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Forord
I takt med de stigende globale klimaproblemer som følge af
den øgede drivhuseffekt, er det blevet stadigt mere nød
vendigt at iværksætte handlinger, der kan imødegå denne
udvikling.
Sønderborg Kommune ønsker med nærværende energipoli
tik at gå foran i bestræbelsen på at anvende energien mere
intelligent. Vi ønsker en fortsat vækst, samtidig med at vi
har et mindre energiforbrug og en øget brug af alternativ
energi. Dermed kan vi reducere udledningen af CO2, sådan
at Sønderborg Kommune som den første kommune er fuld
stændig CO2-neutral i 2029.
Sønderborg Kommune står i de kommende år overfor en
spændende udvikling inden for energiområdet, hvor mulig
hederne for at kommunen indtager en førende position er
gode. Vi vil i Sønderborg Kommune således udnytte og ud
bygge vores styrkeposition inden for forskning i og produktion
af energivenlige teknologier.
Vores visionære mål for reduktion af energiforbrug og CO2udledning skal ses i sammenhæng med ønsket om at skabe
vækst, velstand og velfærd til gavn for alle i kommunen.
Energipolitikken vil understøtte en grøn erhvervsudvikling,
der kan fremtidssikre arbejdspladser i kommunen, samt et
mere energivenligt bydesign og infrastruktur, der kan give
borgere i kommunen bedre muligheder for at leve et mere
energivenligt og sundere liv.
Vi har i Sønderborg Kommune et stærkt folkeligt fællesskab,
der er præget af sammenhængskraft og med plads til alle.
Denne styrke vil vi udnytte i bestræbelsen på i fællesskab
at møde fremtidens udfordringer og efterlade et stærkt og
bæredygtigt samfund til fremtidens generationer.
Jan Prokopek Jensen
Borgmester
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Indledning

Vision

Sønderborg Kommune har sat et ambitiøst mål om at bidrage
til at reducere udledningen af CO2 til atmosfæren og mindske
den menneskeskabte drivhuseffekt. Sønderborg Kommunes
vision er således at blive den første kommune, der er fuld
stændigt CO2-neutral i 2029, hvorved Sønderborg Kommune
samtidig kan blive et eksempel til efterfølgelse i Danmark og
i verden. Visionen om CO2-neutralitet skal endvidere gå hånd
i hånd med en satsning på at understøtte en grøn erhvervs
udvikling (Bright Green Business), som skal fremtidssikre
virksomheder og arbejdspladser i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommunes energipolitik tager afsæt i følgende
vision vedtaget af Byrådet:

Omdrejningspunktet for arbejdet med at gøre Sønderborg til
en CO2-neutral kommune i 2029 er selskabet Project Zero
i samarbejde med kommunen. Project Zero er et selskab,
der er forankret i en fond med støtte fra Sønderborg Kom
mune, Bitten & Mads Clausens Fond, SYD ENERGI, DONG
Energy og Nordea Fonden. For at medvirke til at omsætte
visionen om CO2-neutralitet til handlinger har Sønderborg
Kommune etableret Klimasekretariatet, hvis hovedopgave er
at igangsætte og koordinere kommunale tiltag, der følger op
på visionen.
Nærværende energipolitik er Byrådets udmelding om hvordan
kommunen skal nå det overordnede mål om CO2-neutralitet
i 2029. Politikken revideres i hver byrådsperiode. Sammen
med energipolitikken følger en energistrategi, der følger op
på energipolitikkens indsatsområder og udpeger initiativer og
tiltag. Strategien revideres hvert andet år.

•
•
•
•

Det er Sønderborg Kommunes vision at opnå CO2-neu
tralitet senest i år 2029 gennem energibesparelser og
omlægning af forsyning til CO2-neutral energi.
Det kommunale energiforbrug skal være nedsat med 20
% i 2009 målt i forhold til energiforbruget i 2007.
Energiforbruget i private husholdninger, erhverv og den
kommunale virksomhed skal være halveret i 2020 målt i
forhold til energiforbruget i 2007.
Det resterende energiforbrug skal stamme fra CO2-neutral
energi i 2029.

Det står klart for Byrådet, at visionen om at nå CO2-neu
tralitet i 2029 skal gælde for hele kommunen geografisk
set. Derfor forholder politikken sig både til boliger, erhverv,
institutioner, trafik m.v. placeret i byerne og på landet.
Politikken vedrører altså alle kommunens borgere og arbejds
tagere, som alle skal deltage i at løfte visionen, før den kan
blive til virkelighed. Sønderborg Kommune som arbejdsplads
og offentlig myndighed vil desuden gå forrest i tiltagene for
at opnå visionen, og derfra skal initiativerne brede sig som
ringe i vandet.
I det følgende vil Sønderborg Kommune som geografisk en
hed blive benævnt Sønderborg, mens Sønderborg Kommune
vil referere til den kommunale virksomhed.
Udgangspunktet for at nå visionen er en samlet oversigt over
Sønderborgs CO2-udledning på nuværende tidspunkt – en så
kaldt CO2-baseline. Udarbejdelsen af denne CO2-baseline er
opstartet primo 2008. Med baselinen bliver det muligt, dels
at vurdere hvor der mest fornuftigt kan sættes ind for at opnå
de største energibesparelser, og dels at holde regnskab med
om målsætningerne for CO2-reduktionen opfyldes.
I visionen fokuseres på den CO2-udledning, der stammer fra
produktion af energi til opvarmning, elforbrug, vandforbrug,
brændstof til køretøjer og maskiner samt behandling af af
fald.
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Indsatsområder
Byrådet har udpeget følgende 8 indsatsområder med en
række initiativer som væsentlige for at opfylde visionen. I
energistrategien redegøres mere uddybende for, hvordan hvert
enkelt indsatsområde kan operationaliseres.
1 Kommunal virksomhed
• Byrådet ønsker, 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.
• Byrådet vil oprette en energifond, der støtter energispare
tiltag i kommunen.
• Byrådet ønsker, at der indføres et energiledelsessystem til
at styre kommunens energiforbrug.
• Byrådet ønsker, der skal være gennemsigtighed i Sønder
borg Kommunes energisparetiltag.
• Byrådet vil arbejde for at motivere borgerne til at tænke
energirigtigt.
• Byrådet vil arbejde for, at CO2-belastningen fra den kom
munale bygningsmasse og transport nedbringes.
• Byrådet vil arbejde for, at kommunen i sine indkøb vælger
energibesparende løsninger, vurderer alternativer og an
vender den bedst tænkelige teknologi.
• Byrådet ønsker, at Sønderborg Kommune indgår i netværk
med andre byer, der arbejder med CO2-problematikken.
• Byrådet ønsker at markere Sønderborg som en energiven
lig kommune i forbindelse med klimatopmødet i 2009.
2 By- og kommunestrukturen
• Byrådet ønsker, at Sønderborg skal være en CO2-neutral
kommune i udvikling og vækst. Arkitektur, kulturarv og
funktionalitet skal gå hånd i hånd med CO2-neutralitet.
• Byrådet ønsker, at den fremtidige udvikling af byerne skal
sigte på et mere energivenligt bydesign.
3 Byggeri
• Byrådet vil arbejde for, at bygningsmassen har et mini
malt behov for tilført energi.
• Byrådet vil derfor i nye lokalplaner stille krav om, at byg
geri opføres som minimum lavenergibyggeri klasse 1 efter
bygningsreglementet.
• Desuden ønsker Byrådet, at renoveringer og ombygninger
af eksisterende bygninger skal foretages så de bidrager til
et mindre behov for tilført energi.

4 Transport og infrastruktur
• Byrådet vil arbejde for at nedbringe CO2-udslippet fra
transport ved at tilbyde gode muligheder for alternative
CO2-besparende transportformer og arbejde for en bedre
og mere attraktiv offentlig transport.
• Byrådet ønsker, at den offentlige transport ændres til en
mere CO2-besparende transportform. Teknologien er på
nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt udviklet til at
sikre pålidelig og effektiv drift, så derfor vil ændringen
ske på længere sigt.
• Byrådet vil arbejde for at etablere et veludbygget stisy
stem og således gøre det attraktivt at cykle og vandre.
5 Erhverv og landbrug
• Byrådet vil understøtte en grøn erhvervsudvikling med
fokus på energivenlige produkter og teknologier.
• Byrådet ønsker, at Sønderborg udbygger sin styrkeposition
inden for forskning i energirigtig teknologi. Derfor skal
kommunens virksomheder gives optimale muligheder for
at fremme teknologiudvikling inden for energiområdet.
• Byrådet ønsker at gå i dialog med landbruget om nedbrin
gelse af CO2 i produktionen.
• Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke erhvervs
klynger med fokus på energiområdet.
6 Energikilder og genanvendelse
• Byrådet vil arbejde for at tilpasse sin strategi efter de til
en hver tid bedste teknologiske løsninger inden for CO2neutral energiproduktion.
• Byrådet vil arbejde for produktion af CO2-neutral energi i
kommunen.
• Byrådet forventer, at brint bliver interessant som energi
bærer i fremtiden. Derfor ønsker Byrådet at støtte udvik
lingsprojekter på brintområdet.
• Byrådet vil arbejde for 100 % genanvendelse af kom
munens affald, herunder reducere affaldsmængden, øge
genanvendelse og affaldssortering og øge befolkningens
bevidsthed om affald generelt og særligt blandt de kom
mende generationer.
• Byrådet vil arbejde for, at vandforbruget reduceres i kom
munen.
7 Turisme og fritid
• Showcases skal medvirke til at markedsføre Sønderborg
som en visionær, energirigtig og grøn kommune.
• Byrådet ønsker at styrke erhvervsturismen.
• Sønderborg skal markedsføres på at kunne tilbyde at
traktive og unikke ferie- og fritidsoplevelser med CO2neutralitet som grundstamme.
8 Uddannelse
• Byrådet ønsker at styrke viden og forskning inden for
energiområdet på uddannelsesinstitutionerne (fra ABC til
PhD).
• Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke uddannel
sesklynger med fokus på energiområdet.
• Byrådet ønsker, at kendskabet til brint skal udbredes til
hele kommunens befolkning.
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Definitioner og forklaringer
Bæredygtig udvikling
Kernen i bæredygtig udvikling er, at vi skal have det godt nu
og her, men vi skal også sikre, at vores børn og børnebørn
samt deres efterkommere har mulighed for et godt liv. Derfor
skal vi f.eks. sikre, at dyre- og plantearter ikke udryddes, at
der er tilstrækkelige energiressourcer og at vores affald ikke
efterlades ubehandlet.
En bæredygtig udvikling er altså en udvikling, der imødekom
mer nutidens behov, øger livskvaliteten hos befolkningen og
forbedrer de biologiske værdier, uden at begrænse kommende
generationers muligheder for at sikre deres behov.
CO2-neutralitet
CO2-neutralitet betyder, at Sønderborg som geografisk enhed
ikke bidrager til en øget mængde af CO2 i atmosfæren.
I tråd med forståelsen af bæredygtig udvikling handler CO2neutralitet endvidere om, at Sønderborg Kommune bidrager
til at efterlade en miljø- og klimamæssig bedre verden til de
kommende generationer gennem et reduceret energiforbrug,
anvendelse af nye energiteknologier, omlægning af forsyning
m.v.
Drivhuseffekt
Drivhuseffekten beskriver det fænomen, at en større del af
den varmestråling, der stammer fra solens opvarmning af
jorden bliver holdt tilbage af skyer, partikler og visse luftarter
i atmosfæren. Disse luftarter kaldes drivhusgasser. En del
af de luftarter, der sendes ud i atmosfæren af det moderne
industrisamfund er drivhusgasser. Den vigtigste er kuldioxid
(CO2). Denne luftart forekommer naturligt i atmosfæren, men
koncentrationen er vokset med ca. 35 % siden den industri
elle revolution i midten af det 18. århundrede.
Kulstoffets kredsløb
Kulstof findes i alt organisk materiale (planter og dyr m.v.),
og det findes ydermere i undergrunden i form af olie, kul og
gas. Disse fossile brændstoffer stammer fra organisk materia
le, der har ligget under jorden ca. 100 mio. år. Ved forbræn
ding omdannes kulstoffet i materialet til luftarten kuldioxid,
CO2, hvorved atmosfærens indhold af CO2 stiger. Planter og
træer optager naturligt CO2 fra atmosfæren under fotosynte
sen og omdannes til organisk materiale igen ved forrådnelse.

Energiforbrug og -produktion
Som følge af visionen skal energiforbruget inden for kom
munegrænsen nedbringes. Samtidig skal energiproduktionen
gøres CO2-neutral; her fokuseres udelukkende på den energi
produktion, der sker inden for kommunegrænsen. Naturligvis
stammer en del af den energi, der forbruges i Sønderborg,
fra produktion andre steder i landet, fordi energisystemerne
hænger sammen.
Det globale perspektiv
Jordens overfladetemperatur er steget med ca. 0,7 grader de
sidste 100 år. FN’s klimapanel fortæller os, at dele af denne
opvarmning utvivlsomt skyldes menneskeskabt drivhuseffekt,
og at denne effekt vil stige i fremtiden, hvis ikke vi gør noget
ved menneskets udledning af drivhusgasser. FN’s klimapa
nel forudser endvidere, at menneskets påvirkning af klimaet
gennem afbrænding af fossile brændstoffer vil resultere i
mere ekstreme hændelser i form af tørke, oversvømmelser,
stormfloder, orkaner og stigende havniveau fra smeltende
gletschere.
Udfordringen er således klar. Der skal handling til nu, hvis vi
skal vende udviklingen. Sønderborg Kommune har derfor sat
sig selv det ambitiøse mål om at blive den første CO2-neutra
le kommune i 2029.
Kyoto-protokollen
Danmark tiltrådte i maj 2002 Kyoto-protokollen og er sam
men med de øvrige EU-lande forpligtet til at nedbringe EU’s
samlede udledninger af drivhusgasser med 8 % set i forhold
til 1990-niveauet. I henhold til EU’s aftalte byrdefordeling
skal Danmark reducere sine udledninger med 21 %, og på
den baggrund har Regeringen i 2007 udarbejdet energipoli
tikken: ”En visionær energipolitik frem mod 2025”. Heri er
visionen, at Danmark på lang sigt skal være helt uafhængig
af fossile brændstoffer. Målene for 2025 er endvidere, at
andelen af vedvarende energi skal fordobles til mindst 30 %
af det samlede forbrug, at det samlede energiforbrug ikke må
stige, og at brugen af fossile brændsler skal reduceres med
mindst 15 %. Sønderborg Kommunes energipolitik under
støtter Regeringens energipolitik, på de tre nævnte punkter,
men går videre end det.

CO2-neutral energi
Ved CO2-neutral energi forstås energi, der er produceret uden
at bidrage til en øget mængde af CO2 til atmosfæren.
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Energistrategi 2008
Opfølgning på energipolitik 2008 - Vedtaget 27. marts 2008
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Energistrategi 2008
Energistrategi 2008 indeholder en række initiativer, der skal
medvirke til at virkeliggøre Byrådets Energipolitik 2008.
Energistrategien skal revideres hvert andet år, mens energi
politikken skal revideres hvert fjerde år.
Initiativerne i strategien er ikke opstillet i prioriteret række
følge, og ansvaret for at udvælge og konkretisere initiativerne
i egentlige handlinger placeres hos Klimasekretariatet. I
forbindelse med budgetlægningsfasen for budget 2009 skal
handlinger og dertilhørende økonomi beskrives.
Energistrategien er opdelt i de samme 8 indsatsområder som
energipolitikken, og hvert område indledes med en liste over
initiativerne.
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1 Kommunal virksomhed
Mål i energipolitik 2008
•

•
•
•
•
•
•
•
•

 yrådet ønsker, at Sønderborg Kommune som virksomhed
B
går forrest i indsatsen om at opnå CO2-neutralitet. Derfor
prioriteres indsatsen for de kommunale institutioner,
bygninger, ansatte og transport højt i energipolitikken.
Byrådet vil oprette en energifond, der støtter energispare
tiltag i kommunen.
Byrådet ønsker, at der indføres et energiledelsessystem til
at styre kommunens energiforbrug.
Byrådet ønsker, der skal være gennemsigtighed i Sønder
borg Kommunes energisparetiltag.
Byrådet vil arbejde for at motivere borgerne til at tænke
energirigtigt.
Byrådet vil arbejde for, at CO2-belastningen fra den kom
munale bygningsmasse og transport nedbringes.
Byrådet vil arbejde for, at kommunen i sine indkøb vælger
energibesparende løsninger, vurderer alternativer og an
vender den bedst tænkelige teknologi.
Byrådet ønsker, at Sønderborg Kommune indgår i netværk
med andre byer, der arbejder med CO2-problematikken.
Byrådet ønsker at markere Sønderborg som en energiven
lig kommune i forbindelse med klimatopmødet i 2009.

Initiativer
Løbende revidere og offentliggøre energipolitik med energi
strategi samt status for initiativerne
Dette vil sikre en opfølgning på energibesparelserne samt
give alle mulighed for indsigt i kommunens initiativer.
Indføre et energiledelsessystem i kommunale bygninger
Et energiledelsessystem giver mulighed for effektiv styring og
koordination af spareindsatsen, og det skal derfor anvendes
som et værktøj til at opnå væsentlige reduktioner i energifor
bruget i kommunalt regi. De organisatoriske og administrative
procedurer og instrukser for et energiledelsessystem skal
udarbejdes.
Udarbejde en kommunal CO2-baseline
Som udgangspunkt for energiledelsen skal kommunens
nuværende energiforbrug opgøres i en CO2-baseline, der er
en oversigt over det samlede energiforbrug i de kommunale
bygninger og anlæg. Denne baseline skal anvendes til at
lokalisere forbedringsmuligheder, som afstemmes i forhold til
rentabilitet. Baseline og energiledelsessystemet skal ligeledes
bruges til at dokumentere at mål og delmål nås og effekten
af de enkelte tiltag.
Uddanne kommunens serviceledere til at gennemføre energisparetiltag på institutionerne
Serviceledere på kommunens institutioner (skoler, børneha
ver, centre mv.) er centrale personer i at anvende energile
delsessystemet som værktøj til at opnå energibesparelser på
deres institutioner.
Oprette en energifond og fastlægge procedure for anvendelse
af fondsmidlerne
Klimasekretariatet får ansvaret for fonden. Energibesparelser
i kommunale bygninger med en simpel tilbagebetalingstid

på op til 7-10 år skal gennemføres og betales ud af energi
fonden.
Indgå Kurveknækker-aftale med Elsparefonden
Kurveknækker-aftalen er en frivillig aftale, hvor kommu
nen sætter et fast mål for elbesparelser, og Elsparefonden
bidrager med coaching, værktøjer og informationsmateriale til
hjælp for at opnå målet. Aftalen kan bruges som et værktøj til
at nedbringe elforbruget i de kommunale bygninger.
Motivere kommunens medarbejdere til at udvise mere energi
rigtig adfærd
Sønderborg Kommune som arbejdsplads og myndighed vil
selv gå forrest i tiltagene for at reducere CO2-udledningerne
i kommunen. Derfor er det højt prioriteret, at de kommunalt
ansatte udviser energirigtig adfærd på deres arbejdsplads,
og at energibesparende teknologi implementeres. Motivatio
nen for ændret adfærd skal ske gennem forskellige kreative
arrangementer, synliggørelse af det eksisterende forbrug og
løbende information. Kommunen beskæftiger cirka 7.600
personer. Det betyder, at op mod 10 % af kommunens
befolkning på denne måde får nyttig viden om energibespa
relser.
Mulighederne for tekniske løsninger, der kan spare energi,
skal undersøges. En mulighed kan være udstyr til video
konferencer mellem rådhusene, så transportbehovet mind
skes.
Prioritere indkøb af CO2-besparende biler til kommunalt brug
Når kommunens biler udskiftes, skal muligheden for køb af
CO2-besparende biler vurderes i forhold til økonomi og drifts
sikkerhed.
Udarbejde informationsmateriale til kommunens decentrale
indkøbere for at motivere til energirigtige indkøb
Størstedelen af de kommunale indkøb sker i de decentrale
institutioner. De decentrale indkøbere skal derfor motiveres
til at vælge energirigtige løsninger. Det kan blandt andet ske
gennem en let tilgængelig vejledning, der synliggør økonomi
ske samt miljømæssige konsekvenser. Kommunens centrale
indkøbsfunktion har opstartet arbejdet.
Lægge vægt på konsekvenserne for energiforbruget ved
offentlige udbud
I Sønderborg Kommunens udbudsskabelon indgår en fast
stillingtagen til miljømæssige konsekvenser, dette punkt bør
suppleres med et større fokus på energibesparende løsninger.
Overveje om de kommunale institutioner løbende skal udarbejde en handlingsplan, for hvordan deres arbejdsplads kan
bidrage til at nedbringe CO2-udledningen
En handlingsplan forpligtiger de enkelte institutioner til at
tænke over mulighederne for energibesparelser. Institutioner
ne skal vejledes og gives et værktøj til let at få overblik over
sparemulighederne og de økonomiske konsekvenser, f.eks.
gennem et CO2-regnskab.
Løbende støtte og udarbejde arrangementer, der øger borgernes bevidsthed om energibesparelser
Arrangementerne kan bestå i forskellige kreative og oplysende
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arrangementer, kampagner m.v. Mulighederne for, at
kommunen, f.eks. som en del af en kampagne, tilbyder vej
ledning på energiområdet til private familier, kan undersøges.
Prioritere energibesparende løsninger når elektrisk udstyr
indkøbes kommunalt
Elforbrugende udstyr i den kommunale organisation så som
computere, belysning mv. udskiftes løbende. Ved bevidst at
vælge energibesparende alternativer vil investeringerne øges,
men samtidig vil driftsudgifterne nedbringes, og merudgifter
ne vil blive tjent ind. F.eks. viser et overslag, at en investering
i elspareskinner til kommunens cirka 5.000 arbejdsstationer
vil kunne betale sig hjem efter kun tre måneder.
Vurdere påvirkningen af kommunens CO2-udledning i alle
udvalgssager
Ved at indføre et fast vurderingspunkt i udvalgssager sikres,
at CO2-belastningen i en beslutning synliggøres, og at mulige
alternativer overvejes.
Indgå i et internationalt bynetværk med CO2-neutralitet som
fokus
Temaudvalget får ansvaret for at kommunen indgår aftale om
et bynetværk, der kan styrke vidensdeling om CO2-besparel
ser.

12

2 By- og kommunestrukturen
Mål i energipolitik 2008
•
•

Byrådet ønsker, at Sønderborg skal være en CO2-neutral
kommune i udvikling og vækst. Arkitektur, kulturarv og
funktionalitet skal gå hånd i hånd med CO2-neutralitet.
Byrådet ønsker, at den fremtidige udvikling af byerne skal
sigte på et mere energivenligt bydesign.

Initiativer
Udarbejde en energi- og miljømæssig bæredygtig byplan for
kommunen, der skal implementeres i den kommende kommuneplanlægning
En bys struktur – opbygning og fordeling af funktioner – vil
have betydning for energiforbruget blandt byens borgere.
Derfor skal det undersøges, hvordan byerne i fremtiden skal
udvikle sig. F.eks. kan der udpeges områder til fortætning,
lægges en plan for en effektiv infrastruktur, der minimerer
transportbehovet og øger mulighederne for at gå eller cykle,
samt sikrer en optimal fordeling af funktionerne.
Øge kommunens grønne områder
Planlægning på kommunalt og lokalt niveau kan indeholde
arealudlæg til flere grønne områder, med henblik på at øge
optaget af CO2 i planter. Ligeledes kan det indskrives i kom
munens forpagtningsaftaler, at markerne skal holdes grønne
hele året.
Aktivt tage stilling til hvordan energibesparende tiltag kan
kombineres med god arkitektur, en effektiv funktionalitet og
bevaring af kulturarven i kommende lokalplaner og kommunale nybyggerier
Det er vigtigt at understrege, at målet om CO2-neutralitet skal
opnås samtidig med stadig økonomisk vækst og udvikling i
kommunen.
Profilere showcases som f.eks. havneomdannelsen 
(Bright Green Harbour)
Showcases skal anvendes til at fortælle om kommunens
fokus på teknologiudvikling og miljømæssig ansvarlighed.
Målet er at styrke kommunens profil og bidrage positivt til bo
sætningen i kommunen til gavn for blandt andet erhvervsliv.
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3 Byggeri
Mål i energipolitik 2008
•
•
•

 yrådet vil arbejde for, at bygningsmassen har et mini
B
malt behov for tilført energi.
Byrådet vil derfor i nye lokalplaner stille krav om, at byg
geri opføres som minimum lavenergibyggeri klasse 1 efter
bygningsreglementet.
Desuden ønsker Byrådet, at renoveringer og ombygninger
af eksisterende bygninger skal foretages så de bidrager til
et mindre behov for tilført energi.

Initiativer
Opføre fremtidigt kommunalt byggeri som minimum lav
energibyggeri, klasse 1, og så vidt muligt gøre brug af integreret energidesign
Det kommunale byggeri skal være forbillede for fremtidens
byggeri i kommunen. Med ny teknologi og viden om energief
fektivt byggeri er det blevet muligt at konstruere bygninger,
der stort set ikke har behov for tilført energi. Dels er husene
isoleret så godt, at varmetabet er reduceret kraftigt, og dels
kan energibehovet dækkes via egen bæredygtig energipro
duktion fra f.eks. varmepumper, varmegenvinding, solvarme,
solceller mv. For at få den bedste effekt bør lavenergikoncep
tet indtænkes i bygningens projektering – såkaldt integreret
energidesign – så arkitektur og energieffektivitet går hånd i
hånd. Lavenergibyggeri vurderes at kræve en merinvestering
på cirka 10 %.
I lokalplaner stille krav om at nyt byggeri som minimum skal
opføres som lavenergibyggeri, klasse 1
Kommunen har mulighed for at kræve privat byggeri opført
som lavenergibyggeri i nye lokalplanområder. I den nationale
energipolitiske aftale af 21. februar 2008 fremgår, at lav
energibyggeri, klasse 1, vil blive standardkrav i senest 2015.
Således vil Sønderborg være et skridt foran de nationale krav.
Når kommunen vælger at gå foran i bestræbelserne på at
nedbringe energiforbruget i den fremtidige bygningsmasse,
bør det følges op med uddannelse af kommunens byggesags
behandling, så kommunen anvender den nyeste viden på
området.
Informere borgerne om fordelene ved energibesparende
løsninger i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til
nybyggeri og renoveringer
Informationsmateriale kan eventuelt udarbejdes i samarbejde
med andre kommuner for at udnytte faglig sparring på tværs
af kommuner og opnå ressourcebesparelser.
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4 Transport og infrastruktur
Mål i energipolitik 2008
•

•

•

Byrådet vil arbejde for at nedbringe CO2-udslippet fra
transport ved at tilbyde gode muligheder for alternative
CO2-besparende transportformer og arbejde for en bedre
og mere attraktiv offentlig transport.
Byrådet ønsker, at den offentlige transport ændres til en
mere CO2-besparende transportform. Teknologien er på
nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt udviklet til at
sikre pålidelig og effektiv drift, så derfor vil ændringen
ske på længere sigt.
Byrådet vil arbejde for at etablere et veludbygget stisy
stem og således gøre det attraktivt at cykle og vandre.

Initiativer
Udarbejde en samlet infrastrukturplan for kommunen så der
sikres en optimal sammenbinding af kommunens funktioner
Fra statslig side arbejdes der med en samlet plan for infra
strukturen i Danmark, som vil være regulerende for infra
strukturen i Regionerne og herunder Region Syddanmark.
I Region Syddanmarks Forslag til Strategi for bæredygtig
udvikling anføres, at der vil blive fulgt op på udviklingen på
området, og at fokus vil være på såvel trængselsproblemer
og transport til tyndt befolkede områder som på klimaproble
matikken. I forlængelse heraf og i tråd med den kommende
kommuneplan bør der udarbejdes en infrastrukturplan for
kommunen, der indtænker energivenligt bydesign og gode
muligheder for alternative transportmuligheder frem for
biltransport.
Sikre kort afstand til dagligdagsfunktionerne
Behovet for transport stiger jo længere der er mellem daglig
dagens funktioner – hjem, job, indkøb og fritidsaktiviteter –
derfor bør der arbejdes med en optimeret funktionsfordeling
i kommunen, så flest muligt får kort til dagligdagsfunktio
nerne. Dette skal følges op med gode muligheder for at cykle
eller gå mellem boligområderne og dagligdagsfunktionerne.
Optimere den offentlige transport og tilskynde til samkørsel
ved jobpendling
Persontransporten har primært tre formål: jobpendling,
indkøb og fritidskørsel. Der kræves forskellige virkemidler for
at mindske transportbehovet alt efter transportens formål.
Jobpendlingen er den mest rutineprægede, og derfor kan den
også til en vis grad erstattes af samkørsel eller effektiv og
attraktiv kollektiv transport. Den offentlige transport bør hele
tiden optimeres med henblik på at få flest muligt mennesker
til at benytte den.

Løbende vurdere mulighederne for offentlig transport baseret
på CO2-besparende brændstof i forhold til økonomi og drifts
sikkerhed
Et skift til kollektiv transport drevet af alternativ, CO2-bespa
rende brændstof skal ske på længere sigt, da teknologien
ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig udviklet til at
sikre pålidelig og effektiv drift. Desuden er passagerantallet i
Sønderborg ikke tilstrækkeligt stort til at bære et forsøg med
en alternativ transportform, derfor må Sønderborg Kommune
afvente den teknologiske udvikling, men mulighederne skal
vurderes løbende.
Undersøge mulighederne for opladningsstationer til el-biler
f.eks. placeret i trafikknudepunkter som motorvejstilslutning
med samkørselsplads og ved bus- og togstation
For at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens transport
væsentligt skal en betydelig del af transporten foregå på ba
sis af alternative energiformer. Det kan være i form af el-biler,
der oplades med grøn strøm via offentligt tilgængelige op
ladningsstationer. Kommunen skal desuden løbende sikre de
bedste muligheder for at udnytte ny teknologi i transportsek
toren, det kan f.eks. være i forhold til brintbiler, biobrændstof
og lignende.
Opsætte P-informationstavler
I mange byer kan det specielt i myldretiden være svært at
finde en P-plads. Dette gælder eksempelvis også Sønderborg
by. Der bør derfor opstilles intelligente P-informationstavler
på udvalgte steder i byerne. Dette vil minimere kørsel, hvor
folk leder efter P-pladser.
Igangsætte og deltage i kampagner for at minimere motoriseret transport
Der bør eksempelvis opfordres til at tage bussen, øge andelen
af samkørsel og motivere folk til at cykle på arbejde og i
skole.
Sikre gode stiforbindelser for bløde trafikanter
Gode, velplacerede stiforbindelser kan medvirke til at moti
vere folk til at vælge cyklen frem for bilen på de kortere ture.
Netop korte ture i bil er særligt energikrævende, fordi moto
ren ikke er opvarmet, og der typisk er mange standsninger i
kørslen.
Der er i kommunen udarbejdet en stiplan med handlingsplan,
og økonomiske ressourcer til realisering er afsat.
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5 Erhverv og landbrug
Mål i energipolitik 2008
•
•

•
•

 yrådet vil understøtte en grøn erhvervsudvikling med
B
fokus på energivenlige produkter og teknologier.
Byrådet ønsker, at Sønderborg udbygger sin styrkeposition
inden for forskning i energirigtig teknologi. Derfor skal
kommunens virksomheder gives optimale muligheder for
at fremme teknologiudvikling inden for energiområdet.
Byrådet ønsker at gå i dialog med landbruget om nedbrin
gelse af CO2 i produktionen.
Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke erhvervs
klynger med fokus på energiområdet.

Initiativer
Undersøge mulighederne for at kommunen kan yde økonomisk hjælp til erhvervsbyggeri baseret på energirigtigt princip
For at motivere erhvervslivet til at bygge energirigtigt skal det
undersøges, om kommunen kan tilbyde eksempelvis rabatter
på afgifter en årrække. Konsekvenserne heraf skal under
søges.
Opfordre virksomheder til at fastlægge en energipolitik for virksomhedens produktion samt stille krav til
underleverandørernes procesenergi
For at opnå kommunens ambitiøse mål om CO2-neutralitet
er det vigtigt, at kommunen inddrager erhvervslivet i de
fremtidige tiltag. Det kan f.eks. gøres ved at samarbejde med
virksomheder og andre organisationer for på den måde, at
skabe et udstillingsvindue og vise hvordan man kan spare
på energien. Samtidig kan samarbejdet have en afsmittende
effekt på erhvervslivet, som kan lade sig inspirere og frivilligt
igangsætte energisparetiltag. Det er vigtigt, at initiativerne
sker bredt i kommunen geografisk set såvel som branche
mæssigt, så forankringen og initiativerne når så mange som
muligt.
Undersøge mulighederne for offentlig/privat partnerskab og
andre samarbejder med virksomheder og organisationer med
henblik på energisparetiltag
Kommunen har mulighed for at benytte sig af offentlig/
private partnerskaber og f.eks. udlicitere opgaver, så private
virksomheder naturligt forsøger at finde den bedste løsning
totaløkonomisk set til at opnå energibesparelser.
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Undersøge muligheden for at virksomheder kan bruge
eksisterende kommunale bygninger og anlæg til forsøg og
demonstrationer på energiområdet
Dette vil understøtte kommunens virksomheder i deres
teknologiudvikling inden for energiområdet. Dermed let
tes virksomhedernes proces, og kommunen giver sig selv et
udstillingsvindue.
Undersøge mulighederne for at etablere biogasanlæg
Biogasanlæg kan både afhjælpe gylleproblemer i landbruget
og producere vedvarende energi, dermed er det en attraktiv
løsning. Derfor vil kommunen i samarbejde med landbruget
undersøge mulighederne for at etablere biogasanlæg.
Arbejde for at nedbringe energiforbruget i landbruget
I forbindelse med miljøgodkendelser skal ansøger dokumen
tere, at den bedste aktuelle teknologi anvendes (BAT), ellers
kan kommunen kræve brug af energiledelse. I takt med frem
tidige miljøgodkendelser vil der således ske energibesparelser
i landbruget.

6 Energikilder og genanvendelse
Mål i energipolitik 2008
•
•
•
•

•

 yrådet vil arbejde for at tilpasse sin strategi efter de til
B
en hver tid bedste teknologiske løsninger inden for CO2neutral energiproduktion.
Byrådet vil arbejde for produktion af CO2-neutral energi i
kommunen.
Byrådet forventer, at brint bliver interessant som energi
bærer i fremtiden. Derfor ønsker Byrådet at støtte udvik
lingsprojekter på brintområdet.
Byrådet vil arbejde for 100 % genanvendelse af kom
munens affald, herunder reducere affaldsmængden, øge
genanvendelse og affaldssortering og øge befolkningens
bevidsthed om affald generelt og særligt blandt de kom
mende generationer.
Byrådet vil arbejde for, at vandforbruget reduceres i kom
munen.

Initiativer
Undersøge mulighederne for at udnytte biobrændsel til energiproduktion
Teknologien skal udnyttes, hvor det nedbringer miljøbe
lastningen, er økonomisk forsvarligt og giver sikker drift.
Fortsætte kommunalt samarbejde med Danfoss om test af et
µchp-anlæg
Et µchp-anlæg er et anlæg, der producerer både strøm
og varme, og som har en størrelse, der passer til typiske
parcelhuse. Sønderborg Kommune forventer sig spændende
resultater af dette projekt. Anlæggene forsynes af naturgas,
som omdannes til brint, men som et delprojekt vil der blive
gjort forsøg med at forsyne nogle af anlæggene med biogas.
De første anlæg forventes at blive opstillet i november 2008.
Deltage i projektet Skraldiaden
Projektets mål er at lære børn om affald og genanvendelse,
så kommende generationer oplæres i en miljøbevidst adfærd.
Projektet er planlagt til efteråret 2008.
Igangsætte kampagner med henblik på at reducere vand
forbruget
Ved at reducere vandforbruget opnås også en reduktion i
mængden af spildevand, der skal igennem de offentlige
spildevandsanlæg. En afledt effekt af mindre vandforbrug
og spildevand er, at energiforbruget til pumpning af vand vil
blive reduceret.
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7 Turisme og fritid
Mål i energipolitik 2008
•
•
•

 howcases skal medvirke til at markedsføre Sønderborg
S
som en visionær, energirigtig og grøn kommune.
Byrådet ønsker at styrke erhvervsturismen.
Sønderborg skal markedsføres på at kunne tilbyde at
traktive og unikke ferie- og fritidsoplevelser med CO2neutralitet som grundstamme.

Initiativer
Udarbejde turismepolitik indeholdende tiltag, der fremmer
CO2-neutrale ferietilbud
Mulighederne for at udvalgte sommerhusområder gøres CO2neutrale og mulighederne for at tilbyde CO2-neutral transport
ved indfaldsveje til Sønderborg skal undersøges.
Udvikle turistprojekter
Turistprojekter, der viser Sønderborg som en visionær og
energivenlig kommune, kan bringe en ny form for turisme til
Sønderborg. Centralt i formidlingen bør være showcases, der
kan være attraktioner i en fremtidig energiturisme til Sønder
borg. Også erhvervsturisme kan tænkes at være attraktivt at
satse på i denne sammenhæng.
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8 Uddannelse
Mål i energipolitik 2008
•
•
•

 yrådet ønsker at styrke viden og forskning inden for
B
energiområdet på uddannelsesinstitutionerne (fra ABC til
PhD).
Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke uddannel
sesklynger med fokus på energiområdet.
Byrådet ønsker, at kendskabet til brint skal udbredes til
hele kommunens befolkning.

Initiativer
Udarbejde uddannelsespolitik med satsning på science fag
I samarbejde med relevante aktører udarbejdes en uddannel
sespolitik, der skal satse på at styrke science fag på uddan
nelsesinstitutionerne.
Gennemføre Forskningens Døgn årligt med fokus på energi
området
Forskningens Døgn er et landsdækkende arrangement, der en
gang årligt sætter fokus på forskningens verden. Målet er at
skabe opmærksomhed i befolkningen om forskning og dens
betydning for vores hverdag. Samtidig får virksomheder og
forskere mulighed for at vise publikum hvad de arbejder med.
I Sønderborg vil det være oplagt at rette fokus i arrangemen
terne mod forskning i energirigtige løsninger i forlængelse
af visionen om CO2-neutralitet. Det vil både give en attraktiv
udstillingsplads for kommunens virksomheder og øge befolk
ningens bevidsthed om emnet.
Iværksætte arrangementer og projekter, der udbreder
kendskabet til brint
Brint som energibærer vil indgå som et tema til Forskningens
Døgn 2008. Desuden vil kommunen støtte, at brint indgår i
fysikundervisningen i overbygningen i Folkeskolen.
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