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Energistrategi 2010

I 2008 vedtog byrådet en energipolitik med tilhørende ener-
gistrategi. Hvert andet år følges op med en ny energistrategi, 
som dels beskriver status på de initiativer, som strategien fra 
2008 præsenterede, dels oplister en række nye initiativer.

Således er det muligt her at få et overblik over de mange 
tiltag, kommunen har gjort de seneste to år for at nedbringe 
CO2-udledningen. Samtidig udstikker energistrategien vejen 
for det fremtidige arbejde med at nå et CO2-neutralt Sønder-
borg.

Energistrategien skal forankres i alle kommunens afdelinger, 
idet de skal medvirke til at gennemføre initiativerne i energi-
strategien. Kommunens klimasekretariat har ansvaret for at 
koordinere indsatsen

Energistrategien er opdelt i otte indsatsområder. Hvert 
område indledes med en gengivelse af energipolitik 2008. 
Herefter følger en liste over initiativerne fra 2008, en status i 
2010 samt nye initiativer frem til 2012.

Det er besluttet, at energistrategien skal revideres hvert 
andet år, mens energi politikken skal revideres hvert fjerde 
år. Det betyder, at i 2012 skal både energipolitik og -strategi 
revideres igen. For at favne bredere og i større grad imødegå 
udfordringen ved klimaforandringer vil politik og strategi 
muligvis blive udbygget til en klimapolitik og -strategi.
I den forbindelse vil Klimakommissionens anbefalinger blive 
overvejet indarbejdet i den nye Klimapolitik og - strategi

Indholdsfortegnelse

1 Kommunal virksomhed    side 4
Energiledelse, information og videndeling, baseline, 
energirenovering, el-besparelser, IT-udstyr, grønne indkøb.

2 By- og kommunestrukturen    side 12
Byplanlægning, klimatilpasningsplan, skovrejsning, 
lokalplaner, showcases.

3 Byggeri      side 14
Lavenergibyggeri, integreret energidesign, information 
om energibesparelser i byggeri.

4 Transport og infrastruktur    side 16
Infrastrukturplan, fragtcentral, stiplan, offentlig 
transport, el-biler, parkering, cykler, kommunale biler, 
Grøn Tansportkommune, samkørsel.

5 Erhverv og landbrug    side 22
Energiklynger, biogasanlæg, energibesparelser i landbruget, 
klimavenlige erhvervsområder.

6 Energikilder og genanvendelse   side 26
Microkraftvarmeanlæg, vandforsyningsplan, indsatsplan 
for skovrejsning, affaldsplan.

7 Turisme og fritid     side 30
Turismeprojekter, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter.

8 Uddannelse     side 32
House of Science, Fælles Event 39, Naturfagsmaraton, 
Brint Event.

Energipolitik 2008
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Ny energistrategi - en spændende udfordring

Visioner i en krisetid er noget af en udfordring. Det gælder 
også på klimaområdet. Men set med mine øje handler det 
om at se muligheder i stedet for begrænsninger.

Vi skal nu opdatere vores Energistrategi fra 2008 – gøre 
status over vore tiltag hidtil og sætte nye initiativer i gang. 
Vores vision er at blive Europas første CO2-neutrale område 
i 2029. Det er et resultat, vi kun kan nå, hvis borgere, 
erhvervsliv og kommune arbejder sammen og med samme 
målsætning.

Der er flere grunde til, at vi har sat os det ambitiøse mål:
 • Vi må vise ansvarlighed over for kommende generationer
 • Vi vil skabe vækst for vores erhvervsliv
 • Vi vil skabe sundhed og trivsel for borgerne
 • Der er god økonomi i klimatiltag
 • Vi vil være et udstillingsvindue i grøn teknologi

Der er de senere år sat trumf på nødvendigheden af at tage 
klimaforandringerne alvorligt. Kraftige storme og voldsom-
me skybrud gør os opmærksomme på, at klimaet og vores 
måde at anvende energi på er noget, vi ikke kan nøjes med 
at tale om. Vi skal handle. Med dette udspil lægger vi op 
til at tage handling. Kom og giv dit bidrag.

Med venlig hilsen

Aase Nyegaard, borgmester

Forord

Lad os nå målet sammen

Jeg er stolt over at være med til at præsentere Sønderborg 
Kommunes nye energistrategi for perioden 2010 til 2012. 
Jeg er sikker på, at vi de næste to år vil opleve, at de tiltag, 
kommunen allerede har søsat, vil vokse og gro i form af 
positive følgevirkninger og nye tiltag – som ringe i vandet.

Sønderborg Kommune understøtter visionen som rolle-
model og frontløber, som myndighed og som rammeskaber 
for eksterne aktører.

Energistrategien dækker et bredt udsnit af områder, der 
berører klima og energi. Den viser også, at klima og energi 
kan og skal tænkes ind i helheden.

Vi bliver hjulpet på vej af trenden i tiden – men vi skal 
gå forrest, vi skal dele vores viden og huske på, at det vi 
investerer i klima- og energitiltag, tjener sig hurtigt hjem 
og er en investering i fremtiden. 

Med venlig hilsen

Inge Olsen, teknisk direktør
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1 Kommunal virksomhed

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

Energistrategien revideres i 2010. Løbende revidere og offentliggøre energipolitik med energistra-
tegi samt status for initiativerne
Om 2 år skal både energipolitikken og -strategien revideres. 
Det er en større proces, og derfor skal det forberedende 
arbejde allerede nu igangsættes. Sandsynligvis skal strategi 
og politik laves bredere, så den ikke kun omfatter energi-
spørgsmålet, men udbygges til en klimastrategi. Især fordi de 
forventede klimaforandringer gør det nødvendigt at forholde 
sig til klimaspørgsmål i en bredere sammenhæng.

Indføre et energiledelsessystem i kommunale bygninger
Et energiledelsessystem giver mulighed for effektiv sty-
ring og koordination af spareindsatsen, og det skal derfor 
anvendes som et værktøj til at opnå væsentlige reduktioner 
i energiforbruget i kommunalt regi. De organisatoriske og 
administrative procedurer og instrukser for et energiledelses-
system skal udarbejdes.

Der er indkøbt og delvist implementeret et energistyrings-
program, som registrerer energiforbruget i alle kommuale 
bygninger.

I højere grad bruge energistyringsprogrammet til at opnå bespa-
relser i kommunale bygninger
Energistyringsprogrammet skal implementeres fuldt ud. 
Fremadrettet er det vigtigt, at det bruges til at finde mulige 
besparelser. Det er desuden vigtigt, at processen med at op-
arbejde viden og udbrede undervisning om systemet fortsæt-
tes.

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.

Der er udarbejdet en CO2-baseline for energiforbruget i hele 
kommunen.

Bruge baselinen som vejviser til nye indsatsområder
Baselinen er med til at fortælle, hvor der er potentiale for at 
opnå CO2-besparelser og finde de mest virksomme indsatsom-
råder. Desuden giver det et godt sammenligningsgrundlag, så 
effekten af vores indsats kan måles.

Endelig synliggøres vores ressourceforbrug, og dermed 
motiveres vi bedre til at spare. Fremadrettet vil vi tilstræbe, 
at indsamling af data spiller sammen med den elektroniske 
indsamling af data i vores energistyringsprogram.

Uddanne kommunens serviceledere til at gennemføre energispa-
retiltag 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.

En stor del af servicelederne har været på et tredags AMU-
kursus i 2008 og et efterfølgende en dags AMU-kursus i 
2009. Desuden har alle børnehaveledere været på et endags-
kursus i energibesparelser og energistyringsprogram.

Fortsætte uddannelse af de energiansvarlige i kommunen
I takt med, at personale udskiftes eller får nye arbejdsom-
råder, skal de nye energiansvarlige uddannes. Samtidig skal 
det overvejes, om andre personalegrupper kan få gavn af 
uddannelse på energiområdet.

Mål i energipolitik 2008

•  Byrådet ønsker, at Sønderborg Kommune som virksomhed går forrest i indsatsen om at opnå CO2-neutralitet. Derfor priori-
teres indsatsen for de kommunale institutioner, bygninger, ansatte og transport højt i energipolitikken.

•  Byrådet vil oprette en energifond, der støtter energisparetiltag i kommunen.
•  Byrådet ønsker, at der indføres et energiledelsessystem til at styre kommunens energiforbrug.
•  Byrådet ønsker, der skal være gennemsigtighed i Sønderborg Kommunes energisparetiltag. 
•  Byrådet vil arbejde for at motivere borgerne til at tænke energirigtigt.
•  Byrådet vil arbejde for, at CO2-belastningen fra den kommunale bygningsmasse og transport nedbringes.
•  Byrådet vil arbejde for, at kommunen i sine indkøb vælger energibesparende løsninger, vurderer alternativer og anvender 

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 energivenlig kommune i forbindelse med klimatopmødet i 2009.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

Energistrategien revideres i 2010. Løbende revidere og offentliggøre energipolitik med energistra-
tegi samt status for initiativerne
Om 2 år skal både energipolitikken og -strategien revideres. 
Det er en større proces, og derfor skal det forberedende 
arbejde allerede nu igangsættes. Sandsynligvis skal strategi 
og politik laves bredere, så den ikke kun omfatter energi-
spørgsmålet, men udbygges til en klimastrategi. Især fordi de 
forventede klimaforandringer gør det nødvendigt at forholde 
sig til klimaspørgsmål i en bredere sammenhæng.

Indføre et energiledelsessystem i kommunale bygninger
Et energiledelsessystem giver mulighed for effektiv sty-
ring og koordination af spareindsatsen, og det skal derfor 
anvendes som et værktøj til at opnå væsentlige reduktioner 
i energiforbruget i kommunalt regi. De organisatoriske og 
administrative procedurer og instrukser for et energiledelses-
system skal udarbejdes.

Der er indkøbt og delvist implementeret et energistyrings-
program, som registrerer energiforbruget i alle kommuale 
bygninger.

I højere grad bruge energistyringsprogrammet til at opnå bespa-
relser i kommunale bygninger
Energistyringsprogrammet skal implementeres fuldt ud. 
Fremadrettet er det vigtigt, at det bruges til at finde mulige 
besparelser. Det er desuden vigtigt, at processen med at op-
arbejde viden og udbrede undervisning om systemet fortsæt-
tes.

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.

Der er udarbejdet en CO2-baseline for energiforbruget i hele 
kommunen.

Bruge baselinen som vejviser til nye indsatsområder
Baselinen er med til at fortælle, hvor der er potentiale for at 
opnå CO2-besparelser og finde de mest virksomme indsatsom-
råder. Desuden giver det et godt sammenligningsgrundlag, så 
effekten af vores indsats kan måles.

Endelig synliggøres vores ressourceforbrug, og dermed 
motiveres vi bedre til at spare. Fremadrettet vil vi tilstræbe, 
at indsamling af data spiller sammen med den elektroniske 
indsamling af data i vores energistyringsprogram.

Uddanne kommunens serviceledere til at gennemføre energispa-
retiltag 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.

En stor del af servicelederne har været på et tredags AMU-
kursus i 2008 og et efterfølgende en dags AMU-kursus i 
2009. Desuden har alle børnehaveledere været på et endags-
kursus i energibesparelser og energistyringsprogram.

Fortsætte uddannelse af de energiansvarlige i kommunen
I takt med, at personale udskiftes eller får nye arbejdsom-
råder, skal de nye energiansvarlige uddannes. Samtidig skal 
det overvejes, om andre personalegrupper kan få gavn af 
uddannelse på energiområdet.

CO2-Baseline for Sønderborg

Grafikken viser CO2-udledningen i Sønderborg Kom-
mune i 2007 og 2008, fordelt på 5 kategorier. 
Kategorien transport omfatter kun brændstof til egne 
og leasede køretøjer (scope 1). Opgørelsen for de 
kommende år bliver mere detaljeret og omfattende for 
transportområdet (dele af scope 3).

Kommunen har et mål om at blive CO2-neutral se-
nest i 2029. Et delmål er, at CO2-udledningen fra det 
kommunale energiforbrug i 2009 skal være nedbragt 
med 20 % i forhold til 2007. Først i 2011 har vi 
tallene for CO2-udledning i 2009 og 2010, og kan se 
om vi har nået målet. Der investeres 86 mio. kr. i en-
ergirenoveringer i kommunale bygninger i 2009-12, 
dette vil have stor betydning for de to største poster 
på baselinen.

Initiativerne til CO2-reduktioner er først igangsat i 
2008 og frem. Derfor vil besparelserne først vise sig i 
opgørelserne for 2009 og frem.
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CO2 udledning 2007 2008

Elforbrug i bygninger 6.174 6.249 ton

Varmeforbrug i bygninger 6.580 6.415 ton

Elforbrug til gadelys 2.089 2.085 ton

Brændstof til egne og lea-
sede køretøjer 490 597 ton

Brændstof til Vej og park 124 80 ton

LPG til ukrudtsafbrænding 15 4 ton

I alt 15.472 15.431 ton



6

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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 af energi-
fonden.

I 2008 blev der oprettet en energifond på 5 mio. kr. Pengene 
er brugt til energibesparende tiltag på institutionerne samt 
ekstraudgifter til energibesparelser i forbindelse med Fryn-
desholm Hallen, Kværs Børneunivers og den nye bygning på 
Dybbøl Skolen. Fonden blev lukket i 2009. 

I 2009 lånte kommunen i stedet 86 mio. kr. til energirenove-
ringer i kommunale bygninger i forbindelse med energimærk-
ningsordningen. Arbejder, der har en tilbagebetalingstid på 
under 20 år, udføres. F.eks. udskiftning af cirkulationspum-
per, efterisolering, intelligent styring af belysning mv.

Status for energirenoveringerne frem til september 2010 er, 
at der er gennemført 310 projekter med en samlet investering 
på 65,2 mio. kr. Det har pt. givet en samlet besparelse på 6 
mio. kr. eller 12. 205.723 kWh/år eller 2.943.340 kg CO2/år.

Fortsætte arbejdet med at gennemføre energirenoveringer
Der er budgetteret med investeringer på 50,2 mio. kr. i 
2010, 10,4 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012.

Oparbejde og dele viden om energirigtige løsninger
Ved kommunalt nybyggeri, renovering og ombygning vil kom-
munen stille krav om energirigtige og økonomisk optimale 
løsninger. Den tekniske viden deles med alle kommunens 
samarbejdspartnere. Derfor fungerer de lokale håndværkere 
som klima-ambassadører, når de udfører arbejde for private 
personer. 

Indgå Kurveknækker-aftale med Elsparefonden
Kurveknækker-aftalen er en frivillig aftale, hvor kommunen 
sætter et fast mål for elbesparelser, og Elsparefonden bi-
drager 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.

Kommunen indgik i 2008 en 4 årig kurveknækker-aftale 
med Elsparefonden. Målet i aftalen var, at el-forbruget skulle 
nedbringes med 5 % årligt, og i perioden 1/4-08 - 31/12-11 
skulle reduktionen være 20 % i forhold til 2007. Status i 
2010 er, at de 5 % besparelse overholdes.

Efter sommerferien 2010 er alt unødvendig gadelys blevet 
slukket. Hvor det er muligt, er hvert andet gadelys slukket, og 
de steder, hvor lyset kan styres, er det slukket om natten. 

Fortsat leve op til Kurveknækker-aftalen
I forbindelse med aftalen vil vi også deltage i kurser og pro-
jekter, som udbydes af Center for energibesparelser.

Energirenovere kommunens gadebelysning og optimere driften
Der kan spares både energi og penge, hvis kommunens ældre 
gadebelysningsanlæg udskiftes til energirigtige anlæg. Der 
skal fortsat være fokus på udvikling af brugen af LED-belys-
ning. Udgifterne til vedligeholdelse af LED-belysningen 
er væsentligt mindre end til traditionel belysning pga. en 
længere levetid.
Fra 2011 år bliver næsten alt gadelys slukket i sommerperi-
oden med de lyse nætter.

Motivere kommunens medarbejdere til at udvise mere energi -
rigtig adfærd
Sønderborg Kommune vil som arbejdsplads og myndighed 
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 administrative bygninger, så transport-
behovet mindskes.

Kommunen har ført to kampagner rettet, mod kommunens 
ansatte: 
• "Frit lejde-kampagne", hvor alle glødepærer i kommunale 

bygninger blev skiftet med A-pærer. Det betød en be-
sparelse på 300.000 kWh, svarende til 150 ton CO2.

• Kampagnen "Sluk for den unødvendige strøm" blev ført i 
forbindelse med "Byen rocker ved klimaet". Her blev der ud-
delt gratis timere til f.eks. kommunens printere.

Der har været flere artikler i kommunes personaleblad om 
energispareinitiativer samt foredrag af nobelprismodtager, 
professor og klimaekspert Olav Hohmeyer om klimaforan-
dringer globalt og lokalt.

Vi skal fortsætte med at motivere og informere kommunens med-
arbejdere og politikere til at udvise mere energirigtig adfærd
F.eks. kan vi arrangere eller deltage i kampagner sammen 
med ProjectZero.

Implementering og synlighed i hele organisationen
Det er fortsat vigtigt, at kommunens egne medarbejdere og 
politikere er opmærksomme på at følge op på energistrate-
gien. Kun på den måde kan vi sikre, at den virkeliggøres. Der-
for skal der løbende information ud til hele organisationen.

Information om CO2-besparelser til nye medarbejdere
Nye medarbejdere kommer på et introduktionskursus, hvor 
kommunens struktur og organisation præsenteres. Det vil 
være oplagt at bruge lejligheden til også at fortælle om kom-
munens ambitioner for CO2-besparelser, og hvordan medar-
bejderen kan være med til at bidrage til at nå målet.

1 Kommunal virksomhed - fortsat
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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 af energi-
fonden.

I 2008 blev der oprettet en energifond på 5 mio. kr. Pengene 
er brugt til energibesparende tiltag på institutionerne samt 
ekstraudgifter til energibesparelser i forbindelse med Fryn-
desholm Hallen, Kværs Børneunivers og den nye bygning på 
Dybbøl Skolen. Fonden blev lukket i 2009. 

I 2009 lånte kommunen i stedet 86 mio. kr. til energirenove-
ringer i kommunale bygninger i forbindelse med energimærk-
ningsordningen. Arbejder, der har en tilbagebetalingstid på 
under 20 år, udføres. F.eks. udskiftning af cirkulationspum-
per, efterisolering, intelligent styring af belysning mv.

Status for energirenoveringerne frem til september 2010 er, 
at der er gennemført 310 projekter med en samlet investering 
på 65,2 mio. kr. Det har pt. givet en samlet besparelse på 6 
mio. kr. eller 12. 205.723 kWh/år eller 2.943.340 kg CO2/år.

Fortsætte arbejdet med at gennemføre energirenoveringer
Der er budgetteret med investeringer på 50,2 mio. kr. i 
2010, 10,4 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012.

Oparbejde og dele viden om energirigtige løsninger
Ved kommunalt nybyggeri, renovering og ombygning vil kom-
munen stille krav om energirigtige og økonomisk optimale 
løsninger. Den tekniske viden deles med alle kommunens 
samarbejdspartnere. Derfor fungerer de lokale håndværkere 
som klima-ambassadører, når de udfører arbejde for private 
personer. 

Indgå Kurveknækker-aftale med Elsparefonden
Kurveknækker-aftalen er en frivillig aftale, hvor kommunen 
sætter et fast mål for elbesparelser, og Elsparefonden bi-
drager 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.

Kommunen indgik i 2008 en 4 årig kurveknækker-aftale 
med Elsparefonden. Målet i aftalen var, at el-forbruget skulle 
nedbringes med 5 % årligt, og i perioden 1/4-08 - 31/12-11 
skulle reduktionen være 20 % i forhold til 2007. Status i 
2010 er, at de 5 % besparelse overholdes.

Efter sommerferien 2010 er alt unødvendig gadelys blevet 
slukket. Hvor det er muligt, er hvert andet gadelys slukket, og 
de steder, hvor lyset kan styres, er det slukket om natten. 

Fortsat leve op til Kurveknækker-aftalen
I forbindelse med aftalen vil vi også deltage i kurser og pro-
jekter, som udbydes af Center for energibesparelser.

Energirenovere kommunens gadebelysning og optimere driften
Der kan spares både energi og penge, hvis kommunens ældre 
gadebelysningsanlæg udskiftes til energirigtige anlæg. Der 
skal fortsat være fokus på udvikling af brugen af LED-belys-
ning. Udgifterne til vedligeholdelse af LED-belysningen 
er væsentligt mindre end til traditionel belysning pga. en 
længere levetid.
Fra 2011 år bliver næsten alt gadelys slukket i sommerperi-
oden med de lyse nætter.

Motivere kommunens medarbejdere til at udvise mere energi -
rigtig adfærd
Sønderborg Kommune vil som arbejdsplads og myndighed 
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 administrative bygninger, så transport-
behovet mindskes.

Kommunen har ført to kampagner rettet, mod kommunens 
ansatte: 
• "Frit lejde-kampagne", hvor alle glødepærer i kommunale 

bygninger blev skiftet med A-pærer. Det betød en be-
sparelse på 300.000 kWh, svarende til 150 ton CO2.

• Kampagnen "Sluk for den unødvendige strøm" blev ført i 
forbindelse med "Byen rocker ved klimaet". Her blev der ud-
delt gratis timere til f.eks. kommunens printere.

Der har været flere artikler i kommunes personaleblad om 
energispareinitiativer samt foredrag af nobelprismodtager, 
professor og klimaekspert Olav Hohmeyer om klimaforan-
dringer globalt og lokalt.

Vi skal fortsætte med at motivere og informere kommunens med-
arbejdere og politikere til at udvise mere energirigtig adfærd
F.eks. kan vi arrangere eller deltage i kampagner sammen 
med ProjectZero.

Implementering og synlighed i hele organisationen
Det er fortsat vigtigt, at kommunens egne medarbejdere og 
politikere er opmærksomme på at følge op på energistrate-
gien. Kun på den måde kan vi sikre, at den virkeliggøres. Der-
for skal der løbende information ud til hele organisationen.

Information om CO2-besparelser til nye medarbejdere
Nye medarbejdere kommer på et introduktionskursus, hvor 
kommunens struktur og organisation præsenteres. Det vil 
være oplagt at bruge lejligheden til også at fortælle om kom-
munens ambitioner for CO2-besparelser, og hvordan medar-
bejderen kan være med til at bidrage til at nå målet.

kr. 11.564.000

kr. 452.000
kr. 699.000

kr. 1.676.000
kr. 1.059.000

Idrætsfaciliteter til børn og unge Børnehaver
Folkeskoler Ældre og handicappede
Andre faste ejendommeIdrætsfaciliteter til børn og unge Børnehaver

Folkeskoler Ældre og handicappede
Andre faste ejendomme

Midler brugt til energirenoveringer i 2009

I 2009 blev der investeret 15,5 mio. kr. i energirenoveringer.

3 % 7 %

74 %

11 %
5 %

kr. 15.208.000

kr. 15.208.000

kr. 15.207.000

kr. 4.550.000

Børnehaver Folkeskoler
Ældre og handicappede Ikke placerede midler

I 2010 er der budgetteret med investeringer på 50,2 mio. kr. I 
2011 yderligere 10,4 mio. kr. og 2012 10 mio. kr.

Børnehaver Folkeskoler
Ældre og handicappede Ikke placerede midler

Midler brugt til energirenoveringer i 2010

31 %

30 %

30 %

9 %
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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 økono-
miske og miljømæssige konsekvenser. Kommunens centrale 
indkøbsfunktion er opstartet på arbejdet.

Der er i 2009 afholdt kursus i energirigtige indkøb for kom-
munens decentrale indkøbere.

Der er indgået aftale med Miljøministeriet om partnerskab for 
offentlige grønne indkøb i 2009.

Efterleve aftalen om partnerskab for offentlige grønne indkøb
Ved at deltage i "Parterskab for offentlige grønne indkøb" 
forpligter kommunen sig til at følge en række konkrete 
indkøbsmål og have en offentliggjort indkøbspolitik, hvor det 
fremgår, at miljøhensyn er et væsentligt parameter i forbin-
delse med indkøb.

Indkøbsmålene indebærer bl.a. krav om, at trævarer til 
byggeri og legepladser skal være dokumenterbart lovlige og 
bæredygtige. Målene indeholder også krav til indkøb af f.eks. 
IT, papir og tryksager samt rengøringsartikler og personbiler.

Partnerskabsaftalen bliver løbende opdateret med nye krav 
fra Miljøministeriet.

Lægge vægt på konsekvenserne for energiforbruget ved 
 offentlige udbud
I Sønderborg Kommunes udbudsskabelon indgår en fast 
stillingtagen til miljømæssige konsekvenser. Dette punkt bør 
suppleres med et større fokus på energibesparende løsnin-
ger.

Initiativet fra 2008 er ikke gennemført. Kommunen vil stille krav til bæredygtighed ved udbud
Vi vil arbejde på at stille større krav til bæredygtighed og 
miljøvenlige materialer i kommende kommunale udbud. 

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. Institution-
erne skal vejledes og gives et værktøj til let at få overblik 
over sparemulighederne og de økonomiske konsekvenser, 
f.eks. gennem et CO2-regnskab.

Der er ikke udarbejdet forpligtende handligsplaner for kom-
munens institutioner. Dog er alle kommunens bygninger 
blevet energimærket, og derigennem er potentialet for energi-
renoveringer og besparelser blevet kortlagt og delvist udført.

Gennemføre de tiltag, energimærkningen af de offentlige bygnin-
ger viser
Arbejdet med at gennemføre energirenoveringerne er gået i 
gang (se forrige side). De tiltag, der har en fornuftig tilbage-
betalingstid, skal gennemføres.

Energimærkningen vil blive gentaget hvert 5. år i overens-
stemmelse med lovkravet.

Løbende støtte og udarbejde arrangementer, der øger borgernes 
bevidsthed om energibesparelser
Arrangementerne kan bestå i forskellige kreative og oply-
sende arrangementer, kampagner m.v. Mulighederne for, 
at   kommunen, f.eks. som en del af en kampagne, tilbyder 
vejledning på energiområdet til private, kan undersøges.

Kommunen har afholdt flere arrangementer sammen med 
blandt andre ProjectZero. Her kan nævnes:
• "Byen rocker ved klimaet", hvor rigtig mange af byens 

borgere og virksomheder kæmpede for at spare mest mulig 
strøm.

• fire godt besøgte roadshows om udskiftning af oliefyr til 
varmepumper i forbindelse med en kampagne for Energisty-
relsens tilskudsordning for udfasning af fossile brændstof-
fer.

• tre gange ”sluk lyset”-arrangementer, hvor lyset blev sluk-
ket mange steder fra kl. 20 til 21.

Løbende støtte og udarbejde arrangementer, der øger borgernes 
bevidsthed om energibesparelser
Der er stadig behov for at gøre borgerne mere bevidste om, at 
kommunen har behov for deres hjælp til at blive CO2-neutral. 
Et par eksempler på tiltag er:
• Lave konkurrencer, hvor præmien er et energitjek af boli-

gen. 
• Udgive en pjece om, hvordan borgerne kan gøre en grøn 

indsats.
• Oprette en hjemmeside, der præsenterer klimaindsatsen i 

kommunen.

Prioritere energibesparende løsninger når elektrisk udstyr 
 ind købes kommunalt
Elforbrugende udstyr i den kommunale organisation, såsom 
computere, belysning mv. udskiftes løbende. Ved bevidst 
at valg af energibesparende alternativer vil investeringerne 
øges, men samtidig vil driftsudgifterne nedbringes, og 
merudgifterne vil blive tjent ind. F.eks. viser et overslag, at 
en investering i elspareskinner til kommunens cirka 5.000 
arbejdsstationer vil kunne tjene sig hjem efter kun tre må-
neder.

I forbindelse med Energifonden og Energimærkningen er alle 
”energislugende” hårde hvidevarer blevet skiftet til energi-
rigtige modeller i alle kommunens institutioner.

I kommunens serverrum er der foretaget en række elbesparel-
ser, så strømforbruget til serverne er faldet fra 26 KW i 2007 
til 9,5 KW i 2010. Samtidig er elforbruget til køling i server-
rummet nedbragt fra 13 KW til 3,8 KW. Det giver en samlet 
årlig besparelse på 279.163 kr. Der er brugt færre servere, 
ny serverteknologi, energivenlig hardware og moderniseret 
køleudstyr.

Efterleve aftalen om partnerskab for offentlige grønne indkøb 
Aftalen om parterskab for grønne indkøb indeholder også krav 
til indkøb af elektrisk udstyr. Bl.a. skal alt IT-udstyr indkøbes 
efter Elsparefondens indkøbsvejledning

Nedsætte energiforbruget til IT-funktioner
Vi skal fortsat arbejde på at finde nye løsninger, der kan 
nedsætte energiforbruget til IT-funktioner. F.eks. reducere 
standbyforbruget til de mange pc'ere og tilhørende udstyr.

1 Kommunal virksomhed - fortsat1 Kommunal virksomhed - fortsat
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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 økono-
miske og miljømæssige konsekvenser. Kommunens centrale 
indkøbsfunktion er opstartet på arbejdet.

Der er i 2009 afholdt kursus i energirigtige indkøb for kom-
munens decentrale indkøbere.

Der er indgået aftale med Miljøministeriet om partnerskab for 
offentlige grønne indkøb i 2009.

Efterleve aftalen om partnerskab for offentlige grønne indkøb
Ved at deltage i "Parterskab for offentlige grønne indkøb" 
forpligter kommunen sig til at følge en række konkrete 
indkøbsmål og have en offentliggjort indkøbspolitik, hvor det 
fremgår, at miljøhensyn er et væsentligt parameter i forbin-
delse med indkøb.

Indkøbsmålene indebærer bl.a. krav om, at trævarer til 
byggeri og legepladser skal være dokumenterbart lovlige og 
bæredygtige. Målene indeholder også krav til indkøb af f.eks. 
IT, papir og tryksager samt rengøringsartikler og personbiler.

Partnerskabsaftalen bliver løbende opdateret med nye krav 
fra Miljøministeriet.

Lægge vægt på konsekvenserne for energiforbruget ved 
 offentlige udbud
I Sønderborg Kommunes udbudsskabelon indgår en fast 
stillingtagen til miljømæssige konsekvenser. Dette punkt bør 
suppleres med et større fokus på energibesparende løsnin-
ger.

Initiativet fra 2008 er ikke gennemført. Kommunen vil stille krav til bæredygtighed ved udbud
Vi vil arbejde på at stille større krav til bæredygtighed og 
miljøvenlige materialer i kommende kommunale udbud. 

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. Institution-
erne skal vejledes og gives et værktøj til let at få overblik 
over sparemulighederne og de økonomiske konsekvenser, 
f.eks. gennem et CO2-regnskab.

Der er ikke udarbejdet forpligtende handligsplaner for kom-
munens institutioner. Dog er alle kommunens bygninger 
blevet energimærket, og derigennem er potentialet for energi-
renoveringer og besparelser blevet kortlagt og delvist udført.

Gennemføre de tiltag, energimærkningen af de offentlige bygnin-
ger viser
Arbejdet med at gennemføre energirenoveringerne er gået i 
gang (se forrige side). De tiltag, der har en fornuftig tilbage-
betalingstid, skal gennemføres.

Energimærkningen vil blive gentaget hvert 5. år i overens-
stemmelse med lovkravet.

Løbende støtte og udarbejde arrangementer, der øger borgernes 
bevidsthed om energibesparelser
Arrangementerne kan bestå i forskellige kreative og oply-
sende arrangementer, kampagner m.v. Mulighederne for, 
at   kommunen, f.eks. som en del af en kampagne, tilbyder 
vejledning på energiområdet til private, kan undersøges.

Kommunen har afholdt flere arrangementer sammen med 
blandt andre ProjectZero. Her kan nævnes:
• "Byen rocker ved klimaet", hvor rigtig mange af byens 

borgere og virksomheder kæmpede for at spare mest mulig 
strøm.

• fire godt besøgte roadshows om udskiftning af oliefyr til 
varmepumper i forbindelse med en kampagne for Energisty-
relsens tilskudsordning for udfasning af fossile brændstof-
fer.

• tre gange ”sluk lyset”-arrangementer, hvor lyset blev sluk-
ket mange steder fra kl. 20 til 21.

Løbende støtte og udarbejde arrangementer, der øger borgernes 
bevidsthed om energibesparelser
Der er stadig behov for at gøre borgerne mere bevidste om, at 
kommunen har behov for deres hjælp til at blive CO2-neutral. 
Et par eksempler på tiltag er:
• Lave konkurrencer, hvor præmien er et energitjek af boli-

gen. 
• Udgive en pjece om, hvordan borgerne kan gøre en grøn 

indsats.
• Oprette en hjemmeside, der præsenterer klimaindsatsen i 

kommunen.

Prioritere energibesparende løsninger når elektrisk udstyr 
 ind købes kommunalt
Elforbrugende udstyr i den kommunale organisation, såsom 
computere, belysning mv. udskiftes løbende. Ved bevidst 
at valg af energibesparende alternativer vil investeringerne 
øges, men samtidig vil driftsudgifterne nedbringes, og 
merudgifterne vil blive tjent ind. F.eks. viser et overslag, at 
en investering i elspareskinner til kommunens cirka 5.000 
arbejdsstationer vil kunne tjene sig hjem efter kun tre må-
neder.

I forbindelse med Energifonden og Energimærkningen er alle 
”energislugende” hårde hvidevarer blevet skiftet til energi-
rigtige modeller i alle kommunens institutioner.

I kommunens serverrum er der foretaget en række elbesparel-
ser, så strømforbruget til serverne er faldet fra 26 KW i 2007 
til 9,5 KW i 2010. Samtidig er elforbruget til køling i server-
rummet nedbragt fra 13 KW til 3,8 KW. Det giver en samlet 
årlig besparelse på 279.163 kr. Der er brugt færre servere, 
ny serverteknologi, energivenlig hardware og moderniseret 
køleudstyr.

Efterleve aftalen om partnerskab for offentlige grønne indkøb 
Aftalen om parterskab for grønne indkøb indeholder også krav 
til indkøb af elektrisk udstyr. Bl.a. skal alt IT-udstyr indkøbes 
efter Elsparefondens indkøbsvejledning

Nedsætte energiforbruget til IT-funktioner
Vi skal fortsat arbejde på at finde nye løsninger, der kan 
nedsætte energiforbruget til IT-funktioner. F.eks. reducere 
standbyforbruget til de mange pc'ere og tilhørende udstyr.

Præmieoverrækkelse til de bedste sparere ved "Byen rocker ved 
klimaet"

Byen rocker ved klimaet

Sønderborg deltog i 2009 i TV2's Energidyst med 
"Byen rocker ved klimaet". Mange borgere og virk-
somheder gjorde en stor indsats for at skære ned på 
elforbruget i en hel uge. 

Sønderborg præsterede at spare den største mængde 
CO2 i forhold til foregående uge sammenlignet med 
de andre deltagere. TV2 kårede dog Kolding og Ring-
sted som vindere, da de havde den største procent-
vise besparelse.

Placering 
og by

% kWh Kr Ton 
CO2

1 Kolding 4,0 68.711 137.421 34

1 Ringsted 4,0 131.708 263.415 66

3 Fredericia 3,0 29.552 59.103 15

4 Sønderborg 2,9 266.565 533.130 133

5 Nakskov 2,0 12.306 24.611 6

6 Århus 1,9 193.082 386.165 97

7 Næstved 1,6 33.956 67.912 17

8 Slagelse 1,4 34.259 68.517 17

9 Randers 0,8 17.505 35.011 9

10 Odense -0,9 -46.091 -92.182 -23

I alt - 741.553 1.483.103 371

Skemaet viser besparelsen i elforbrug i forhold til 
ugen før dysten.

TV2 sendte live fra Sønderborg, da resultatet af Energidysten 
skulle afsløres.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

Initiativet fra 2008 er ikke gennemført. Vurdere påvirkningen af CO2-udledning i konkrete sager
Det er vigtigt, at kommunens medarbejdere løbende vurderer, 
hvordan beslutninger påvirker CO2-udledningen. Derfor kunne 
det være en hjælp at udarbejde et værktøj til at "klimatjekke" 
planer og programmer.

Desuden kan klimatjekket være en hjælp til politiske dags-
ordenspunkter, så politikerne får bedre mulighed for at 
gennemskue de miljø- og energimæssige konsekvenser af en 
beslutning.

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.

Kommunen indgår i mange netværk med CO2- neutralitet som 
fokus, blandt andet KL's klimanetværk.

Vi er desuden med i Grænsetrekanten sammen med Flens-
borg og Aabenraa kommuner. Der er planer om, at klima skal 
være et centralt samarbejdstema.

Indgå og styrke samarbejde med andre kommuner om energibe-
sparelser
Mange kommuner i Danmark har fokus på at opnå energibe-
sparelser og nedbringe CO2-udledningen. Derfor er det oplagt 
at samarbejde, så vi kan drage nytte af hinandens erfaringer.

Samarbejderne over grænsen skal ligeledes styrkes på kli-
maområdet i fremover.

Vi er i slutningen af 2010 indtrådt i et EU-projekt med 10 
andre europæiske byer. Projektet hedder CASH og handler om 
bæredygtigtig energirenovering i almennyttige boligforeninger 
(se mere i boksen til højre). Vores rolle vil være at bidrage 
med viden fra vores særlige vinkel som en part, der vil være 
Danmarks første CO2-neutrale kommune i 2029. Det vil ske 
løbende ved, at udveksle viden fra projektet med kommunale 
boligforeninger, rådgivende ingeniørfirmaer og ProjectZero. 
Tilsvarende vil vi drage nytte af den viden om emnet, som de 
øvrige 10 byer bidrager med.

Stille krav til energileverandører
Hvis det er muligt, skal kommunen stille krav til produk-
tionen af den energi, der bruges i de kommunale bygninger.

Stille krav til håndværkere, der arbejder for kommunen
Hvor det er relevant, skal kommunen stille krav om, at arbej-
der, der udføres for kommunen, skal medvirke til at nedsætte 
energiforbruget i bygningerne.

Udlægge grønne områder til naturgræs
Områder med "naturgræs" er grønne områder, der kun slås 
få gange om året. Eventuelt slås kun en sti gennem arealet. 
Derved spares CO2, fordi græsslåmaskinerne skal køre færre 
timer.

Mindre energiforbrug på ukrudtbekæmpelse
I dag foregår meget ukrudtbekæmpelse ved gasafbænding. 
Det udleder forholdsvis store mængder CO2. Derfor skal vi 
finde alternative, mindre energitunge løsninger til at bekæm-
pe ukrudt.

1 Kommunal virksomhed - fortsat
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

Initiativet fra 2008 er ikke gennemført. Vurdere påvirkningen af CO2-udledning i konkrete sager
Det er vigtigt, at kommunens medarbejdere løbende vurderer, 
hvordan beslutninger påvirker CO2-udledningen. Derfor kunne 
det være en hjælp at udarbejde et værktøj til at "klimatjekke" 
planer og programmer.

Desuden kan klimatjekket være en hjælp til politiske dags-
ordenspunkter, så politikerne får bedre mulighed for at 
gennemskue de miljø- og energimæssige konsekvenser af en 
beslutning.

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.

Kommunen indgår i mange netværk med CO2- neutralitet som 
fokus, blandt andet KL's klimanetværk.

Vi er desuden med i Grænsetrekanten sammen med Flens-
borg og Aabenraa kommuner. Der er planer om, at klima skal 
være et centralt samarbejdstema.

Indgå og styrke samarbejde med andre kommuner om energibe-
sparelser
Mange kommuner i Danmark har fokus på at opnå energibe-
sparelser og nedbringe CO2-udledningen. Derfor er det oplagt 
at samarbejde, så vi kan drage nytte af hinandens erfaringer.

Samarbejderne over grænsen skal ligeledes styrkes på kli-
maområdet i fremover.

Vi er i slutningen af 2010 indtrådt i et EU-projekt med 10 
andre europæiske byer. Projektet hedder CASH og handler om 
bæredygtigtig energirenovering i almennyttige boligforeninger 
(se mere i boksen til højre). Vores rolle vil være at bidrage 
med viden fra vores særlige vinkel som en part, der vil være 
Danmarks første CO2-neutrale kommune i 2029. Det vil ske 
løbende ved, at udveksle viden fra projektet med kommunale 
boligforeninger, rådgivende ingeniørfirmaer og ProjectZero. 
Tilsvarende vil vi drage nytte af den viden om emnet, som de 
øvrige 10 byer bidrager med.

Stille krav til energileverandører
Hvis det er muligt, skal kommunen stille krav til produk-
tionen af den energi, der bruges i de kommunale bygninger.

Stille krav til håndværkere, der arbejder for kommunen
Hvor det er relevant, skal kommunen stille krav om, at arbej-
der, der udføres for kommunen, skal medvirke til at nedsætte 
energiforbruget i bygningerne.

Udlægge grønne områder til naturgræs
Områder med "naturgræs" er grønne områder, der kun slås 
få gange om året. Eventuelt slås kun en sti gennem arealet. 
Derved spares CO2, fordi græsslåmaskinerne skal køre færre 
timer.

Mindre energiforbrug på ukrudtbekæmpelse
I dag foregår meget ukrudtbekæmpelse ved gasafbænding. 
Det udleder forholdsvis store mængder CO2. Derfor skal vi 
finde alternative, mindre energitunge løsninger til at bekæm-
pe ukrudt.

Sønderborgs ProjectZero vandt i marts 2010 EU-kommis-
sionens fornemme pris for bedste bæredygtige energiløsning i 
kategorien ”Sustainable Energy Communities”.

ProjectZero

ProjectZero er visionen om 
at skabe økonomisk vækst i 
Sønderborg-område, baseret 
på en CO2-neutral udvikling. Projektets fokus er intel-
ligent energiadfærd og energihåndtering i forbruget 
samt omlægning af forsyning til bæredygtige energi-
former.

ProjectZero A/S blev etableret i sommeren 2007 for 
at forankre ProjectZero-visionen. Det er etableret med 
indskud fra SYD ENERGI, DONG Energy, Bitten & 
Mads Clausens Fond, Nordea Danmark Fonden samt 
Sønderborg Kommune og kører som et Offentligt 
Privat Partnerskab (OPP). 

Sønderborg Kommune har med sit indskud i Project-
Zero og en byrådsbeslutning valgt at følge ProjectZe-
ro-visionen. Derfor er der i dag et godt og nært samar-
bejde mellem ProjectZero og Sønderborg Kommune.

ProjectZero har gennem de seneste 2 år afholdt en 
lang række arrangementer for borgere såvel som folk, 
der arbejder professionelt med energispørgsmål. De 
har iværksat mange initiativer f.eks. ZEROfamilier, 
ZERObutik, ZEROcompanies og ZEROambassador.

ProjectZero har i samarbejde med kommunen samt 
en række parter formuleret en omfattende satsning 
på energirigtig renovering af områdets ca. 18.800 
private boliger. Der sættes fokus på klimaskærmen, 
installationer, energiforsyningen, apparater og adfær-
den hos boligernes beboere. Indsatsen forventes på 
en 3-5 års sigt at skabe 300-500 nye grønne jobs 
i byggebranchen. Fornyelsesfonden og Vækstforum 
Region Syddanmark støtter projektet økonomisk. 

CASH

CASH står for Cities Action for Sustainable Housing. 
Det er et projekt i EU-regi, som hører under EU’s 
URBACT II program. Projektet har deltagelse af 11 
EU-byer fra forskellige lande, heriblandt Sønderborg. 
Projektet løber i perioden 25.11.2009 - 25.11.2012.
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2 By- og kommunestrukturen

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Udarbejde en energi- og miljømæssig bæredygtig byplan for 
kommunen, og implementerede i den kommende kommuneplan-
lægning
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 sikre en optimal fordeling af funktionerne. 

Der er ikke udarbejdet en selvstændig byplan for energi- og 
miljømæssig bæredygtighed, men emnet er et gennemgående 
tema i kommuneplan 2009.

Desuden har kommunen i 2007 udgivet en Lokal Agenda 21-
strategi, som beskriver kommunens bidrag til at fremme en 
bæredygtig udvikling. Energistrategien ligger hierakisk under 
Agenda 21-strategien.

Kommunen har en ny bymidteplan for Sønderborg indre by 
under udarbejdelse. Her indgår visionen om CO2-neutralitet 
som en væsentlig parameter. F.eks. planlægges flere træer, 
mere driftsvenlige belægninger og byinventar samt trafikredu-
cering.

Fortsat sætte fokus på at opnå energi- og miljømæssig bæredyg-
tighed i kommuneplanlægningen.
Også i fremtiden vil hensynet til energiforbrug og miljømæs-
sig bæredygtighed være i fokus i arbejdet med kommuneplan-
lægning.

Udarbejde en klimatilpasningsplan
En klimatilpasningsplan kan indgå som en del af en kom-
mende klimastrategi. Se mere i boksen til højre.

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.

Kommunen har igangsat en landskabsanalyse, der blandt 
andet skal danne grundlag for at udpege områder til f.eks. 
landskabskiler og grønne bånd. Samtidig udlægger kommu-
nen grønne områder i lokalplaner, f.eks. i Vollerup, som kan 
anvendes til regnvandsbassin.

Arbejdet med at genetablere Bundsø på Nordals er igangsat 
i 2010. Genetableringen vil både øge CO2-optaget, være til 
gavn for dyrelivet og styrke de rekreative kvaliteter. Erfaring 
viser, at ved at konvertere 1 ha landbrugsjord til søområde 
optages der stoffer svarende 3,7 t CO2 mere pr. år. Bundsø 
forventes at blive 141 ha og kan dermed bidrage med et 
betydeligt CO2-optag.

Udpege områder til skovrejsning
Når der rejses ny skov, vil der blive bundet mere CO2 i plan-
ter. Dermed sænkes mængden af CO2 i atmosfæren til gavn 
for klimaet. Desuden har skovområder en positiv effekt på 
beskyttelse af grundvandet. 

Landskabsanalysen skal danne grundlag for en landskabsstra-
tegi, som skal udpege områder til beskyttelse og benyttelse.
Skovrejsningsområderne skal udpeges i kommuneplanen.

Det er også vigtig, at vi så vidt muligt sørger for, at der plan-
tes ny skov, hvis der fjernes skov, f.eks. pga. ny bebyggelse.

Genetablering af søer og vådområder
Vi vil også i fremtiden se på mulighederne for at genetablere 
søer og vådområder, da det har mange gavnlige effekter.

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 for CO2-neutralitet 
skal opnås samtidig med stadig økonomisk vækst og udvik-
ling i kommunen.

Kommunen arbejder løbende for at tilegne sig ny viden om, 
hvordan energibesparende og bæredygtige løsninger kan ind-
arbejdes i nye boligområder og den eksisterende boligmasse.

Indarbejde klimahensyn i nye lokalplaner
Klimahensyn kan f.eks. være at udlægge byggefelter, så huse 
ikke skygger for hinanden og dermed hindrer udnyttelse af 
solenergi. Desuden kan vi begrænse mængden af arealer, 
belagt med fliser eller asfalt, for at sikre en bedre nedsivning 
af regnvand. Hvis vi giver mulighed for at lave tage med 
bevoksning (grønne tage), kan en del regnvand ledes lang-
sommere til kloak.

Mål i energipolitik 2008

•  Byrådet ønsker, at Sønderborg skal være en CO2-neutral kommune i udvikling og vækst. Arkitektur, kulturarv og funktiona-
litet skal gå hånd i hånd med CO2-neutralitet.

•  Byrådet ønsker, at den fremtidige udvikling af byerne skal sigte på et mere energivenligt bydesign.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Udarbejde en energi- og miljømæssig bæredygtig byplan for 
kommunen, og implementerede i den kommende kommuneplan-
lægning
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 sikre en optimal fordeling af funktionerne. 

Der er ikke udarbejdet en selvstændig byplan for energi- og 
miljømæssig bæredygtighed, men emnet er et gennemgående 
tema i kommuneplan 2009.

Desuden har kommunen i 2007 udgivet en Lokal Agenda 21-
strategi, som beskriver kommunens bidrag til at fremme en 
bæredygtig udvikling. Energistrategien ligger hierakisk under 
Agenda 21-strategien.

Kommunen har en ny bymidteplan for Sønderborg indre by 
under udarbejdelse. Her indgår visionen om CO2-neutralitet 
som en væsentlig parameter. F.eks. planlægges flere træer, 
mere driftsvenlige belægninger og byinventar samt trafikredu-
cering.

Fortsat sætte fokus på at opnå energi- og miljømæssig bæredyg-
tighed i kommuneplanlægningen.
Også i fremtiden vil hensynet til energiforbrug og miljømæs-
sig bæredygtighed være i fokus i arbejdet med kommuneplan-
lægning.

Udarbejde en klimatilpasningsplan
En klimatilpasningsplan kan indgå som en del af en kom-
mende klimastrategi. Se mere i boksen til højre.

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.

Kommunen har igangsat en landskabsanalyse, der blandt 
andet skal danne grundlag for at udpege områder til f.eks. 
landskabskiler og grønne bånd. Samtidig udlægger kommu-
nen grønne områder i lokalplaner, f.eks. i Vollerup, som kan 
anvendes til regnvandsbassin.

Arbejdet med at genetablere Bundsø på Nordals er igangsat 
i 2010. Genetableringen vil både øge CO2-optaget, være til 
gavn for dyrelivet og styrke de rekreative kvaliteter. Erfaring 
viser, at ved at konvertere 1 ha landbrugsjord til søområde 
optages der stoffer svarende 3,7 t CO2 mere pr. år. Bundsø 
forventes at blive 141 ha og kan dermed bidrage med et 
betydeligt CO2-optag.

Udpege områder til skovrejsning
Når der rejses ny skov, vil der blive bundet mere CO2 i plan-
ter. Dermed sænkes mængden af CO2 i atmosfæren til gavn 
for klimaet. Desuden har skovområder en positiv effekt på 
beskyttelse af grundvandet. 

Landskabsanalysen skal danne grundlag for en landskabsstra-
tegi, som skal udpege områder til beskyttelse og benyttelse.
Skovrejsningsområderne skal udpeges i kommuneplanen.

Det er også vigtig, at vi så vidt muligt sørger for, at der plan-
tes ny skov, hvis der fjernes skov, f.eks. pga. ny bebyggelse.

Genetablering af søer og vådområder
Vi vil også i fremtiden se på mulighederne for at genetablere 
søer og vådområder, da det har mange gavnlige effekter.

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 for CO2-neutralitet 
skal opnås samtidig med stadig økonomisk vækst og udvik-
ling i kommunen.

Kommunen arbejder løbende for at tilegne sig ny viden om, 
hvordan energibesparende og bæredygtige løsninger kan ind-
arbejdes i nye boligområder og den eksisterende boligmasse.

Indarbejde klimahensyn i nye lokalplaner
Klimahensyn kan f.eks. være at udlægge byggefelter, så huse 
ikke skygger for hinanden og dermed hindrer udnyttelse af 
solenergi. Desuden kan vi begrænse mængden af arealer, 
belagt med fliser eller asfalt, for at sikre en bedre nedsivning 
af regnvand. Hvis vi giver mulighed for at lave tage med 
bevoksning (grønne tage), kan en del regnvand ledes lang-
sommere til kloak.

Her er etableret et fugtigt område, tilplantet med birketræer. 
Ind imellem er der lavet hævede gangstier, der opfordrer til ture 
i skoven.

Klimatilpasningsplan

I en klimatilpasningsplan kan kommunen beskrive 
mål, indsatsområder og midler til at håndtere for-
ventede klimaforandringer. Det kan være klimaforan-
dringer som højere vandstand, kraftigere regnskyl og 
længere tørkeperioder.

En klimatilpasningsplan kan indeholde en hydrologisk 
model, der viser områder med risiko for oversvøm-
melse ved skybrud. Den hydraliske model kan bruges 
til at vurdere, hvor fremtidig byudvikling ikke bør pla-
ceres. Samtidig kan den være grundlag for en strategi 
til sikring af grundvand.

Lokal Agenda 21-strategi 2007

Kommunens Lokal Agenda 21-strategi behandler bæ-
redygtig udvikling bredt. Bæredygtighed handler om 
at udnytte de ressourcer og muligheder, vi har, bedst 
muligt uden at skade mulighederne for de fremtidige 
generationer.

Strategien angiver de mål og visioner, kommunen har 
for den miljømæssige udvikling af lokalområdet, og 
hvilke konkrete projekter og handlinger der er sat i 
gang og iværksættes fremover for at opfylde målene.
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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 
bosætningen i kommunen til gavn for blandt andet erhvervs-
liv.

Havneomdannelsen - i dag kaldet CO2-neutral GEHRY havne-
plan - er et eksempel på en showcase, der er blevet profileret 
som en bæredygtig bydel, baseret på world-class arkitektur og 
CO2-neutralt byggeri. 

Det samme er kultur- og idrætscenter Diamanten i Fynshav, 
der er opført i lavenergiklasse 1 med solceller, solvarme, 
varmepumpe og et avanceret ventilationsanlæg. 

Andre eksempeler er Dybbøl Skolen, der har fået opført en 
vindmølle, og ProjectZeros SIB ZERO+ hus, hvor elmåleren 
løber baglæns.

Profileringen af projekterne kan dog blive endnu bedre.

Synliggøre showcases på kommunens hjemmeside og udbrede 
information til f.eks. turistkontorets hjemmeside og konference-
steder
Showcases er gode eksempler på energirigtige løsninger, 
f.eks. i form af nybyggeri.

Områdets mange gode showcases skal profileres bedre. 
De skal ud og være synlige der, hvor turister og besøgende 
naturligt søger information om området - det kunne f.eks. 
være på turistkontorets hjemmeside. 

Desuden kan en bedre profilering være med til at tiltrække 
tilflyttere og virksomheder.

2 By- og kommunestrukturen - fortsat
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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 
bosætningen i kommunen til gavn for blandt andet erhvervs-
liv.

Havneomdannelsen - i dag kaldet CO2-neutral GEHRY havne-
plan - er et eksempel på en showcase, der er blevet profileret 
som en bæredygtig bydel, baseret på world-class arkitektur og 
CO2-neutralt byggeri. 

Det samme er kultur- og idrætscenter Diamanten i Fynshav, 
der er opført i lavenergiklasse 1 med solceller, solvarme, 
varmepumpe og et avanceret ventilationsanlæg. 

Andre eksempeler er Dybbøl Skolen, der har fået opført en 
vindmølle, og ProjectZeros SIB ZERO+ hus, hvor elmåleren 
løber baglæns.

Profileringen af projekterne kan dog blive endnu bedre.

Synliggøre showcases på kommunens hjemmeside og udbrede 
information til f.eks. turistkontorets hjemmeside og konference-
steder
Showcases er gode eksempler på energirigtige løsninger, 
f.eks. i form af nybyggeri.

Områdets mange gode showcases skal profileres bedre. 
De skal ud og være synlige der, hvor turister og besøgende 
naturligt søger information om området - det kunne f.eks. 
være på turistkontorets hjemmeside. 

Desuden kan en bedre profilering være med til at tiltrække 
tilflyttere og virksomheder.

Kultur- og Idrætscenter Diamanten i Fynshav er på mange 
måder et bemærkelsesværdigt byggeri.

CO2-neural GEHRY havneplan

Sønderborg Havneselskab har i samarbejde med bl.a. 
Frank Gehry og ProjectZero udarbejdet en CO2-neutral 
masterplan for havnens udvikling. Masterplanen blev 
offentliggjort i oktober 2008, og byggeriet forventes 
påbegyndt primo 2011. 

Byggeriet opføres i en høj energiklasse med vedvaren-
de energiforsyning integreret i bygningerne. Herud-
over planlægges området energiforsynet med varme 
fra Alssund, lokale vindmøller og geotermisk varme.

SIB ZERO+ huset

SIB ZERO+ huset blev indviet i februar 2009 som 
Danmarks første hus, som producerer mere energi 
end husets familie selv forbruger. Huset er bygget i 
passivhus-standard og har egen solcelleforsyning på 
taget som udgør husets eneste energikilde udover et 
jordvarme-anlæg. 

Huset har givet anledning til stor omtale i både ind- 
og udland. I efteråret 2009 indgik det i en særlig 
klima-udgave af DR´s Hammerslag.
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3 Byggeri 

Mål i energipolitik 2008

•  Byrådet vil arbejde for, at bygningsmassen har et minimalt behov for tilført energi.
•  Byrådet vil derfor i nye lokalplaner stille krav om, at byggeri opføres som minimum lavenergibyggeri klasse 1 efter byg-

ningsreglementet.
•  Desuden ønsker Byrådet, at renoveringer og ombygninger af eksisterende bygninger skal foretages så de bidrager til et 

mindre behov for tilført energi.

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Opføre fremtidigt kommunalt byggeri som minimum lav-
energibyggeri, klasse 1, og så vidt muligt gøre brug af integre-
ret energidesign
Det kommunale byggeri skal være forbillede for fremtidens 
byggeri i kommunen. Med ny teknologi og viden om energi-
effektivt 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 lavenergikon-
ceptet indtænkes i bygningens projektering – såkaldt inte-
greret energidesign – så arkitektur og energieffektivitet går 
hånd i hånd. Lavenergibyggeri vurderes at kræve en merinve-
stering på cirka 10 %.

Byrådet har besluttet, at alt nyt kommunalt byggeri skal 
opføres som lavenergibyggeri, klasse 1. Dog skal tilbagebeta-
lingstiden for hver enkelt bygningsdel vurderes i forhold til 
dens levetid i forbindelse med valg af de enkelte løsninger.

Der er frem til medio 2010 opført 4 bygninger i lavener-
giklasse 1: Ombygningen på Fryndesholm Hallen, Kværs 
Børneunivers, tilbygningen på Dybbøl Skolen og Brohaven 
ved Bosager.

Beslutningen om at opføre nyt kommunalt byggeri i min. lavener-
giklasse 1 skal forsat følges

Øget fokus på brug af integreret energidesign
Der skal mere fokus på brug af integreret energidesign for at 
sikre de smarteste løsninger uden væsentlige merudgifter. 
Brugen af integreret energidesign skal være en del af en fast 
procedure for udførelse af kommunalt byggeri.

Stille krav til håndværkere, der udfører byggeopgaverne
Vi skal sørge for at informere lokale håndværkere om, hvilke 
bæredygtige og klimarigtige løsninger vi ønsker, når hånd-
værkere arbejder for kommunen.

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 det, at 
lavenergibyggeri, klasse 1, vil blive standardkrav senest i 
2015. Således vil Sønderborg være et skridt foran de natio-
nale 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-
behandlere, så kommunen anvender den nyeste viden på 
området.

I kommuneplan 2009 står, at alle kommende lokalplaner skal 
stille krav om lavenergiklasse 1 ved nybyggeri.

I 2009 har byrådet vedtaget en ny ambitiøs varmeplan, der 
redegør for, hvordan vi får en mindre CO2-belastende varme-
forsyning.

Desuden vil arbejdet med vindmøller blive prioriteret højere 
i fremtiden, ligesom varmeplanen peger på en strategi for en 
dynamisk energiforsyning, bl.a. grøn fjernvarme baseret på 
affald, solpaneler, biobrændsel, geotermi, biogas m.m.

Vi vil fortsat stille krav om lavenergibyggeri, klasse 1, i kom-
mende lokalplaner
Det er fortsat vigtigt at sikre, at boligmassen får lavt behov 
for tilført energi. Dermed er vi også med til at fremtidssikre 
den nye boligmasse. Kravet om et lavt energiforbrug opfor-
drer også til at finde kreative løsninger på, hvordan komfort, 
energiforbrug og arkitektur kan samordnes.

Informere borgerne om fordelene ved energibesparende 
 løsninger i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til 
nybyggeri og renoveringer
Informationsmateriale kan eventuelt udarbejdes i samar-
bejde med andre kommuner for at udnytte faglig sparring på 
tværs af kommuner og opnå ressourcebesparelser.

Kommunen har udarbejdet og udgivet en bygherrevejledning 
med gode råd til, hvordan der kan bygges mere bæredygtigt i 
forbindelse med almindeligt parcelhusbyggeri.

Kommunen sætter fokus på energibesparelse gennem 
arbejdet med varmeplanen og dens kobling med den øvrige 
planlægning. Energiforbruget i bygninger står for 45 % af den 
samlede CO2-udledning i hele kommunen. 

I efteråret 2010 medvirkede Sønderborg i DR's programrække 
"Danmark ser Grønt". I udsendelsen fra Sønderborg blev der 
fokuseret på fremtidens energirigtige boliger, og hvordan vi 
energirenoverer de eksisterende boliger for at kunne realisere 
visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.

Gøre det nemt "at være grøn" i Sønderborg
Der skal udarbejdes mere information til borgerne om, hvor-
dan de kan spare på energien i dagligdagen. Det kan f.eks. 
være i forbindelse med nybyggeri, boligkøb, renoveringer, 
indkøb og dagligdagens rutiner.

Information er særlig vigtig, fordi kommunen ellers ikke har 
mange muligheder for at påvirke energiforbruget i det eksi-
sterende byggeri. 

Der skal derfor gøres en særlig indsats for bedre information 
på kommunens hjemmeside. Desuden kan det være relevant 
at udarbejde foldere, der henvender sig direkte til boligkø-
bere, f.eks. uddelt hos ejendomsmæglere.

Sønderborg Kommune deltager i et EU projekt (CASH) som 
sikrer energieffektivisering i alment boligbyggeri. Flere af 
områdets boligforeninger deltager sammen med rådgivende 
ingeniørfirmaer. 
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Mål i energipolitik 2008

•  Byrådet vil arbejde for, at bygningsmassen har et minimalt behov for tilført energi.
•  Byrådet vil derfor i nye lokalplaner stille krav om, at byggeri opføres som minimum lavenergibyggeri klasse 1 efter byg-

ningsreglementet.
•  Desuden ønsker Byrådet, at renoveringer og ombygninger af eksisterende bygninger skal foretages så de bidrager til et 

mindre behov for tilført energi.

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Opføre fremtidigt kommunalt byggeri som minimum lav-
energibyggeri, klasse 1, og så vidt muligt gøre brug af integre-
ret energidesign
Det kommunale byggeri skal være forbillede for fremtidens 
byggeri i kommunen. Med ny teknologi og viden om energi-
effektivt 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 lavenergikon-
ceptet indtænkes i bygningens projektering – såkaldt inte-
greret energidesign – så arkitektur og energieffektivitet går 
hånd i hånd. Lavenergibyggeri vurderes at kræve en merinve-
stering på cirka 10 %.

Byrådet har besluttet, at alt nyt kommunalt byggeri skal 
opføres som lavenergibyggeri, klasse 1. Dog skal tilbagebeta-
lingstiden for hver enkelt bygningsdel vurderes i forhold til 
dens levetid i forbindelse med valg af de enkelte løsninger.

Der er frem til medio 2010 opført 4 bygninger i lavener-
giklasse 1: Ombygningen på Fryndesholm Hallen, Kværs 
Børneunivers, tilbygningen på Dybbøl Skolen og Brohaven 
ved Bosager.

Beslutningen om at opføre nyt kommunalt byggeri i min. lavener-
giklasse 1 skal forsat følges

Øget fokus på brug af integreret energidesign
Der skal mere fokus på brug af integreret energidesign for at 
sikre de smarteste løsninger uden væsentlige merudgifter. 
Brugen af integreret energidesign skal være en del af en fast 
procedure for udførelse af kommunalt byggeri.

Stille krav til håndværkere, der udfører byggeopgaverne
Vi skal sørge for at informere lokale håndværkere om, hvilke 
bæredygtige og klimarigtige løsninger vi ønsker, når hånd-
værkere arbejder for kommunen.

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 det, at 
lavenergibyggeri, klasse 1, vil blive standardkrav senest i 
2015. Således vil Sønderborg være et skridt foran de natio-
nale 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-
behandlere, så kommunen anvender den nyeste viden på 
området.

I kommuneplan 2009 står, at alle kommende lokalplaner skal 
stille krav om lavenergiklasse 1 ved nybyggeri.

I 2009 har byrådet vedtaget en ny ambitiøs varmeplan, der 
redegør for, hvordan vi får en mindre CO2-belastende varme-
forsyning.

Desuden vil arbejdet med vindmøller blive prioriteret højere 
i fremtiden, ligesom varmeplanen peger på en strategi for en 
dynamisk energiforsyning, bl.a. grøn fjernvarme baseret på 
affald, solpaneler, biobrændsel, geotermi, biogas m.m.

Vi vil fortsat stille krav om lavenergibyggeri, klasse 1, i kom-
mende lokalplaner
Det er fortsat vigtigt at sikre, at boligmassen får lavt behov 
for tilført energi. Dermed er vi også med til at fremtidssikre 
den nye boligmasse. Kravet om et lavt energiforbrug opfor-
drer også til at finde kreative løsninger på, hvordan komfort, 
energiforbrug og arkitektur kan samordnes.

Informere borgerne om fordelene ved energibesparende 
 løsninger i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til 
nybyggeri og renoveringer
Informationsmateriale kan eventuelt udarbejdes i samar-
bejde med andre kommuner for at udnytte faglig sparring på 
tværs af kommuner og opnå ressourcebesparelser.

Kommunen har udarbejdet og udgivet en bygherrevejledning 
med gode råd til, hvordan der kan bygges mere bæredygtigt i 
forbindelse med almindeligt parcelhusbyggeri.

Kommunen sætter fokus på energibesparelse gennem 
arbejdet med varmeplanen og dens kobling med den øvrige 
planlægning. Energiforbruget i bygninger står for 45 % af den 
samlede CO2-udledning i hele kommunen. 

I efteråret 2010 medvirkede Sønderborg i DR's programrække 
"Danmark ser Grønt". I udsendelsen fra Sønderborg blev der 
fokuseret på fremtidens energirigtige boliger, og hvordan vi 
energirenoverer de eksisterende boliger for at kunne realisere 
visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.

Gøre det nemt "at være grøn" i Sønderborg
Der skal udarbejdes mere information til borgerne om, hvor-
dan de kan spare på energien i dagligdagen. Det kan f.eks. 
være i forbindelse med nybyggeri, boligkøb, renoveringer, 
indkøb og dagligdagens rutiner.

Information er særlig vigtig, fordi kommunen ellers ikke har 
mange muligheder for at påvirke energiforbruget i det eksi-
sterende byggeri. 

Der skal derfor gøres en særlig indsats for bedre information 
på kommunens hjemmeside. Desuden kan det være relevant 
at udarbejde foldere, der henvender sig direkte til boligkø-
bere, f.eks. uddelt hos ejendomsmæglere.

Sønderborg Kommune deltager i et EU projekt (CASH) som 
sikrer energieffektivisering i alment boligbyggeri. Flere af 
områdets boligforeninger deltager sammen med rådgivende 
ingeniørfirmaer. 

Byggeriet Brohaven blev indviet i maj 2010. Byggeriet er lav-
energibyggeri klasse 1 og rummer 12 boliger.

I kælderen på det gamle rådhus i Sønderborg er der nu monte-
ret specialsyede "isoleringsposer" på tidligere uisolerede dele 
af varmerørene. Dermed er varmespildet til kælderen reduceret 
væsentligt.

Varmeplan Sønderborg

Varmeplan Sønderborg opstiller en række anbefalin-
ger for den overordnede varmeplanlægning i kom-
munen.

Varmeplan Sønderborg anbefaler bl.a. en sammenbin-
ding af de eksisterende fjernvarmenet på Als.
Desuden anbefaler den, at eksisterende fjervarme-
områder udvides og lægger op til. at fjernvarmen 
skal anvende flere vedvarende energikiler. I både 
Sønderborg og Brogaer er der allerede udbygget med 
solvarme, og i Sønderborg er et geotermisk projekt 
under etablering.

Endelig anbefaler varmeplanen, at individuelt forsy-
nede ejendomme uden for byerne overgår fra forssile 
brændsler til mere CO2-venlige opvarmningsformer 
som f.eks. varmepumper og solvarmeanlæg. 
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4 Transport og infrastruktur

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

I kommuneplan 2009 er det byrådets vision, at CO2-udled-
ningen reduceres. Transporten udgør ca. 27 % af CO2-udled-
ningen i kommunen ifølge ProjectZeros masterplan, og derfor 
er det en vigtig faktor.

Udarbejde en samlet infrastrukturplan for kommunen
F.eks. skal udlæg af nye arealer til byformål ske under hen-
syntagen til infrastrukturen. Et eksempel er en udvidelse af 
erhvervsområdet ved Ragebøl, som ligger ved den kommende 
motorvej.

Undersøge mulighederne for at indføre miljøzoner og fragtcentral 
i Sønderborg by
Et tiltag for at mindske transporten i Sønderborg by kan være 
at indføre miljøzoner og dermed begrænse transporten med 
stærkt forurenende køretøjer.

Miljøzonerne kan evt. kombineres med en fragtcentral 
beliggende i udkanten af Sønderborg by. Her kan fragtmænd 
læsse fragt fra store lastbiler over i mindre varebiler, som kan 
fortsætte transporten ind i byen.

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 afstand til dagligdags-
funktionerne. Dette skal følges op med gode muligheder for 
at cykle eller gå mellem boligområderne og dagligdagsfunk-
tionerne.

Der er udarbejdet en naturstiplan for kommunen for at sikre 
velbeliggende og attraktive stier i landskabet.

I forbindelse med udlæg af arealer til byformål indtænkes 
infrasturkturen.

Anlægge nye stier og udvikle stiplanen løbende
Arbejdet med stiplanen skal fortsætte. Stierne skal ses i sam-
menhæng med udlæg af nye arealer til byformål, detailhandel 
mv.

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 men-
nesker til at benytte den.

Busruterne justeres løbende for at sikre den bedste drift. Der 
er bl.a. blevet etableret en ny busrute imellem Gråsten og 
Nordborg, hvor bussen sejler med Færgen Bitten. Ligeledes 
er der blevet indført natbusser for alle kommunens borgere.

De fleste offentlige busser i kommunen overholder i dag Euro-
norm 5, der først bliver et krav fra 2011.

Fra 2009 har alle kommunens skolebørn fået tilbudt gratis 
buskort. Ordningen har været populær, og der er allerede ud-
stedt næsten 10.000 kort. Ordningen blev udvidet 1. august 
2010, hvor alle unge på en ungdomsuddannelse kan få et 
gratis buskort, hvis der er mere end 6 km fra hjem til skole.

Fortsat optimere den offentlige transport, så den bliver mere 
attrativ
Der arbejdes fortsat på, at den offentlige transport bliver bil-
ligere eller gratis for alle kommunens borgere.

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.

På færgen Bitten, der sejler mellem Ballebro og Hardeshøj, er 
to motorer udskiftet. Det har givet en brændsstofbesparelse 
og en mindre udledning af CO2 samt partikler og NOx.

Desuden er der tildelt Interreg-midler til at gøre forsøg med 
at anvende biodiesel i færgen for at bringe CO2 og partikler 
endnu længere ned. Støtten er på 40.000 euro, som skal 
bruges til forsøg frem til foråret 2011 med den ene af de fire 
motorer. Derefter skal resultaterne analyseres, og den fremti-
dige strategi vælges.

Vurdere mulighederne for offentlig transport med alternative 
brændstoffer
Kommunens Transportkontor vil arbejde for et pilotprojekt, 
der benytter biobrændsel til busser. Det kunne være rapsolie.

Sikre at de rette busstørrelser anvendes
Mindre busser skal erstatte store busser på de ruter, hvor der 
ikke er så mange passagerer med.

Mål i energipolitik 2008

•  Byrådet vil arbejde for at nedbringe CO2-udslippet fra transport ved at tilbyde gode muligheder for alternative CO2-bespa-
rende 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 nuværen-
de 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 stisystem og således gøre det attraktivt at cykle og vandre.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

I kommuneplan 2009 er det byrådets vision, at CO2-udled-
ningen reduceres. Transporten udgør ca. 27 % af CO2-udled-
ningen i kommunen ifølge ProjectZeros masterplan, og derfor 
er det en vigtig faktor.

Udarbejde en samlet infrastrukturplan for kommunen
F.eks. skal udlæg af nye arealer til byformål ske under hen-
syntagen til infrastrukturen. Et eksempel er en udvidelse af 
erhvervsområdet ved Ragebøl, som ligger ved den kommende 
motorvej.

Undersøge mulighederne for at indføre miljøzoner og fragtcentral 
i Sønderborg by
Et tiltag for at mindske transporten i Sønderborg by kan være 
at indføre miljøzoner og dermed begrænse transporten med 
stærkt forurenende køretøjer.

Miljøzonerne kan evt. kombineres med en fragtcentral 
beliggende i udkanten af Sønderborg by. Her kan fragtmænd 
læsse fragt fra store lastbiler over i mindre varebiler, som kan 
fortsætte transporten ind i byen.

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 afstand til dagligdags-
funktionerne. Dette skal følges op med gode muligheder for 
at cykle eller gå mellem boligområderne og dagligdagsfunk-
tionerne.

Der er udarbejdet en naturstiplan for kommunen for at sikre 
velbeliggende og attraktive stier i landskabet.

I forbindelse med udlæg af arealer til byformål indtænkes 
infrasturkturen.

Anlægge nye stier og udvikle stiplanen løbende
Arbejdet med stiplanen skal fortsætte. Stierne skal ses i sam-
menhæng med udlæg af nye arealer til byformål, detailhandel 
mv.

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 men-
nesker til at benytte den.

Busruterne justeres løbende for at sikre den bedste drift. Der 
er bl.a. blevet etableret en ny busrute imellem Gråsten og 
Nordborg, hvor bussen sejler med Færgen Bitten. Ligeledes 
er der blevet indført natbusser for alle kommunens borgere.

De fleste offentlige busser i kommunen overholder i dag Euro-
norm 5, der først bliver et krav fra 2011.

Fra 2009 har alle kommunens skolebørn fået tilbudt gratis 
buskort. Ordningen har været populær, og der er allerede ud-
stedt næsten 10.000 kort. Ordningen blev udvidet 1. august 
2010, hvor alle unge på en ungdomsuddannelse kan få et 
gratis buskort, hvis der er mere end 6 km fra hjem til skole.

Fortsat optimere den offentlige transport, så den bliver mere 
attrativ
Der arbejdes fortsat på, at den offentlige transport bliver bil-
ligere eller gratis for alle kommunens borgere.

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.

På færgen Bitten, der sejler mellem Ballebro og Hardeshøj, er 
to motorer udskiftet. Det har givet en brændsstofbesparelse 
og en mindre udledning af CO2 samt partikler og NOx.

Desuden er der tildelt Interreg-midler til at gøre forsøg med 
at anvende biodiesel i færgen for at bringe CO2 og partikler 
endnu længere ned. Støtten er på 40.000 euro, som skal 
bruges til forsøg frem til foråret 2011 med den ene af de fire 
motorer. Derefter skal resultaterne analyseres, og den fremti-
dige strategi vælges.

Vurdere mulighederne for offentlig transport med alternative 
brændstoffer
Kommunens Transportkontor vil arbejde for et pilotprojekt, 
der benytter biobrændsel til busser. Det kunne være rapsolie.

Sikre at de rette busstørrelser anvendes
Mindre busser skal erstatte store busser på de ruter, hvor der 
ikke er så mange passagerer med.

Attraktive stier opfordrer til motion og frisk luft i hverdagen - på 
en bæredygtig måde.

Færgen Bitten krydser Alssund 50 - 60 gange dagligt og fragter 
lokalbefolkning såvel som turister til og fra Nordals.

Stiplan

Kommunen er i gang med at etablere en vandresti fra 
Alsion til Sottrupskov og en sti ved Nybøl Nor. Des-
uden skal der anlægges primitive overnatningspladser 
langs Alsstien for at gøre den endnu mere attraktiv.

Stierne skal være med til at forbedre borgernes 
sundhed, sikre tilgængelighed, øge mulighederne for 
aktiviteter i det fri og fastholde kommunen som et 
attraktivt sted at bo og arbejde.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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 trans-
port væsentligt skal en betydelig del af transporten foregå 
på basis af alternative energiformer. Det kan være i form af 
el-biler, der oplades med grøn strøm via offentligt tilgænge-
lige opladningsstationer. Kommunen skal desuden løbende 
sikre de bedste muligheder for at udnytte ny teknologi i 
transportsektoren, det kan f.eks. være i forhold til brintbiler, 
biobrændstof og lignende.

Der er på nuværende tidspunkt ikke opsat ladestationer til 
elbiler, men der arbejdes på sagen. 

Skabe mulighed for, at der kan opsættes ladestationer til el-biler 
ved at samarbejde med relevante aktører
Udbredelse af ladestationer i kommunen vil give et klart 
signal til borgerne om, at el-biler er et reelt alternativ til 
benzin- eller dieselbiler.

Vi er ved at indgå en samarbejdsaftale med aktører, der øn-
sker at opsætte et antal ladestationer rundt om i Sønderborg. 
De endelige placeringer og godkendelser sker i samarbejde 
med kommunen.

Skabe fordele for el-biler
For at gøre el-bilerne endnu mere attraktive kan vi f.eks. 
give gratis parkering i bymidten for el-biler, hvis der indføres 
betalingsparkering.

Erfaringsopsamling om brug af elbiler
Efterhånden som der indhentes erfaringer omkring brug af 
elbiler er det vigtigt, at erfaringerne deles med borgerrne.

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. 

Det er besluttet i Teknik- og Miljøudvalget at indføre et parke-
ringshenvisningssystem. Det er endnu ikke sat i værk, da man 
afventer en afklaring af projektet for bycenter Borgen.

Indføre et intelligent parkeringshenvisningssystem
Systemet vil kunne mindske søgetrafikken efter ledige P-
pladser.

Igangsætte og deltage i kampagner for at minimere motoriseret 
transport
Der bør eksempelvis opfordres til at tage bussen, øge ande-
len af samkørsel og motivere folk til at cykle på arbejde og i 
skole.

”I Sønderborg cykler vi” er overskrift for en række cykelini-
tiativer, der finder sted i kommunen. Fra udmøntningen af 
regeringens grønne transportpolitik, vedtaget i januar 2009, 
har kommunen indsendt ansøgning til fremme af cykling for i 
alt 11.655.000 kr. Ansøgningen er imødekommet med 30 % 
tilskud af det ansøgte. Midlerne benyttes til finansiering af: 
Cykelstier, kommunale cykelprojekter, herunder BYPAD-certi-
ficering og cykelhandlingsplan, samt forskellige cykelkampag-
ner. Cykelkampagnerne indbefatter bl.a. udbringning af varer, 
vi cykler på arbejde, cykelvenlig arbejdsplads og cykelambas-
sadører.

Der blev afholdt en cykelfest 13. juni 2010 i Sønderborg 
Lufthavn. Der var fælles paradecykling til lufthavnen med 
borgmesteren i spidsen. Efterfølgende var der underholdning, 
musik, børnecykelløb og cykeludstillinger.

Fortsætte med at øge cyklismen i kommunen
F.eks. via deltagelse i diverse kampagner og projekter, der 
forbedrer mulighederne for at cykle i kommunen. Desuden 
vil vi arbejde for at etablere lånecykler f.eks. placeret ved 
arbejdspladser eller stationen.

Udnævne 100 cykelambassadører
Cykelambassadørerne får til opgave at komme med konkrete 
idéer og forslag til, hvordan man kan forbedre forholdene for 
cyklisterne i kommunen. Dermed sættes der fokus på cyk-
lisme, og kommunen får mange gode idéer at arbejde videre 
med.

Gøre Søndebrorg Kommune til en cykelvenlig arbejdsplads
Kommunen vil samarbejde med Dansk Cyklist Forbund om at 
lægge en plan for, hvordan vi bliver en cykelvenlig arbejds-
plads.

Give bedre mulighed for samkørsel mellem kommunens medar-
bejdere
Samkørsel sparer brændstof - det er en fordel både 
miljømæssigt og økonomisk. Derfor kunne det være en fordel 
at indføre et bookingsystem, der kan hjælpe med at finde per-
soner til samkørsel. Derved kan de kommunale tjenestebiler 
også udnyttes bedre.

Udbyde AMU-kurser i energirigtig kørsel for medarbejdere 
Der kan spares brændstof ved effektivisere kørslen og derved 
nedsætte CO2-udslippet.

4 Transport og infrastruktur - fortsat
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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 trans-
port væsentligt skal en betydelig del af transporten foregå 
på basis af alternative energiformer. Det kan være i form af 
el-biler, der oplades med grøn strøm via offentligt tilgænge-
lige opladningsstationer. Kommunen skal desuden løbende 
sikre de bedste muligheder for at udnytte ny teknologi i 
transportsektoren, det kan f.eks. være i forhold til brintbiler, 
biobrændstof og lignende.

Der er på nuværende tidspunkt ikke opsat ladestationer til 
elbiler, men der arbejdes på sagen. 

Skabe mulighed for, at der kan opsættes ladestationer til el-biler 
ved at samarbejde med relevante aktører
Udbredelse af ladestationer i kommunen vil give et klart 
signal til borgerne om, at el-biler er et reelt alternativ til 
benzin- eller dieselbiler.

Vi er ved at indgå en samarbejdsaftale med aktører, der øn-
sker at opsætte et antal ladestationer rundt om i Sønderborg. 
De endelige placeringer og godkendelser sker i samarbejde 
med kommunen.

Skabe fordele for el-biler
For at gøre el-bilerne endnu mere attraktive kan vi f.eks. 
give gratis parkering i bymidten for el-biler, hvis der indføres 
betalingsparkering.

Erfaringsopsamling om brug af elbiler
Efterhånden som der indhentes erfaringer omkring brug af 
elbiler er det vigtigt, at erfaringerne deles med borgerrne.

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. 

Det er besluttet i Teknik- og Miljøudvalget at indføre et parke-
ringshenvisningssystem. Det er endnu ikke sat i værk, da man 
afventer en afklaring af projektet for bycenter Borgen.

Indføre et intelligent parkeringshenvisningssystem
Systemet vil kunne mindske søgetrafikken efter ledige P-
pladser.

Igangsætte og deltage i kampagner for at minimere motoriseret 
transport
Der bør eksempelvis opfordres til at tage bussen, øge ande-
len af samkørsel og motivere folk til at cykle på arbejde og i 
skole.

”I Sønderborg cykler vi” er overskrift for en række cykelini-
tiativer, der finder sted i kommunen. Fra udmøntningen af 
regeringens grønne transportpolitik, vedtaget i januar 2009, 
har kommunen indsendt ansøgning til fremme af cykling for i 
alt 11.655.000 kr. Ansøgningen er imødekommet med 30 % 
tilskud af det ansøgte. Midlerne benyttes til finansiering af: 
Cykelstier, kommunale cykelprojekter, herunder BYPAD-certi-
ficering og cykelhandlingsplan, samt forskellige cykelkampag-
ner. Cykelkampagnerne indbefatter bl.a. udbringning af varer, 
vi cykler på arbejde, cykelvenlig arbejdsplads og cykelambas-
sadører.

Der blev afholdt en cykelfest 13. juni 2010 i Sønderborg 
Lufthavn. Der var fælles paradecykling til lufthavnen med 
borgmesteren i spidsen. Efterfølgende var der underholdning, 
musik, børnecykelløb og cykeludstillinger.

Fortsætte med at øge cyklismen i kommunen
F.eks. via deltagelse i diverse kampagner og projekter, der 
forbedrer mulighederne for at cykle i kommunen. Desuden 
vil vi arbejde for at etablere lånecykler f.eks. placeret ved 
arbejdspladser eller stationen.

Udnævne 100 cykelambassadører
Cykelambassadørerne får til opgave at komme med konkrete 
idéer og forslag til, hvordan man kan forbedre forholdene for 
cyklisterne i kommunen. Dermed sættes der fokus på cyk-
lisme, og kommunen får mange gode idéer at arbejde videre 
med.

Gøre Søndebrorg Kommune til en cykelvenlig arbejdsplads
Kommunen vil samarbejde med Dansk Cyklist Forbund om at 
lægge en plan for, hvordan vi bliver en cykelvenlig arbejds-
plads.

Give bedre mulighed for samkørsel mellem kommunens medar-
bejdere
Samkørsel sparer brændstof - det er en fordel både 
miljømæssigt og økonomisk. Derfor kunne det være en fordel 
at indføre et bookingsystem, der kan hjælpe med at finde per-
soner til samkørsel. Derved kan de kommunale tjenestebiler 
også udnyttes bedre.

Udbyde AMU-kurser i energirigtig kørsel for medarbejdere 
Der kan spares brændstof ved effektivisere kørslen og derved 
nedsætte CO2-udslippet.

I Sønderborg cykler vi

Kommunen vil gerne gøre sit til, at så mange som 
muligt bruger cyklen så meget som muligt. Cykel kort, 
cykel langt – bare du cykler. 

Se mere om cykelinitiativerne på www.sonderborg-
kommune.dk.

Borgmester Aase Nyegaard cyklede i spidsen ved cykelfesten i 
juni 2010.

Kommunen har 5 elbiler, der i dag bruges i hjemmeplejen. Her 
er køreturene forholdsvis korte og bilerne kan lade op natten 
over.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Sikre gode stiforbindelser for bløde trafikanter
Gode, velplacerede stiforbindelser kan medvirke til at 
motivere folk til at vælge cyklen frem for bilen på de kortere 
ture. Netop korte ture i bil er særligt energikrævende, fordi 
motoren ikke er opvarmet, og der typisk er mange standsning-
er i kørslen.

Der er i kommunen udarbejdet en stiplan med handlings-
plan, og økonomiske ressourcer til realisering er afsat.

Der blev i 2009 vedtaget en cykelruteplan. En del af opfølg-
ningen på denne er at udarbejde en cykelhandlingsplan. 
Dette arbejde foregår i 2010. Handlingsplanen kommer til at 
indeholde konkrete projekter, der skal fremme mulighederne 
for at cykle i kommunen. Målet er at få flere til at cykle - 
særligt på de korte ture - men også at nedbringe antallet af 
ulykker. Dansk Cyklistforbund inddrages i processen.

Fortsætte arbejdet, der er igangsat med cykelhandlingsplanen
Kommunen har et mål om at blive Syddanmarks mest cyk-
lende kommune. Som et led i at realisere dette indeholder 
cykelhandlingsplanen følgende otte indsatsområder: Trafiksik-
kerhed, fremkommelighed, parkeringsforhold, kampagner, 
drift og vedligeholdelse samt cykelturisme. Desuden skal 
der udarbejdes en håndbog, der skal fungere som et internt 
redskab til at koordinere den kommunale indsats på cykelom-
rådet.

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 
driftssikkerhed.
(Initiativ hentet fra indsatsområde: 1 Kommunal virksom-
hed)

Der er gennemført kampagne på tjenestebiler under mottoet: 
"Smil, det er en klimabil". Tjenestebilerne er a-mærkede biler 
med en emission på under 140 g CO2 pr. km. Desuden er der 
monteret partikelfilter. 

Et kommunalt plejehjem har gjort en effektiv indsats for at 
spare CO2 på transporten. De har droppet 24 af deres pulje-
biler og i stedet købt 24 elcylker. Plejehjemmet har kort af-
stand til mange af de ældre, der skal have hjælp i egen bolig, 
og derfor var det hverken særlig hensigtsmæssigt økonomisk 
eller klimamæssigt at køre i bil.

Ved fremtidige indkøb af biler til kommunalt brug skal CO2-be-
sparende biler fortsat prioriteres.
Kommunens ansatte kører årligt mange kilometer i tjenste-
biler. Derfor er det vigtigt, at bilerne har en lav emission.

Undersøge muligheden for at stille krav om, at transportydelser 
købt udefra lever op til den højeste gældende Euro-norm.
Derved sikres, at køretøjerne bruger ny, CO2-besparende 
teknologi.

I juni 2010 blev kommunen certificeret som Grøn Transport-
kommune. Derved har vi fået en unik mulighed for være på 
forkant med udviklingen ved at lægge en plan for, hvordan 
kommunens bilpark kan blive grønnere. Med certificeringen 
følger muligheden for at profilere sig som Grøn Transportkom-
mune.

Udarbejde og efterleve planer som Grøn Transportkommune
Kommunen har opsat følgende fire punkter for arbejdet som 
grøn transportkommune: 

• Administrationskøretøjer må ikke udlede mere end 140 g 
CO2 pr. km.

• Udskifte ældre og meget CO2-belastende køretøjer.
• Benytte tilstrækkelighedsprincippet; dvs. ikke anskaffe sig 

større køretøj end der er behov for.
• På sigt anskaffe flere el-biler.

I forbindelse med certificeringen er alle kommunens biler 
blevet inddelt i energiklasser. Et af de vigtigste punkter i 
kommunens handleplan er at få afskaffet de værste CO2-
syndere og på sigt få en ”grøn” bilpark. Kommunen vil med 
certificeringen have et mål om at nedsætte CO2-udslippet fra 
de kommunale køretøjer med 5 % det første år.

Fremover skal der være stort fokus på at nedbringe brugen af 
de fossile brændstoffer i kommunens Vej og Park-afdeling, 
som tegner sig for et meget stort CO2-udslip. Det er særligt 
den store maskinpark, der gør udslaget. Der er besluttet ikke 
at benytte gasafbrænding af ukrudt.

4 Transport og infrastruktur - fortsat
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Sikre gode stiforbindelser for bløde trafikanter
Gode, velplacerede stiforbindelser kan medvirke til at 
motivere folk til at vælge cyklen frem for bilen på de kortere 
ture. Netop korte ture i bil er særligt energikrævende, fordi 
motoren ikke er opvarmet, og der typisk er mange standsning-
er i kørslen.

Der er i kommunen udarbejdet en stiplan med handlings-
plan, og økonomiske ressourcer til realisering er afsat.

Der blev i 2009 vedtaget en cykelruteplan. En del af opfølg-
ningen på denne er at udarbejde en cykelhandlingsplan. 
Dette arbejde foregår i 2010. Handlingsplanen kommer til at 
indeholde konkrete projekter, der skal fremme mulighederne 
for at cykle i kommunen. Målet er at få flere til at cykle - 
særligt på de korte ture - men også at nedbringe antallet af 
ulykker. Dansk Cyklistforbund inddrages i processen.

Fortsætte arbejdet, der er igangsat med cykelhandlingsplanen
Kommunen har et mål om at blive Syddanmarks mest cyk-
lende kommune. Som et led i at realisere dette indeholder 
cykelhandlingsplanen følgende otte indsatsområder: Trafiksik-
kerhed, fremkommelighed, parkeringsforhold, kampagner, 
drift og vedligeholdelse samt cykelturisme. Desuden skal 
der udarbejdes en håndbog, der skal fungere som et internt 
redskab til at koordinere den kommunale indsats på cykelom-
rådet.

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 
driftssikkerhed.
(Initiativ hentet fra indsatsområde: 1 Kommunal virksom-
hed)

Der er gennemført kampagne på tjenestebiler under mottoet: 
"Smil, det er en klimabil". Tjenestebilerne er a-mærkede biler 
med en emission på under 140 g CO2 pr. km. Desuden er der 
monteret partikelfilter. 

Et kommunalt plejehjem har gjort en effektiv indsats for at 
spare CO2 på transporten. De har droppet 24 af deres pulje-
biler og i stedet købt 24 elcylker. Plejehjemmet har kort af-
stand til mange af de ældre, der skal have hjælp i egen bolig, 
og derfor var det hverken særlig hensigtsmæssigt økonomisk 
eller klimamæssigt at køre i bil.

Ved fremtidige indkøb af biler til kommunalt brug skal CO2-be-
sparende biler fortsat prioriteres.
Kommunens ansatte kører årligt mange kilometer i tjenste-
biler. Derfor er det vigtigt, at bilerne har en lav emission.

Undersøge muligheden for at stille krav om, at transportydelser 
købt udefra lever op til den højeste gældende Euro-norm.
Derved sikres, at køretøjerne bruger ny, CO2-besparende 
teknologi.

I juni 2010 blev kommunen certificeret som Grøn Transport-
kommune. Derved har vi fået en unik mulighed for være på 
forkant med udviklingen ved at lægge en plan for, hvordan 
kommunens bilpark kan blive grønnere. Med certificeringen 
følger muligheden for at profilere sig som Grøn Transportkom-
mune.

Udarbejde og efterleve planer som Grøn Transportkommune
Kommunen har opsat følgende fire punkter for arbejdet som 
grøn transportkommune: 

• Administrationskøretøjer må ikke udlede mere end 140 g 
CO2 pr. km.

• Udskifte ældre og meget CO2-belastende køretøjer.
• Benytte tilstrækkelighedsprincippet; dvs. ikke anskaffe sig 

større køretøj end der er behov for.
• På sigt anskaffe flere el-biler.

I forbindelse med certificeringen er alle kommunens biler 
blevet inddelt i energiklasser. Et af de vigtigste punkter i 
kommunens handleplan er at få afskaffet de værste CO2-
syndere og på sigt få en ”grøn” bilpark. Kommunen vil med 
certificeringen have et mål om at nedsætte CO2-udslippet fra 
de kommunale køretøjer med 5 % det første år.

Fremover skal der være stort fokus på at nedbringe brugen af 
de fossile brændstoffer i kommunens Vej og Park-afdeling, 
som tegner sig for et meget stort CO2-udslip. Det er særligt 
den store maskinpark, der gør udslaget. Der er besluttet ikke 
at benytte gasafbrænding af ukrudt.

Grøn Transportkommune

Færdselsstyrelsen har oprettet Center for Grøn Trans-
port, som bl.a. tilbyder en certificeringsordning som 
"Grøn Transportkommune". Som Grøn Transportkom-
mune skal kommunen skabe sig overblik over den 
nuværende bilpark og bændstofforbruget. Herefter 
skal der fastlægges mål for reduktionen af CO2 i det 
kommende år. 

Endelig udarbejdes en plan for, hvordan CO2-udled-
ningen fra de kommunale køretøjer skal sænkes, 
f.eks. ved at udskifte ineffektive køretøjer. Center for 
Grøn Transport stiller et idékatalog til rådighed. Des-
uden skal kommunen følge nogle fastlagte kriterier 
for indkøb af person- og varebiler.

Certificeringen gælder ét år, men kommunen kan 
blive recertificeret, hvis den fastlægger nye mål og 
planer.

Den 23. juni 2010 blev Sønderborg Kommune Danmarks første 
grønne transportkommune. Borgmester Aase Nyegaard mod-
tager certifikatet af Transportminister Hans Christian Schmidt.

Bioethanol i dansk benzin

Fra sommeren 2010 er der blevet blandet 5 % 
bioethanol i den danske benzin. Det er betyder, at 
CO2-udslippet reduceres med mere end 200.000 
ton om året. Det følges i 2011 op ved at blande 7 % 
biodiesel i al diesel.

Initiativet hjælper Sønderborg Kommune til at nå 
målet om at reducere CO2-udledningen fra de kom-
munale køretøjer med 5 %.
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5 Erhverv og landbrug

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

Dette er ikke blevet iværksat, og det vurderes problematisk at 
gennemføre uden at skabe konkurrencemæssig skævvridning. 
Derfor videreføres initiativet ikke.

Motivere til energirigtigt erhvervsbyggeri
Gennem kampagner og vejledning skal vi motivere virksomhe-
der til at bygge energirigtigt.

Opfordre virksomheder til at fastlægge en energipolitik for 
 virksomhedens produktion samt stille krav til underleverandør-
ernes 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.

Kommunen har ikke gennemført konkrete tiltag med fokus på 
områdets erhvervsvirksomheder. Men i regi af ProjectZero er 
der udnævnt en række ZEROcompanies og ZERObutikker. Se 
mere i boksen til højre. 

Sønderborg Kommune blev i 2009 blåstemplet som Zero-
company. 

Kommunen vil som beskrevet tidligere i energistrategien 
deltage i diverse kampagner, bl.a. i samarbejde med Project-
Zero.

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/pri-
vate partnerskaber og f.eks. udlicitere opgaver, så private 
virksomheder naturligt forsøger at finde den bedste løsning 
totaløkonomisk set til at opnå energibesparelser.

Byrådet vedtog i maj 2009 en ny erhvervsfremmepolitik med 
tilhørende erhvervsfremmestrategi, der understøtter visionen 
om CO2-neutralitet i 2029. I forlængelse af vedtagelsen er 
Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) dannet.

Lean Energy Cluster er et nystartet klyngeinitiativ, der giver 
virksomheder og videninstitutioner mulighed for at udvikle 
samarbejder inden for effektiv energianvendelse og intel-
ligente energisystemer. I efteråret 2010 har Erhvervs- og 
Byggestyrelsen og Syddansk Vækstforum tilsammen bevilget 
40 mio. kr. til projekt Lean Energy Cluster. Kommunen er 
med i projektet som medfinasierer og samarbejdspartner. 
Desuden deltager bl.a. Køle VirksomhedsCenter Alsion-DK, 
Trekantområdet Danmark, Udviklingsforum Odense, Syddansk 
Universitet og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter. Projektet 
løber frem til september 2013.

Arbejde for etablering af Energiklynger
Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) varetager hoved-
parten af kommunens erhvervsmæssige interesser. Et af de 
initiativer, SET arbejder på, er etableringen af en Energi-
klynge, der bl.a. skal indgå i et konstruktivt samarbejde med 
ProjectZero, SDU, Mads Clausen Instituttet m.fl. og på den 
måde skabe et udstillingsvindue for energirigtige løsninger 
i området. SET har endvidere afholdt konference og work-
shops i ”vugge til vugge” (cradle to cradle) konceptet i 2009, 
og der vil blive taget initiativ til opfølgende arrangementer 
fremover.

Fortsat deltage i Lean Energy Cluster projektet
Målet med Lean Energy Clusters (LEC) er at skabe og fast-
holde rammerne for effektiv energianvendelse. Projektet skal 
bygge bro mellem eksisterende teknologier, produkter og 
kompetencer for at skabe nye energisystemer, der reducerer 
både forbrug og spild af energi. Samtidig er det et mål at 
skabe vækst i syddanske brancher, der arbejder med energief-
fektivitet.

Undersøge muligheden for at virksomheder kan bruge eksiste-
rende kommunale bygninger og anlæg til forsøg og demonstra-
tioner på energiområdet
Dette vil understøtte kommunens virksomheder i deres 
teknologiudvikling inden for energiområdet. Dermed lettes 
virksomhedernes proces, og kommunen giver sig selv et 
udstillingsvindue.

I forbindelse med byggeri af Fryndesholm Hallen og tilbyg-
ningen til Dybbøl Skolen er der brugt ny, energibesparende 
teknologi. Desuden har Dybbøl Skolen fået opført en vind-
mølle.

Undersøge muligheden for, at kommunen kan hjælpe med at 
teste produkter til energireduktioner
Det kunne f.eks. være i forbindelse med opførelse af nyt byg-
geri - f.eks. på havnen i Sønderborg.

Mål i energipolitik 2008

•  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 kommu-

nens virksomheder gives optimale muligheder for at fremme teknologiudvikling inden for energiområdet.
•  Byrådet ønsker at gå i dialog med landbruget om nedbringelse af CO2 i produktionen.
•  Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke erhvervsklynger med fokus på energiområdet.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

Dette er ikke blevet iværksat, og det vurderes problematisk at 
gennemføre uden at skabe konkurrencemæssig skævvridning. 
Derfor videreføres initiativet ikke.

Motivere til energirigtigt erhvervsbyggeri
Gennem kampagner og vejledning skal vi motivere virksomhe-
der til at bygge energirigtigt.

Opfordre virksomheder til at fastlægge en energipolitik for 
 virksomhedens produktion samt stille krav til underleverandør-
ernes 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.

Kommunen har ikke gennemført konkrete tiltag med fokus på 
områdets erhvervsvirksomheder. Men i regi af ProjectZero er 
der udnævnt en række ZEROcompanies og ZERObutikker. Se 
mere i boksen til højre. 

Sønderborg Kommune blev i 2009 blåstemplet som Zero-
company. 

Kommunen vil som beskrevet tidligere i energistrategien 
deltage i diverse kampagner, bl.a. i samarbejde med Project-
Zero.

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/pri-
vate partnerskaber og f.eks. udlicitere opgaver, så private 
virksomheder naturligt forsøger at finde den bedste løsning 
totaløkonomisk set til at opnå energibesparelser.

Byrådet vedtog i maj 2009 en ny erhvervsfremmepolitik med 
tilhørende erhvervsfremmestrategi, der understøtter visionen 
om CO2-neutralitet i 2029. I forlængelse af vedtagelsen er 
Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) dannet.

Lean Energy Cluster er et nystartet klyngeinitiativ, der giver 
virksomheder og videninstitutioner mulighed for at udvikle 
samarbejder inden for effektiv energianvendelse og intel-
ligente energisystemer. I efteråret 2010 har Erhvervs- og 
Byggestyrelsen og Syddansk Vækstforum tilsammen bevilget 
40 mio. kr. til projekt Lean Energy Cluster. Kommunen er 
med i projektet som medfinasierer og samarbejdspartner. 
Desuden deltager bl.a. Køle VirksomhedsCenter Alsion-DK, 
Trekantområdet Danmark, Udviklingsforum Odense, Syddansk 
Universitet og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter. Projektet 
løber frem til september 2013.

Arbejde for etablering af Energiklynger
Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) varetager hoved-
parten af kommunens erhvervsmæssige interesser. Et af de 
initiativer, SET arbejder på, er etableringen af en Energi-
klynge, der bl.a. skal indgå i et konstruktivt samarbejde med 
ProjectZero, SDU, Mads Clausen Instituttet m.fl. og på den 
måde skabe et udstillingsvindue for energirigtige løsninger 
i området. SET har endvidere afholdt konference og work-
shops i ”vugge til vugge” (cradle to cradle) konceptet i 2009, 
og der vil blive taget initiativ til opfølgende arrangementer 
fremover.

Fortsat deltage i Lean Energy Cluster projektet
Målet med Lean Energy Clusters (LEC) er at skabe og fast-
holde rammerne for effektiv energianvendelse. Projektet skal 
bygge bro mellem eksisterende teknologier, produkter og 
kompetencer for at skabe nye energisystemer, der reducerer 
både forbrug og spild af energi. Samtidig er det et mål at 
skabe vækst i syddanske brancher, der arbejder med energief-
fektivitet.

Undersøge muligheden for at virksomheder kan bruge eksiste-
rende kommunale bygninger og anlæg til forsøg og demonstra-
tioner på energiområdet
Dette vil understøtte kommunens virksomheder i deres 
teknologiudvikling inden for energiområdet. Dermed lettes 
virksomhedernes proces, og kommunen giver sig selv et 
udstillingsvindue.

I forbindelse med byggeri af Fryndesholm Hallen og tilbyg-
ningen til Dybbøl Skolen er der brugt ny, energibesparende 
teknologi. Desuden har Dybbøl Skolen fået opført en vind-
mølle.

Undersøge muligheden for, at kommunen kan hjælpe med at 
teste produkter til energireduktioner
Det kunne f.eks. være i forbindelse med opførelse af nyt byg-
geri - f.eks. på havnen i Sønderborg.

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter 
(SET)

Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en ny 
organisation stiftet pr. 1. januar 2010 ved fusionen 
af Center for Erhvervsudvikling (CfE) og Ferieregion 
Sønderborg. 

Centret er omdrejningspunkt for den organiserede 
indsats til styrkelse af Sønderborgs vækst og konkur-
renceevne. SET har til formål at virke på grundlag af 
den til enhver tid gældende vision for erhvervsfrem-
meindsatsen i Sønderborg. 

Se mere information på www.cfe.dk.

ZEROcompany og ZERObutik

En virksomhed kan få titlen ZEROcompany eller 
ZERObutik, hvis de udarbejder en ambitiøs klimas-
trategi.

Sønderborg Kommune blev i 2009 udnævnt til 
ZEROcompany pga. visionen om CO2-neutralitet og 
vedtagelse af energipolitik og -strategi 2008.

I byggeriet Alsion, der blandt andet rummer Syddansk Univer-
sitet, er der arbejdet med flere CO2-besparende tiltag. Der er 
f.eks. forsøg med solceller og brug af termisk varme.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

Der er foreslået to steder til biogasanlæg i den nye Kom-
muneplan. Landbo Syd er igang med at skabe overblik over, 
hvilke forudsætninger der skal opfyldes for at etablere biogas 
i området.

Kommunen har været med til at finansiere en undersøgelse 
af økonomien i opførelse af biogasanlæg i kommunen; et 
såkaldt feasibility study. Der arbejdes videre med at realisere 
planerne i regi af regeringens Grøn vækst-pakke

Fortsat arbejde for gode muligheder for at etablere biogasanlæg 
i kommunen
Kommunen indgår i dialog med interesserede parter og er 
opmærksom på at sikre den rette planlægning for området.

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 
fremtidige miljøgodkendelser vil der således ske energibe-
sparelser i landbruget.

Når kommunen meddeler miljøgodkendelser, indeholder de 
vilkår om, at landmanden skal have udarbejdet en kortlæg-
ning af energiforbruget, hvis det ligger over et normforbrug. 
Han skal også indføre energibesparende foranstaltninger, hvis 
de kan betales tilbage over to år.

Hvis der indføres gyllekøling i et projekt, skal der redegøres 
for, at størstedelen af den indvundne varme kan genbruges, 
så den ikke udledes unødigt. Kommunen stiller også nødven-
dige vilkår om, at landmanden skal udnytte sine ressourcer 
bedst muligt og mindske forbruget til lys og ventilation.

Vilkårene gælder for otte år, og de er med til at sikre fokus på 
energiområdet.

Byrådet har desuden vedtaget, at der på bortforpagtede kom-
munale arealer ikke må gødes i en afstand af 10 meter fra 
vådområder. Dette nedsætter den forøgede algevækst og deraf 
udledt CO2.

Fortsætte med arbejdet for at nedbringe energiforbruget i land-
bruget, særligt i forbindelse med miljøgodkendelser og tilsyn
De beskrevne tiltag i forbindelse med miljøgodkendelser 
skal fortsat bruges. Desuden er det vigtigt, at kommunens 
medarbejdere får bedre viden om, hvilke tiltag en landmand 
kan drage nytte af til at nedsætte sit energiforbrug og sin 
CO2-udledning.

Planlægge for klimavenlige erhvervsområder
Gennem lokalplanlægning kan kommunen være med til at 
skabe gode rammer for klimavenlige erhvervsområder f.eks. 
fastlægge bygningers arkitektur og placering, så udnyttelse af 
solenergi er mulig.

Arbejde med placering af erhvervsvirksomheder
Desuden kan kommunen hjælpe med at skabe mulighed for, 
at virksomheder kan drage nytte af hinanden f.eks. projekter 
hvor en virksomheds køling kan være varmekilde for en anden 
virksomhed.

5 Erhverv og landbrug - fortsat
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

Der er foreslået to steder til biogasanlæg i den nye Kom-
muneplan. Landbo Syd er igang med at skabe overblik over, 
hvilke forudsætninger der skal opfyldes for at etablere biogas 
i området.

Kommunen har været med til at finansiere en undersøgelse 
af økonomien i opførelse af biogasanlæg i kommunen; et 
såkaldt feasibility study. Der arbejdes videre med at realisere 
planerne i regi af regeringens Grøn vækst-pakke

Fortsat arbejde for gode muligheder for at etablere biogasanlæg 
i kommunen
Kommunen indgår i dialog med interesserede parter og er 
opmærksom på at sikre den rette planlægning for området.

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 
fremtidige miljøgodkendelser vil der således ske energibe-
sparelser i landbruget.

Når kommunen meddeler miljøgodkendelser, indeholder de 
vilkår om, at landmanden skal have udarbejdet en kortlæg-
ning af energiforbruget, hvis det ligger over et normforbrug. 
Han skal også indføre energibesparende foranstaltninger, hvis 
de kan betales tilbage over to år.

Hvis der indføres gyllekøling i et projekt, skal der redegøres 
for, at størstedelen af den indvundne varme kan genbruges, 
så den ikke udledes unødigt. Kommunen stiller også nødven-
dige vilkår om, at landmanden skal udnytte sine ressourcer 
bedst muligt og mindske forbruget til lys og ventilation.

Vilkårene gælder for otte år, og de er med til at sikre fokus på 
energiområdet.

Byrådet har desuden vedtaget, at der på bortforpagtede kom-
munale arealer ikke må gødes i en afstand af 10 meter fra 
vådområder. Dette nedsætter den forøgede algevækst og deraf 
udledt CO2.

Fortsætte med arbejdet for at nedbringe energiforbruget i land-
bruget, særligt i forbindelse med miljøgodkendelser og tilsyn
De beskrevne tiltag i forbindelse med miljøgodkendelser 
skal fortsat bruges. Desuden er det vigtigt, at kommunens 
medarbejdere får bedre viden om, hvilke tiltag en landmand 
kan drage nytte af til at nedsætte sit energiforbrug og sin 
CO2-udledning.

Planlægge for klimavenlige erhvervsområder
Gennem lokalplanlægning kan kommunen være med til at 
skabe gode rammer for klimavenlige erhvervsområder f.eks. 
fastlægge bygningers arkitektur og placering, så udnyttelse af 
solenergi er mulig.

Arbejde med placering af erhvervsvirksomheder
Desuden kan kommunen hjælpe med at skabe mulighed for, 
at virksomheder kan drage nytte af hinanden f.eks. projekter 
hvor en virksomheds køling kan være varmekilde for en anden 
virksomhed.

Der en stor produktion af grise i området. Det giver et godt 
grundlag for biogasanlæg.

BioenergiSyd

Foreningen BioenergiSyd blev stiftet i oktober 2009 
blandt landmænd omkring Sønderborg og Aabenraa. 

Foreningens formål er at:
• arbejde for etablering af et eller flere fælles biogas-

anlæg i området 
• fremme udvikling og brug af andre former for bio-

energi efter medlemmernes ønsker 
• være talerør for de biogasinteresserede medlemmer, 

herunder også varetage de politiske interesser såvel 
lokalt som nationalt 

• indsamle viden og erfaring fra andre lignende 
foreninger og formidle resultaterne til foreningens 
medlemmer

Foreningens medlemmer har skudt penge i projektet 
sammen med EnergiSyd, LandboSyd og LAG i Søn-
derborg og Aabenraa.
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6 Energikilder og genanvendelse

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Undersøge mulighederne for at udnytte biobrændsel til energi-
produktion
Teknologien skal udnyttes, hvor det nedbringer miljøbe-
lastning en, er økonomisk forsvarligt og giver sikker drift.

Kommunen deltager som projektleder i projektet ”Anven-
delse af bioenergi i mikrokraftvarmeanlæg”. Projektet har 
til formål at undersøge og afprøve bioenergi som energikilde 
til mikrokraftvarmeanlæg. Projektet har desuden deltagelse 
af private aktører, Sydenergi og Aalborg Universitets Esbjerg 
Afdeling. 

Fortsat deltage i projekt "Anvendelse af bioenergi i microkraft-
varmeanlæg"
Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionalud-
vikling med ca. 4,2 mio kr. og af Syddansk Vækstforum med 
ca. 1,3 mio. kr. Budgettet er i alt på ca. 8,4 mio. kr. Projek-
tet løber fra 2009 til ultimo 2011

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.

Projektet om test af µchp-anlæg er forsinket. De første anlæg 
sættes derfor op i september 2010. Kommunen samarbej-
der med konsortiet ”Dansk Mikrokraftvarme”. Her skal vi 
være med til at skabe rammerne for udvikling af projektet i 
området.

Fortsætte kommunalt samarbejde med private aktører om test af 
mikrokraftvarmeanlæg
Projektet Dansk Mikrokraftvarme løber over seks år fra 2006 
til 2012. I 2010 er det planen at installere 5 mikrokraft-
varmeanlæg rundt om i kommunen. Senere skal det udvides 
til ca. 50 mikrokraftvarmeanlæg. 

Der er i dag 21 møller i kommunen, hvoraf mange er ved at 
være udtjente. I kommuneplan 2009 - 2021 er der udpeget 
2 nye områder til vindmøller: Et syd for Vester Sottrup og et 
nordøst for Mintebjerg. Den nærmere planlægning for områ-
det ved Mintebjerg er påbegyndt, mens området ved Vester 
Sottrup afventer vejdirektoratets vurdering.

Der arbejdes også med at opstille en vindmølle på under 80 
meter ved Linak i Guderup. Vindmøllen kræver ny lokalplan.

Fortsætte arbejdet med at udpege egnede områder til vindmøller
Vi har igangsat et arbejde, der har til hensigt at udpege og 
kortlægge potentielle vindmølleområder i kommunen. Disse 
områder vil, på baggrund af høringer, borgermøder og en 
række justeringer, blive indarbejdet i en egentlig temaplan 
for opstillingen af vindmøller i Sønderborg Kommune, der 
ligeledes er under udarbejdelse. På denne baggrund ønsker vi 
at realisere opstillingen af en lang række nye vindmøller.

Muligheden for at opstile havvindmøller skal også undersøges 
nærmere.

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.

Skraldiaden er blevet gennemført i samarbejde med Forsy-
ning A/S.

Projektet Skraldiaden videreføres ikke. I stedet gennemføres 
en række tiltag, beskrevet i den nye affaldsplan (se næste 
side).

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.

De fleste et-skyls-toiletter i kommunens bygninger er blevet 
udskiftet med to-skyls-toiletter. Flere vil blive udskiftet i 
forbindelse med energirenoveringer i kommunen. Man mere 
end halverer vandforbruget til toiletskyl ved at udskifte toilet-
terne. 

I forbindelse med energirenoveringer får børnehaver og skoler 
sensorvandhaner. Små børn glemmer nogle gange at lukke 
for vandet, og det medfører et stort vandspild. Desuden er 
brugen af ”små børnetoiletter” blevet minimeret, da de ikke 
har to skyl og ofte løber. Endelig sættes der vandbesparende 
dyser på vandhaner med stort vandforbrug.

Vandforsyningsplan
Der skal udarbejdes en ny vandforsyningsplan, der behandler 
forsyningsstrukturen i kommunen. Den kan evt. indeholde 
målsætninger for vandbesparelser ved f.eks. ledningstab.

Udpege områder til skovrejsning
Som omtalt tidligere kan skovrejsning hjælpe med at beskytte 
grundvandet. Samtidig vil det give en CO2-mæssig gevinst, 
hvis der plantes mere skov i kommunen.
Skovrejsningsområderne udpeges i kommuneplanen.

Mål i energipolitik 2008

•  Byrådet vil arbejde for at tilpasse sin strategi efter de til enhver tid bedste teknologiske løsninger inden for CO2-neutral 
energiproduktion.

•  Byrådet vil arbejde for produktion af CO2-neutral energi i kommunen.
•  Byrådet forventer, at brint bliver interessant som energibærer i fremtiden. Derfor ønsker Byrådet at støtte udviklingsprojek-

ter på brintområdet.
•  Byrådet vil arbejde for 100 % genanvendelse af kommunens affald, herunder reducere affaldsmængden, øge genanven-

delse og affaldssortering og øge befolkningens bevidsthed om affald generelt og særligt blandt de kommende generationer.
•  Byrådet vil arbejde for, at vandforbruget reduceres i kommunen.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Undersøge mulighederne for at udnytte biobrændsel til energi-
produktion
Teknologien skal udnyttes, hvor det nedbringer miljøbe-
lastning en, er økonomisk forsvarligt og giver sikker drift.

Kommunen deltager som projektleder i projektet ”Anven-
delse af bioenergi i mikrokraftvarmeanlæg”. Projektet har 
til formål at undersøge og afprøve bioenergi som energikilde 
til mikrokraftvarmeanlæg. Projektet har desuden deltagelse 
af private aktører, Sydenergi og Aalborg Universitets Esbjerg 
Afdeling. 

Fortsat deltage i projekt "Anvendelse af bioenergi i microkraft-
varmeanlæg"
Projektet er støttet af Den Europæiske Fond for Regionalud-
vikling med ca. 4,2 mio kr. og af Syddansk Vækstforum med 
ca. 1,3 mio. kr. Budgettet er i alt på ca. 8,4 mio. kr. Projek-
tet løber fra 2009 til ultimo 2011

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.

Projektet om test af µchp-anlæg er forsinket. De første anlæg 
sættes derfor op i september 2010. Kommunen samarbej-
der med konsortiet ”Dansk Mikrokraftvarme”. Her skal vi 
være med til at skabe rammerne for udvikling af projektet i 
området.

Fortsætte kommunalt samarbejde med private aktører om test af 
mikrokraftvarmeanlæg
Projektet Dansk Mikrokraftvarme løber over seks år fra 2006 
til 2012. I 2010 er det planen at installere 5 mikrokraft-
varmeanlæg rundt om i kommunen. Senere skal det udvides 
til ca. 50 mikrokraftvarmeanlæg. 

Der er i dag 21 møller i kommunen, hvoraf mange er ved at 
være udtjente. I kommuneplan 2009 - 2021 er der udpeget 
2 nye områder til vindmøller: Et syd for Vester Sottrup og et 
nordøst for Mintebjerg. Den nærmere planlægning for områ-
det ved Mintebjerg er påbegyndt, mens området ved Vester 
Sottrup afventer vejdirektoratets vurdering.

Der arbejdes også med at opstille en vindmølle på under 80 
meter ved Linak i Guderup. Vindmøllen kræver ny lokalplan.

Fortsætte arbejdet med at udpege egnede områder til vindmøller
Vi har igangsat et arbejde, der har til hensigt at udpege og 
kortlægge potentielle vindmølleområder i kommunen. Disse 
områder vil, på baggrund af høringer, borgermøder og en 
række justeringer, blive indarbejdet i en egentlig temaplan 
for opstillingen af vindmøller i Sønderborg Kommune, der 
ligeledes er under udarbejdelse. På denne baggrund ønsker vi 
at realisere opstillingen af en lang række nye vindmøller.

Muligheden for at opstile havvindmøller skal også undersøges 
nærmere.

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.

Skraldiaden er blevet gennemført i samarbejde med Forsy-
ning A/S.

Projektet Skraldiaden videreføres ikke. I stedet gennemføres 
en række tiltag, beskrevet i den nye affaldsplan (se næste 
side).

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.

De fleste et-skyls-toiletter i kommunens bygninger er blevet 
udskiftet med to-skyls-toiletter. Flere vil blive udskiftet i 
forbindelse med energirenoveringer i kommunen. Man mere 
end halverer vandforbruget til toiletskyl ved at udskifte toilet-
terne. 

I forbindelse med energirenoveringer får børnehaver og skoler 
sensorvandhaner. Små børn glemmer nogle gange at lukke 
for vandet, og det medfører et stort vandspild. Desuden er 
brugen af ”små børnetoiletter” blevet minimeret, da de ikke 
har to skyl og ofte løber. Endelig sættes der vandbesparende 
dyser på vandhaner med stort vandforbrug.

Vandforsyningsplan
Der skal udarbejdes en ny vandforsyningsplan, der behandler 
forsyningsstrukturen i kommunen. Den kan evt. indeholde 
målsætninger for vandbesparelser ved f.eks. ledningstab.

Udpege områder til skovrejsning
Som omtalt tidligere kan skovrejsning hjælpe med at beskytte 
grundvandet. Samtidig vil det give en CO2-mæssig gevinst, 
hvis der plantes mere skov i kommunen.
Skovrejsningsområderne udpeges i kommuneplanen.

Bioenergi i microkraftvarme

Projektet "Anvendelse af bioenergi i microkraft-
varme" er nært beslægtet med "Dansk Microkraft-
varme", men her er der direkte fokus på at anvende 
bioenergi - f.eks. biogas eller bio methanol/ethanol 
- i anlæggene. Projektet kan således ses som et 
supplement og en videreudvikling af projektet Dansk 
Microkraftvarme.

Den Europæiske Union og Syddansk Vækstforum er 
parter i projektet om anvendelse af bioenergi i mi-
crokraftvarmeanlæg.

Dansk Microkraftvarme

Projektet Dansk Mikrokraftvarme udvikler og tester 
brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg til boliger. 
Mikrokraftvarmeanlæggene producerer både strøm og 
varme og udnytter derfor energien mere effektivt end 
naturgas- og oliefyr. 

Projektet gennemføres i både Sønderborg og Lolland 
Kommuner. På Lolland anvendes brint i anlæggene, 
mens vi i Sønderborg anvender naturgas. Resultaterne 
skal løbende sammenholdes.

De energieffektive mikrokraftvarmeanlæg kan inden 
for få år betyde markant lavere CO2-udledning fra 
individuelt opvarmede boliger både herhjemme og 
i udlandet. Og teknologien tegner allerede nu til at 
skabe mange videnarbejdspladser.

Bag projektet står et nationalt konsortium af danske 
energivirksomheder. Konsortiet flytter mikrokraft-
varme-anlæggene ud af laboratorierne og ind hos 
forbrugere, så anlæggene testes og demonstreres 
under virkelige vilkår. 

Konsortiet bakkes op af Energistyrelsen, Klima- og 
Energiministeriet og Folketinget, der ser Dansk Mikro-
kraftvarme som et vigtigt skridt til at nå det danske 
mål om 32 % vedvarende energi i 2020. Derfor fik 
Dansk Mikrokraftvarme bevilget 50 millioner kroner 
på Finansloven i 2008.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
I 2010 er der vedtaget en ny og ambitiøs affaldsplan for 
Sønderborg Kommune. Planen indeholder otte fokusområder, 
der her beskrives under Initiativer 2010.

Kommunen har gennemført et pilotprojekt med at opstille 
affaldspressere ved en skole, et plejehjem og rådhuset i 
Sønderborg i 1 år. Affaldspresserne funger ved at kompri-
mere affaldet, så det skal afhentes færre gange. Projektet har 
vist, at ved rådhuset og skolen gav det gevinst. Her kunne 
halvdelen af afhentningerne spares væk. Derved opnås både 
en økonomisk gevinst pga. lavere udgift til Sønderborg Forsy-
ning og CO2-besparelse, fordi skraldebilerne skal kørre færre 
gange. Ved plejehjemmet viste det sig, at affaldet ikke med 
samme fordel kunne komprimeres pga. en anden affaldssam-
mensætning.

Informationskampagne til borgere
Borgerne skal informeres om, hvad den enkelte kan gøre for 
at nedbringe den mængde affald, vi danner. Vi vil derfor køre 
informationskampagner med fokus på affaldsforebyggelse og 
klima.

Informationskampagne til erhverv
For langt de fleste virksomheder er det økonomien, der er det 
afgørende argument for at fremme forebyggelsen af affald. 
Derfor vil vi lave informationskampagner, der tager udgangs-
punkt i såvel økonomi som klima. Et eksempel kan være fol-
dere, der bl.a. indeholder ”Den gode historie”. De kan deles 
ud ved tilsyn og gennem BYG.

Kortlægning af affald i kommunens egne institutioner
Den kommunale organisation er den største arbejdsplads i 
kommunen, og vi er derfor med til at generere store mængder 
affald. Vi skal blive bedre til at forebygge dannelsen af affald 
og til at sortere. Som udgangspunkt for initiativet skal der 
udføres en gennemgribende kortlægning af affaldsproduktio-
nen i alle kommunens institutioner, herunder også admini-
strationerne.

Nye regulativer for håndtering af affald i husholdninger og 
erhverv
Affaldsbekendtgørelsen skal udmøntes igennem regulativer. 
Der skal vedtages et regulativ for husholdningsaffald og et for 
erhvervsaffald. Begge med ikrafttrædelse senest 1.1. 2011.

Tilsyn med erhverv
Kommunens miljøafdeling fører tilsyn med en stor del af 
kommunens virksomheder. I forbindelse med disse tilsyn vil 
der blive fokuseret mere på forebyggelse og sortering af af-
fald. Vi vil have et øget fokus på nye virksomheder og hjælpe 
dem med med at få etableret nogle gode ordninger. Vi kom-
mer ikke på alle virksomheder. Derfor bliver initiativet delt 
mellem kommune som myndighed og Forsyning som rådgiver.

Husstandsindsamling af genanvendeligt affald
Kommunens nuværende system til indsamling af hushold-
ningsaffald er forældet. I planperioden (2010-2012) vil der 
blive indført en ordning til husstandsindsamling af genanven-
deligt husholdningsaffald. Sammen med ordningen vil der 
blive indført 14 dagstømning af restaffald.

Mobil flishugger
Der er meget trafik til og fra containerpladser dels med have/- 
grenaffald til kompostering og dels med færdigt kompost til 
udbringning i haverne. Vi vil gerne hjælpe vores borgere med 
at gøre det muligt at holde have- og grenaffaldet hjemme i 
haverne. Derfor vil vi køre et forsøg med en mobil flishugger.

Affald i naturen
Det er til stor irritation for alle, når der flyder affald i gader og 
natur. Miljøministeriet har iværksat en netværksorganisation, 
som skal søge for at ændre danskernes adfærd. 
Visionen er at gøre Danmark til verdens reneste land. Vi vil 
bidrage til dette ved at gøre en øget indsats i vores område. 
Det kan være noget med kampagner, opstilling af affaldseg-
nede containere i gademiljøet osv. 

6 Energikilder og genanvendelse - fortsat



31

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
I 2010 er der vedtaget en ny og ambitiøs affaldsplan for 
Sønderborg Kommune. Planen indeholder otte fokusområder, 
der her beskrives under Initiativer 2010.

Kommunen har gennemført et pilotprojekt med at opstille 
affaldspressere ved en skole, et plejehjem og rådhuset i 
Sønderborg i 1 år. Affaldspresserne funger ved at kompri-
mere affaldet, så det skal afhentes færre gange. Projektet har 
vist, at ved rådhuset og skolen gav det gevinst. Her kunne 
halvdelen af afhentningerne spares væk. Derved opnås både 
en økonomisk gevinst pga. lavere udgift til Sønderborg Forsy-
ning og CO2-besparelse, fordi skraldebilerne skal kørre færre 
gange. Ved plejehjemmet viste det sig, at affaldet ikke med 
samme fordel kunne komprimeres pga. en anden affaldssam-
mensætning.

Informationskampagne til borgere
Borgerne skal informeres om, hvad den enkelte kan gøre for 
at nedbringe den mængde affald, vi danner. Vi vil derfor køre 
informationskampagner med fokus på affaldsforebyggelse og 
klima.

Informationskampagne til erhverv
For langt de fleste virksomheder er det økonomien, der er det 
afgørende argument for at fremme forebyggelsen af affald. 
Derfor vil vi lave informationskampagner, der tager udgangs-
punkt i såvel økonomi som klima. Et eksempel kan være fol-
dere, der bl.a. indeholder ”Den gode historie”. De kan deles 
ud ved tilsyn og gennem BYG.

Kortlægning af affald i kommunens egne institutioner
Den kommunale organisation er den største arbejdsplads i 
kommunen, og vi er derfor med til at generere store mængder 
affald. Vi skal blive bedre til at forebygge dannelsen af affald 
og til at sortere. Som udgangspunkt for initiativet skal der 
udføres en gennemgribende kortlægning af affaldsproduktio-
nen i alle kommunens institutioner, herunder også admini-
strationerne.

Nye regulativer for håndtering af affald i husholdninger og 
erhverv
Affaldsbekendtgørelsen skal udmøntes igennem regulativer. 
Der skal vedtages et regulativ for husholdningsaffald og et for 
erhvervsaffald. Begge med ikrafttrædelse senest 1.1. 2011.

Tilsyn med erhverv
Kommunens miljøafdeling fører tilsyn med en stor del af 
kommunens virksomheder. I forbindelse med disse tilsyn vil 
der blive fokuseret mere på forebyggelse og sortering af af-
fald. Vi vil have et øget fokus på nye virksomheder og hjælpe 
dem med med at få etableret nogle gode ordninger. Vi kom-
mer ikke på alle virksomheder. Derfor bliver initiativet delt 
mellem kommune som myndighed og Forsyning som rådgiver.

Husstandsindsamling af genanvendeligt affald
Kommunens nuværende system til indsamling af hushold-
ningsaffald er forældet. I planperioden (2010-2012) vil der 
blive indført en ordning til husstandsindsamling af genanven-
deligt husholdningsaffald. Sammen med ordningen vil der 
blive indført 14 dagstømning af restaffald.

Mobil flishugger
Der er meget trafik til og fra containerpladser dels med have/- 
grenaffald til kompostering og dels med færdigt kompost til 
udbringning i haverne. Vi vil gerne hjælpe vores borgere med 
at gøre det muligt at holde have- og grenaffaldet hjemme i 
haverne. Derfor vil vi køre et forsøg med en mobil flishugger.

Affald i naturen
Det er til stor irritation for alle, når der flyder affald i gader og 
natur. Miljøministeriet har iværksat en netværksorganisation, 
som skal søge for at ændre danskernes adfærd. 
Visionen er at gøre Danmark til verdens reneste land. Vi vil 
bidrage til dette ved at gøre en øget indsats i vores område. 
Det kan være noget med kampagner, opstilling af affaldseg-
nede containere i gademiljøet osv. Affald i naturen er ikke et kønt syn, og så er det miljømæssigt 

dårligt.

Vi skal alle hjælpe med at sørge for, at kloden ikke svømmer 
over i affald.

Den fjerde affaldsplan

Affaldsplan 2010-2020 er kommunens fjerde affalds-
plan. Den er et samlende dokument for kommunens 
indsats på affaldsområdet. 

Planen beskriver, hvordan 
vi vil håndtere det af-
fald, der fremkommer hos 
borgere og virksomheder i 
kommunen. 

Du kan læse hele affald-
splanen på 
www.sonderborgkommune.
dk/naturogmiljoe

Se i øvrigt www.holddanmarkrent.dk
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7 Turisme og fritid

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Udarbejde turismepolitik indeholdende tiltag, der fremmer  CO2-
neutrale ferietilbud
Mulighederne for at udvalgte sommerhusområder gøres CO2-
neutrale og mulighederne for at tilbyde CO2-neutral transport 
ved indfaldsveje til Sønderborg skal undersøges.

Initiativet fra 2008 er ikke igangsat.

Der er i sommeren 2010 indsat en ny gratis bus på Nordals 
til at transportere sommerhusgæster og sejlere til Danfoss 
Universe. Dermed styrkes den offentlige trafik. Samtidig 
profileres Danfoss Universe, der har fokus på intelligent brug 
af energi og vores naturlige ressourcer.

Arbejde videre med busruter for turister
Brugen af busruter specielt møntet på turister skal fortsat 
overvejes og gøres bedre for at styrke den mere bæredygtige 
turisme.

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.

Flere delegation har gennem de sidste par år besøgt Sønder-
borg som erhvervsturister for at høre om områdets klimaind-
sats. Kommunen har i samarbejde med ProjectZero været 
værter og informeret om visonen om CO2-neutralitet.

Samarbejde med Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) skal 
sikre turistprojekter inden for CO2-neutralitet
Med fusionen mellem Center for Erhvervsudvikling og Feriere-
gionen til SET bliver incitamentet til at skabe erhvervsturisme 
inden for CO2-neutralitet endnu større.

Læs mere om SET under Erhverv og landbrug.

Forbedre forholdene for cykelturisme og dermed tiltrække flere 
cykelturister
Ved at skabe gode cykelruter og overnatningspladser for cy-
kelturister vil vi tiltrække mere "energivenlig turisme". Vi skal 
derfor også sikre en effektiv information om tilbudene og en 
god skiltning i området.

En del af initiativerne præsenteret under andre overskrifter 
støtter også turisme- og ferieområdet. F.eks. indsatsen for at 
forbedre forholdene for cyklister, anlægge nye vandrestier og 
grønne korridorer i byerne. Ligeledes kan mere skovrejsning 
og genetablering af søer og vådområder være til gavn for 
turismen og lokale borgeres brug af naturen.

Mål i energipolitik 2008

•  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 attraktive og unikke ferie- og fritidsoplevelser med CO2-neutralitet som 

grundstamme.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Udarbejde turismepolitik indeholdende tiltag, der fremmer  CO2-
neutrale ferietilbud
Mulighederne for at udvalgte sommerhusområder gøres CO2-
neutrale og mulighederne for at tilbyde CO2-neutral transport 
ved indfaldsveje til Sønderborg skal undersøges.

Initiativet fra 2008 er ikke igangsat.

Der er i sommeren 2010 indsat en ny gratis bus på Nordals 
til at transportere sommerhusgæster og sejlere til Danfoss 
Universe. Dermed styrkes den offentlige trafik. Samtidig 
profileres Danfoss Universe, der har fokus på intelligent brug 
af energi og vores naturlige ressourcer.

Arbejde videre med busruter for turister
Brugen af busruter specielt møntet på turister skal fortsat 
overvejes og gøres bedre for at styrke den mere bæredygtige 
turisme.

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.

Flere delegation har gennem de sidste par år besøgt Sønder-
borg som erhvervsturister for at høre om områdets klimaind-
sats. Kommunen har i samarbejde med ProjectZero været 
værter og informeret om visonen om CO2-neutralitet.

Samarbejde med Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) skal 
sikre turistprojekter inden for CO2-neutralitet
Med fusionen mellem Center for Erhvervsudvikling og Feriere-
gionen til SET bliver incitamentet til at skabe erhvervsturisme 
inden for CO2-neutralitet endnu større.

Læs mere om SET under Erhverv og landbrug.

Forbedre forholdene for cykelturisme og dermed tiltrække flere 
cykelturister
Ved at skabe gode cykelruter og overnatningspladser for cy-
kelturister vil vi tiltrække mere "energivenlig turisme". Vi skal 
derfor også sikre en effektiv information om tilbudene og en 
god skiltning i området.

En del af initiativerne præsenteret under andre overskrifter 
støtter også turisme- og ferieområdet. F.eks. indsatsen for at 
forbedre forholdene for cyklister, anlægge nye vandrestier og 
grønne korridorer i byerne. Ligeledes kan mere skovrejsning 
og genetablering af søer og vådområder være til gavn for 
turismen og lokale borgeres brug af naturen.

Søer pynter i naturen og bidrager til at optage CO2.

Danfoss Universe er en oplevelsespark for hele familien med 
fokus på naturvidenskab.
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8 Uddannelse

Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

House of Science sætter særligt fokus på naturvidenskab, 
iværksætteri, innovation, kreativitet, energi og miljø i under-
visningen af kommunens børn og unge.

Kommunen er i et partnerskab med andre kommuner en 
”Science kommune”. Det mærke får en kommune kun, hvis 
den har en strategi for udvikling af naturfagsområdet, der 
spiller sammen med kommunens strategi for erhvervsud-
vikling.

60 af kommunens naturfagslærere har gennemført kursus 
hos House of Science. Kurserne skal styrke netværket mellem 
naturfagslærerne på tværs og være med til at øge under-
visernes motivation og engagement for naturfagsundervisnin-
gen.

I 2009 blev det første naturfagsmaraton holdt i Sønderborg. 
Her deltog 35 klasser, alle fra 5. - 6. klassetrin. Eleverne 
dystede om at være de bedste til at løse en række naturfa-
glige opgaver. 

I september 2010 dystede næsten 1000 elever fra områdets 
folkeskoler og ungdomsuddannelser på årets natur-
videnskabsfestival om at konstruere de bedste vindmølle- og 
solcelle- drevne elbiler. Naturvidenskabsfestivalen er planlagt 
af House of Science i samarbejde med Sønderborg kommune, 
ProjectZero og områdets gymnasier.

Fortætte samarbejdet med House of Science for at styrke de 
naturvidenskabelige fag
Til at koordinere de mange naturfagstiltag, der sker i kom-
munens skolevæsen, ansættes en sciencekoordinator i 2010. 
Der ønskes skabt et bæredygtigt fundament for de naturfag-
lige tiltag, hvorfor sciencekoordinatoren skal have et meget 
tæt samarbejde med de ansatte i House of Science.

Mere uddannelse til naturfagslærere 
De 60 naturfagslærere, der allerede har været på kursus, skal 
tilbydes endnu et 30 timers kursus, der sætter dem i stand til 
at virke som konsulenter for de øvrige naturfagslærere.

Fælles Event 39 skal gennemføres
Fælles Event 39 refererer til et arrangement, der skal løbe 
af stablen i uge 39. Arrangementet afholdes af House of 
Science i forbindelse med den landsdækkende naturviden-
skabsfestival. Ved Fælles Event 39 skal elever i 0. - 7. klasse 
og 8. klasse - 3. g deltage i en temadag om bæredygtig 
energi. De yngste elever arbejder med vind og vindenergi, 
mens de ældste arbejder med solenergi.

Naturfagsmaraton for overbygningen
Der har været stor interesse for naturfagsmaraton for 5. - 6. 
klassetrin, og dette initiativ skal bevares. Men det er også 
oplagt at udvide arrangementet til også at omfatte klassetrin 
fra 7. klasse.

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 arbej-
der med. I Sønderborg vil det være oplagt at rette fokus i 
arrangementerne mod forskning i energirigtige løsninger i 
forlængelse af visionen om CO2-neutralitet. Det vil både give 
en attraktiv udstillingsplads for kommunens virksomheder og 
øge befolkningens bevidsthed om emnet.

Kommunen deltog i Forskningens Døgn i 2008, men ønsker 
ikke at deltage fortsat. I stedet bruges indsatsen på andre 
områder.

Mål i energipolitik 2008

•  Byrådet ønsker at styrke viden og forskning inden for energiområdet på uddannelsesinstitutionerne (fra ABC til PhD).
•  Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke uddannelsesklynger med fokus på energiområdet.
•  Byrådet ønsker, at kendskabet til brint skal udbredes til hele kommunens befolkning.
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
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.

House of Science sætter særligt fokus på naturvidenskab, 
iværksætteri, innovation, kreativitet, energi og miljø i under-
visningen af kommunens børn og unge.

Kommunen er i et partnerskab med andre kommuner en 
”Science kommune”. Det mærke får en kommune kun, hvis 
den har en strategi for udvikling af naturfagsområdet, der 
spiller sammen med kommunens strategi for erhvervsud-
vikling.

60 af kommunens naturfagslærere har gennemført kursus 
hos House of Science. Kurserne skal styrke netværket mellem 
naturfagslærerne på tværs og være med til at øge under-
visernes motivation og engagement for naturfagsundervisnin-
gen.

I 2009 blev det første naturfagsmaraton holdt i Sønderborg. 
Her deltog 35 klasser, alle fra 5. - 6. klassetrin. Eleverne 
dystede om at være de bedste til at løse en række naturfa-
glige opgaver. 

I september 2010 dystede næsten 1000 elever fra områdets 
folkeskoler og ungdomsuddannelser på årets natur-
videnskabsfestival om at konstruere de bedste vindmølle- og 
solcelle- drevne elbiler. Naturvidenskabsfestivalen er planlagt 
af House of Science i samarbejde med Sønderborg kommune, 
ProjectZero og områdets gymnasier.

Fortætte samarbejdet med House of Science for at styrke de 
naturvidenskabelige fag
Til at koordinere de mange naturfagstiltag, der sker i kom-
munens skolevæsen, ansættes en sciencekoordinator i 2010. 
Der ønskes skabt et bæredygtigt fundament for de naturfag-
lige tiltag, hvorfor sciencekoordinatoren skal have et meget 
tæt samarbejde med de ansatte i House of Science.

Mere uddannelse til naturfagslærere 
De 60 naturfagslærere, der allerede har været på kursus, skal 
tilbydes endnu et 30 timers kursus, der sætter dem i stand til 
at virke som konsulenter for de øvrige naturfagslærere.

Fælles Event 39 skal gennemføres
Fælles Event 39 refererer til et arrangement, der skal løbe 
af stablen i uge 39. Arrangementet afholdes af House of 
Science i forbindelse med den landsdækkende naturviden-
skabsfestival. Ved Fælles Event 39 skal elever i 0. - 7. klasse 
og 8. klasse - 3. g deltage i en temadag om bæredygtig 
energi. De yngste elever arbejder med vind og vindenergi, 
mens de ældste arbejder med solenergi.

Naturfagsmaraton for overbygningen
Der har været stor interesse for naturfagsmaraton for 5. - 6. 
klassetrin, og dette initiativ skal bevares. Men det er også 
oplagt at udvide arrangementet til også at omfatte klassetrin 
fra 7. klasse.

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 arbej-
der med. I Sønderborg vil det være oplagt at rette fokus i 
arrangementerne mod forskning i energirigtige løsninger i 
forlængelse af visionen om CO2-neutralitet. Det vil både give 
en attraktiv udstillingsplads for kommunens virksomheder og 
øge befolkningens bevidsthed om emnet.

Kommunen deltog i Forskningens Døgn i 2008, men ønsker 
ikke at deltage fortsat. I stedet bruges indsatsen på andre 
områder.

House of Science

House of Science blev etableret i 2008 af Sønderborg 
Kommune, ProjectZero og Danfoss Universe. Efterføl-
gende har områdets 4 ungdomsuddannelsesinstitu-
tioner tilsluttet sig House of Science, som i perioden 
er udbredt til at dække fra børnehave til ungdomsud-
dannelse. Visionen er på længere sigt at dække fra 
vuggestue til PhD.

House of Science skriver på deres hjemmeside www.
houseofscience.dk: 
"House of Science er visionen om et netværk, hvor 
naturfagsformidlere på tværs af institutioner efterud-
dannes, inspireres, lærer af hinanden og udvikler nye 
og spændende undervisningsidéer.

Visionen understøtter naturfagsformidlingen i hele 
kommunen lige fra børnehaver over skoler til ungdom-
suddannelser og universitet."

60 naturfagslærere fra kommunen har været på kursus i regi af 
House of Science.

House of Science er med til at fremme interessen for naturfag 
hos kommunens børn og unge
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Iværksætte arrangementer og projekter, der udbreder 
 kendskabet til brint
Brint som energibærer vil indgå som et tema til Forsknin-
gens Døgn 2008. Desuden vil kommunen støtte, at brint 
indgår i fysikundervisningen i overbygningen i Folkeskolen.

Brint indgik som et tema i Forskningens Døgn i 2008. Men 
sidenhen er brint blevet et emne for andre tiltag.

Den første Sønderborg Brint Event, 2009, blev til i et samar-
bejde mellem kommunen og de syv fysiklærere, der i 2008-
09 gennemgik et uddannelsesforløb i House of Science.

Forløbet var, at fysiklærerne i House of Science i foråret 
2009 udarbejdede et undervisningsoplæg om brint og brint-
teknologier i det danske samfund, hvorpå undervisningsop-
lægget blev benyttet i undervisningen af 7.-9. klasser i de syv 
skoler, hvor fysiklærerne hørte til. 

Som en del af aftalen mellem House of Science og kom-
munen hørte at undervisningsforløbet skulle sigte mod den 
første Sønderborg Brint Event, som blev afholdt den 19. 
november i Nydamskolens Naturium-hal.

Ved eventen deltog 56 elever i en god og spændende dag 
med indlæg fra eleverne om brug af brint-teknologi i det dan-
ske samfund og med konkurrencekørsler mellem selvbyggede 
brintbiler. Stemningen var energisk og med lutter godt og 
konkurrencepræget humør.

Eventen, der varede fra kl. 9.00-13.00, blev indledt af vice-
borgmester Jørn Lehmann Petersen, besøgt af pressen, deri- 
blandt et TV-hold fra DR’s DR Ramasjang, som efterfølgende 
viste optagelser to gange.

Sønderborg ønsker at gøre Brint Event til en årlig begivenhed
Brint Event sætter fokus på energiforbrug og nye energiformer 
i folkeskolernes fysikundervisning. Derfor ønsker kommunen 
at forsætte initiativet.

Det er også et mål at udbrede Sønderborg Brint Event til en 
national begivenhed, hvor elever fra skoler over hele landet 
deltager.

8 Uddannelse - fortsat
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Initiativer 2008 Status 2010 Initiativer 2010 - 2012
Iværksætte arrangementer og projekter, der udbreder 
 kendskabet til brint
Brint som energibærer vil indgå som et tema til Forsknin-
gens Døgn 2008. Desuden vil kommunen støtte, at brint 
indgår i fysikundervisningen i overbygningen i Folkeskolen.

Brint indgik som et tema i Forskningens Døgn i 2008. Men 
sidenhen er brint blevet et emne for andre tiltag.

Den første Sønderborg Brint Event, 2009, blev til i et samar-
bejde mellem kommunen og de syv fysiklærere, der i 2008-
09 gennemgik et uddannelsesforløb i House of Science.

Forløbet var, at fysiklærerne i House of Science i foråret 
2009 udarbejdede et undervisningsoplæg om brint og brint-
teknologier i det danske samfund, hvorpå undervisningsop-
lægget blev benyttet i undervisningen af 7.-9. klasser i de syv 
skoler, hvor fysiklærerne hørte til. 

Som en del af aftalen mellem House of Science og kom-
munen hørte at undervisningsforløbet skulle sigte mod den 
første Sønderborg Brint Event, som blev afholdt den 19. 
november i Nydamskolens Naturium-hal.

Ved eventen deltog 56 elever i en god og spændende dag 
med indlæg fra eleverne om brug af brint-teknologi i det dan-
ske samfund og med konkurrencekørsler mellem selvbyggede 
brintbiler. Stemningen var energisk og med lutter godt og 
konkurrencepræget humør.

Eventen, der varede fra kl. 9.00-13.00, blev indledt af vice-
borgmester Jørn Lehmann Petersen, besøgt af pressen, deri- 
blandt et TV-hold fra DR’s DR Ramasjang, som efterfølgende 
viste optagelser to gange.

Sønderborg ønsker at gøre Brint Event til en årlig begivenhed
Brint Event sætter fokus på energiforbrug og nye energiformer 
i folkeskolernes fysikundervisning. Derfor ønsker kommunen 
at forsætte initiativet.

Det er også et mål at udbrede Sønderborg Brint Event til en 
national begivenhed, hvor elever fra skoler over hele landet 
deltager.

Ved Sønderborg Brint Event 2009 dystede skoleeleverne om, 
hvem der kunne konstruere den bedste brintbil.
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