affaldsplan i
2017.

De nye sorteringsbeholdere, der skal stå på gangene i de
administrative bygninger

Affaldssortering ved spejderlejren 2017 i Sønderborg
Ved en spejderlejr med 40.000 spejdere er der enorme
mængder af affald. Der er et mål, at 70 % af det o rganiske
affald skal genanvendes og 90 % af erhvervsaffaldet skal
genanvendes. Erhvervsaffaldet kommer hovedsalig fra
butikker, restauranter og logistikpunkter på spejderlejren.
Der bliver opsat ni miljøstationer ved hver spejdergruppe, så
det bliver nemt for spejderne at sortere affaldet rigtigt.

Information til erhverv
Der skal fortsat være fokus på at informere erhverv om
energibesparelser og omlægning til grøn energi.

Kær Vestermark skal danne rammen om Spejdernes Lejr 2017. Der vil
ikke kun være mange mennesker, men også enorme mængder affald,
derfor skal det være nemt for spejderne at sortere affaldet rigtigt.

Kampagner om affaldsforebyggelse og klima
Fortsat afholde kampagner og arrangementer om
affaldsforebyggelse og klima.
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6 Energi og ressourcer – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Fra affald til biogas

Projektet viste, at CO2-mæssigt var det bedst at brænde det.
Man vælger alligevel at arbejde videre med en metode til at
indsamle organisk affald fra husholdninger.

Der er stor interesse for at bruge den våde/grønne fraktion
fra husholdningsaffaldet til biogasproduktion. Sønderborg
Forsyning A/S er med i et EU-støttet projekt for at finde den
bedste håndtering af affald til biogasproduktion. I 2018 vil
Sønderborg Kommune have en model for, hvordan frasortering af den våde fraktion skal ske.

Affald til energiproduktion
I 2013 blev cirka 16 % af det haveaffald, der er produceret i
kommunen, indsamlet og udnyttet til energiproduktion. Den
procentdel ønsker Sønderborg Kommune at forøge til 25 %
i 2018. Det skal bl.a. ske ved at opdele indsamlingen af
haveaffald i
• affald til kompostering og
• affald til energiudnyttelse

Fortsat indsats for at etablere biogasanlæg i kommunen
Udviklingen på området følges med særlig opmærksomhed
for muligheden for evt. støtte til at etablere biogasanlæg.

Energirenovering af kommunens containerpladser
I forbindelse med kommende renoveringer af de resterende
containerpladser vil der være fokus på energioptimering
og muligheden for at producere energi fx med solceller og
varmepumper.

Containerpladserne i Sønderborg Kommune er blevet
indrettet så genanvendelsen øges.
I 2015 på Glansager Containerplads var der påbegyndt
et forsøg med at bruge haveaffald til energiproduktion.
Resultatet er dog ikke tilfredsstillende endnu.

Sønderborg Kommune har en god dialog med partnerne bag
et biogasprojekt i Blans. Parterne er ProjectZero, Nature
Energy NGF og Sønderborg Forsyning A/S (SONFOR).
Der arbejdes med at etablere leverandørforening til biogas
anlægget i Blans. Der er modtaget en VVM-anmeldelse for
anlægget, og på den baggrund er planlægningsarbejdet
igangsat i efteråret 2016.
Anlægget forventes etableret i 2019.
Glansager Containerplads har fået solceller, de dækker 85 %
af det nødvendige strømforbrug. Det resterende e nergibehov
bliver dækket af en varmepumpe i stedet for et gammelt
naturgasanlæg.
Guderup Containerplads har fået solceller og LED belysning
Skodsbøl Sorteringsplads har fået en ny hybrid grave
maskine. Dermed er der taget et lille, men meget vigtigt
skridt på vejen til at gøre entreprenørmaskiner CO2-neutrale.
Gravemaskinen indeholder en svingmotor, som omdanner
energi, der er genereret under sving til elektrisk energi. Den
energi lagres i en slags batteri, og bliver brugt til at accelerere motoren og bevæge overdelen af maskinen. Man regner
med at kunne reducere brændstofforbruget med ca. 25 %.
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Initiativer 2017-2018
Fra affald til biogas
Der arbejdes på, at borgerne i Sønderborg Kommune fra
2018 skal blive endnu bedre til at sortere deres affald.
Planen er, at borgernes biologiske fraktioner fremover ikke
skal brændes, men bruges til at give det planlagte biogas
anlæg i Blans et ekstra boost.

Affald til energiproduktion
Der skal fortsat undersøges mulighederne for at bruge
haveaffald til energiproduktion.

Biogasanlæg i Blans
kommer til at behandle op til 600.000 tons biomasse om
året. Hovedparten af biomassen udgøres primært af flydende husdyrgødning og madaffald. Der vil i mindre grad indgå
dybstrøelse og halm, mellem- og energiafgrøder samt andre
biomassetyper fra fødevareindustrien, fx slagteriaffald. Med
tiden ønskes også behandling af kildesorteret organisk dagrenovation. Ved afgasning af biomassen produceres der
årligt ca. 27 mio. m3 biogas. Den biogas, der produceres
på a nlægget renses, opgraderes til naturgas og tryksættes,
hvorefter det injiceres i naturgasnettet. Mængden af renset
biogas vil være ca. 16 mio. m3 bionaturgas. Bionaturgassen
vil erstatte naturgas, som anvendes i dag.

Fortsat indsats for at etablere biogasanlæg i kommunen
Planlægningsarbejdet med VVM-redegørelse, miljøgodkendelse og lokalplan for biogasanlæg i Blans sker i 2017-2018.

Flere solceller på containerpladserne
Der er planer om at etablere solceller på personalebygningen
på Skodsbøl Containerplads og Nørrekobbel Containerplads

Energibesparelser på containerpladser
Undersøge muligheden for at ændre åbningstiderne, så man
ikke behøver oplysning på pladsen i de tidlige morgentimer.
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7 Uddannelse

Byrådets politik:
Byrådet vil understøtte forskning, udvikling
og demonstration for at virksomheder også
på længere sigt kan udvikle og sælge grønne
løsninger.
Byrådet vil i House of Science-partnerskabet
styrke fokus på børn og unges viden og handle
kompetencer indenfor klima, innovation og
bæredygtighed.
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Byrådet vil understøtte initiativer der fremmer
udbredelse af bæredygtighed gennem uddannelse og livslang læring.
Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke
uddannelsesklynger med fokus på klima- og
energiområdet.
Byrådet vil understøtte Sønderborgs medlemskab af UNESCO Global Network of Learning
Cities og derigennem arbejde for udbredelsen
af bæredygtighedstanken til borgerne.

Udvalgte byrådsbeslutninger i
perioden 2014-2016
• Ansøgning om medlemskab af UNESCO
Learning Cities (Godkendt af byrådet 1. juni
2016)
• Strategi for Grøn Generation som skal sikre,
at bæredygtighed indgår i læreprocesserne
i dagtilbud og folkeskoler (Godkendt af
byrådet 31. august 2016)
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7 Uddannelse – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Grøn læseplan i Sønderborg Kommune

Den 12. oktober 2016 blev Den Grønne Læseplan godkendt.
Den understøtter skolereformens vision om den åbne skole
ved at inddrage uformelle læringsmiljøer. Et godt eksempel
er det tætte samarbejde med kommunens tre naturskoler.

I august 2015 skal der vedtages en ny læseplan. Den nye
læseplan skal også have en grøn dimension, så den fortsat
er med til at fremme elevernes naturfaglige kompetencer.
For at få bedst mulig gavn af den grønne læseplan skal
lærerne være godt klædt på til at løfte opgaven. Det k ræver
bl.a. et stærkt netværk mellem lærerne og mulighed for
kurser.

Der er sammenhæng imellem Den Grønne Læseplan og strategien for Grøn Generation. Bæredygtighedstanken går igen
og skal blive en naturlig del af undervisningen. Målet er, at
eleverne skal vide hvordan man lever og agerer bæredygtigt.
I VidensBy Sønderborg bliver der uddannet naturfagsvej
ledere på alle folkeskoler i kommunen. Dette forløb startede
i 2015 og fortsætter i 2016.

Future Energy Challenge
I november 2014 er der igen Future Energy Challenge for
1. g-klasserne på områdets gymnasier. I konkurrencen
kan eleverne bl.a. fokusere på energipolitik, innovation og
konkurrenceevne eller ny anvendelse af teknologi. Inden
for d
 isse emner kan eleverne vælge at beskæftige sig med
fjernvarme og -køl, vindenergi og/eller solenergi. I forbindelse med projektarbejdet vil det være muligt at komme på
virksomhedsbesøg hos Sønderborg Kraftvarmeværk, Projekt
Sunrise, SDU (solenergi) eller ProjectZero. Arrangementet for
folkeskoleeleverne, Future Energy Science – Junior, v entes at
blive afviklet i 2015.

Brug af data fra energisystemet i undervisningen
I 2013 startede et pilotprojekt på Sønderskov-Skolen om
brug af energidata i undervisningen. Formålet var at ” stoppe
spild af energi”. Firmaet KeepFokus, som deltager i pilotprojektet, sørger for den software, der skal udvikles, sammen med eleverne, så skolens energidata vises på den mest
smarte, interessante og informative måde. Metoden er, at
en gruppe elever skal være ambassadører og give de gode
energivaner videre til de andre elever. Der er oprettet en
”Energipatrulje” med elever fra 9. årgang. De skal over et
helt skoleår arbejde med energi og adfærdsændringer for
børn og unge. Indholdet er følgende:
• I samarbejde med KeepFokus at designe, hvordan man
smartest viser skolens energiforbrug på skolens infoskærm
• Konstruktion af en app til brug for mellemtrinnet og de
store elever, så de og deres forældre kan få bedre energi
vaner ved at visualisere energiforbruget
• Fremstilling af et energispil om gode energivaner til de
mindste elever
• En smiley-kampagne for at nedsætte vandforbrug på
skolen Hvis pilotprojektet bliver en succes, har Sønderskov-Skolen planer om at fortsætte konceptet om energipatruljen hvert år.
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I januar 2016 er der blevet afholdt Future Energy Challenge
på Syddansk Universitet Alsion. Konkurrencen er sat i verden af House of Science, Mads Clausen Instituttet og Syddansk Universitet og er en del af initiativet ”Energistrategi
2050”, der skal gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050.
I årets konkurrence dystede ungdomsuddannelser i Sønderborg om at finde den bedste idé, der kan hjælpe Danmark
med at nå den grønne målsætning. Det kunne fx være inden
for energipolitik, innovation og konkurrenceevne eller ny
(anvendelse af) teknologi.
Energipatruljen fortsætter på Sønderskovskolen.

Initiativer 2017-2018
Grøn læseplan i Sønderborg Kommune
I 2017 skal de nye naturfagsvejledere ud og virke på
skolerne. Man tager afsæt i de mindste elevers nysgerrighed
og undren over for fænomener i naturen. Ved de større elever
tager man afsæt i engagement og ansvar. Der skal være rød
tråd imellem hvad man lærer og hvad det kan bruges til.

Future Energy Challenge
I foråret 2017 bliver der afholdt et nyt Future E
 nergy
Challenge. Det starter med et ”kick off”-arrangement
på A
 lsion med et fagligt input, hvor emnet er de unges
kendskab til kommunens vision om CO2-neutralitet.

VidensBy Sønderborg
VidensByen består af fem videnshuse, der tilbyder læringsaktiviteter til børn og unge i alderen 0-18 år i Sønderborg
Kommune samt kompetenceudvikling for pædagoger og
l ærere.
Målet er, at alle børn og unge bliver set og mødt af kompe
tente voksne, så alle børn kan udnytte deres potentiale
uanset forudsætninger og baggrund og møde voksenlivets
udfordringer i tillid til egne evner og muligheder. For at
dette kan lykkes har Sønderborg en vision om at være en
kommune, hvor pædagoger, lærere og ledere udvikler læring
og u
 ndervisning på et højt niveau. Kommunen vil være én af
landets førende på dette felt.
”VidensBy Sønderborg” bygger videre på Sønderborg
Kommunes hidtidige erfaringer med videnscentrene ”House
of Science” og ”Global House”. House of Science er oprettet
i et partnerskab mellem Sønderborg Kommune, ProjectZero
og Universe.
Siden 2009 er partnerskabet udvidet med EUC Syd,
Alssundgymnasiet, Det Blå Gymnasium, Statsskolen, VUC
Syd og Sønderborg Forsyning A/S.

Brug af data fra energisystemet i undervisning
Ordningen med energipatruljen skal gerne kopieres til andre
skoler.

Vinderne af Future Energy Challenge 2016 blev et hold fra Amtsgymnasiet. Vinderideen gik ud på at udnytte vandkraften ved spildevandsanlæg til strømproduktion. I dag ledes renset vand ud i Alssund under
broen gennem rør fra rensningsanlægget. Vindergruppen har været i
kontakt med Sønderborg Rensningsanlæg for at researche, og deres
idé er at erstatte rørene, som vandet løber i, med nye turbinerør, som
dem der benyttes til vandkraft i Norge. De er lydløse og forurener ikke,
og ifølge gruppen kunne det forsyne ca. 1000 husstande med strøm i
Sønderborg.
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7 Uddannelse – strategi
Initiativer 2014-2016

Status 2016

Gode, grønne vaner for førskolebørn

Projektet med gode, grønne vaner for ”førskolebørn” er
implementeret i projektet Grøn Generation. Det er efter
hånden blevet en tradition at uge 40 er ”Ren uge” hvor
emnet i 2016 var organisk affald, og uge 12 er ”Vand uge”.

Der er i House of Science nu ansat en medarbejder, der skal
have fokus på ”førskolebørnene”. Det vil sige de børnehave
børn, som står for at skulle starte i skole inden for et år. Et
af hans fokusområder skal være at tale med børnene om
bæredygtighed og energibesparelser, så interessen for de
naturvidenskabelige fag vækkes så tidligt som muligt.

Energitrailere til undervisningsbrug
House of Science har modtaget en donation fra I.P. Nielsen
Fonden på 50.000 kr. Pengene skal bruges til at indkøbe og
indrette to-tre ”energitrailere”. De skal indeholde udstyr og
undervisningsmateriale, så lærerne nemt kan inddrage dem
i undervisningen. Temaerne i trailerne kan fx være: Energi til
skole og hjem, energi til transport samt energi til kroppen.
Trailerne skal indrettes i efteråret 2014, så den første udlejning til en skoleklasse kan ske omkring årsskiftet.
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Der er vedtaget en Grøn Generation strategi den 31. august
2016, den og otte andre deltagende kommuner skal den
2. marts præsentere deres strategier på Christiansborg.
Formålet er, at arbejdet for bæredygtighed gennem uddannelse kan danne model for andre kommuner.

I august 2016 blev energitrailerne færdig og de bliver booket
flittigt. I energitraileren er der pt. to læringsforløb om energi:
4. "Klog på energien – Begrib Begreberne".
Et grundlæggende forløb egnet til (5) 6.-10. klassetrin.
5. "Energiforsyning før, nu og i fremtiden".
Et udskolingsforløb – 7.-10. klassetrin.

Initiativer 2017-2018
Grøn Generation
Arbejdet i Grøn Generation fortsætter Rent Vand – uge 12 i
2017. Deltagerantallet er 2000 børn. I denne uge arbejder
børn og institutioner med en grundlæggende kredsløbs
forståelse, at vand man bruger, løber tilbage til naturen
– fx via risten på vejen. Rent vand er ikke en ubegrænset
ressource, så der arbejdes også med gode vaner med at
spare på vandet. Kredsløbsforståelsen styrkes også af, at de
deltagende institutioner kan få besøg af en naturvejleder,
der tager dem med ud i nærmiljøet og går på opdagelse i det
nære vandmiljø og ser det liv, der findes her.

Energitrailere til undervisningsbrug
Ordningen fortsætter.

I ”Ren uge” er der mange små tilhørere, når Sønderborg Forsyning
fortæller om hvordan man skal sortere og genbruge affald.

Energitrailerne til undervisningsbrug på folkeskolerne er blevet meget
populær og er næsten udlånt hele tiden.
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Klima- og Energipolitik og strategi 2016 er udarbejdet af:
Direktør Inge Olsen
Land, By & Kultur
Lene Sternsdorf
Vand & Natur
Marie Grove Ingildsen By & Landskab
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