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

2

Det er nu fjerde gang, der skal vedtages en ny strategi. I 2008 
vedtog byrådet en energipolitik med tilhørende energistrategi. 
Den er i 2010 fulgt op med en revideret energi-strategi, hvor 
nye initiativer blev udpeget. 

I 2012 blev en ny politik behandlet og formuleret, og ved sam-
me lejlighed ændrede den navn til Klima- og energipolitik. Det 
skete for at signalere et bredere perspektiv. Der er stadig fokus 
på at nedbringe energiforbruget og omlægge til C02-neutrale 
energikilder, men det er også vigtigt at imødegå de klimafor-
andringer, som vi forudser. ProjectZero målsætning i Roadmap 
2015, på en C02-reduktion på 25 % i forhold til 2007 har 
været i fokus for de initiativer, der blev defineret i strategien.

I 2014 er Klima- og Energistrategien blevet revideret. Denne 
gang med et afsæt i Roadmap2020 og med dialogmøder med 
alle de indvolverede afdelinger og eksterne aktører. Vi er nået i 
mål med en C02-reduktion på 25 %, men der skal langsigtede 
initiativer til for at sikre målsætningen i Roadmap 2020, hvor 
der skal ske en C02-reduktion på 50 %, i forhold til 2007.

Klima- og Energistrategien indeholder syv indsatsområder, 
der indledes med politikken for det enkelte område samt de 
relevante byrådsbeslutninger, der er vedtaget fra 2012-2014. 
Derefter følger initiativerne fra 2012 og status på disse, samt 
de nye initiativer for perioden 2014-2016.
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Forord

Det første mål er nået
I Sønderborg området har vi en vision om C02-neutralitet i 
2029, en vision som er forankret i ProjectZero. Vi er nået 
langt, siden byrådet i 2007 vedtog visionen om C02-neutra-
litet. Ja, faktisk kan vi med stolthed notere, at Sønderborg 
Kommune som virksomhed allerede nu har nået første delmål 
i vores vision: 25 % reduktion af C02-udledningen i 2015 i 
forhold til 2007.

Vi kan godt stoppe op et øjeblik, glæde os og rose hinanden for 
dét. Men også kun et øjeblik. For nye, store udfordringer venter 
– og med denne nye version af Klima- og energistrategien er 
vi klar til at gå efter næste milepæl: en reduktion på 50 pct. i 
2020 i forhold til 2007. 

Først tog vi alle de lavt hængende frugter, bagefter gik de i 
gang med at investere i de store energioptimeringsprojekter 
på bygninger og gadelys, og fremadrettet skal vi være endnu 
dygtigere til at tænke innovativt.

Med kommunen som innovationsmotor går vi efter nye 
løsninger og forretningskoncepter, der skal hjælpe os med at 
blive bæredygtige. Vi er rollemodeller i forhold til bæredygtige 
løsninger, og vi hjælper borgerne, butikkerne og virksomheder 
til at kunne følge trop. Vi er en aktiv medspiller og støtter op 
om ProjectZero's Roadmap2020!

I arbejdet for at sikre fortsat udvikling og vækst i Sønderborg 
er der med ProjectZero skabt flere hundrede nye, grønne 
arbejdspladser, og vi intensiverer samarbejdet med andre kom-
muner, og lande i EU – ja i hele verden, for yderligere at styrke 
mulighederne for business inden for klimaområdet. Visionen 
om C02-neutralitet handler nemlig også om, at vi vil agere som 
vækstmotor for erhvervs- og jobudviklingen i Sønderborg.

Venlig hilsen

Erik Lauritzen,
borgmester,
Sønderborg Kommune

Oktober 2014 
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Vejen mod nullet

ProjectZero-visionen er for Danmark og resten af  
verden et demonstrationsprojekt for, hvordan man 
for et helt område på samme tid reducerer CO2 og 
skaber nye vækstmuligheder. 

Roadmap2020 sætter rammen for CO2-reduktionerne frem 
mod 2020 
ProjectZero er Sønderborgs vision om at skabe økonomisk 
vækst og nye jobs i Sønderborg-området baseret på omstil-
lingen til et C02-neutralt samfund det vi kalder ”Den store 
omstilling”. 
I 2020 skal der være opnået en C02-reduktion på 50 % i 
forhold til år 2007 – svarende til 361.000 ton C02. 
Forudsætningen for at visionen lykkes er, at den forankres 
hos private og offentlige aktører med support fra ProjectZero-
sekretariatet

Roadmap2020: 
 – er et konkret bud på, hvordan Sønderborg-området når sit 
2020-mål

 – beskriver inden for seks fokusområder konkrete forretnings-
baserede koncepter, 

 – er en accelerator for den erhvervs-, job- og klimaudvikling, 
der skal foregå frem mod 2020

 – er en kickstarter til nye udviklingsområder via markedsbase-
rede partnerskaber 

Roadmap2020
pRojectzeRo

Det vil vi
Sønderborg-området vil være et C02-neutralt vækstområde 20 
år før resten af Danmark. ProjectZero er visionen om vækst 
og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-
området bliver C02-neutralt i 2029. 

Visionen er en innovationsmotor for nye løsninger og forret-
ningskoncepter, der skal gøre det muligt ”at holde hus med” 
verdens energi-, fødevare-, vand- og øvrige ressourcer på en 
bæredygtig måde. Visionen er dermed også en vækstmotor for 
Sønderborg-området – som skaber udvikling og nye grønne 
arbejdspladser.

Det når vi
Siden 2007, hvor Sønderborg Byråd vedtog visionen om at 
blive C02-neutral, er der skabt ca. 800 nye grønne arbejds-
pladser. Sønderborg-området har indtil 2012 reduceret 
C02-udledningen med 22 % og er dermed godt på vej til at nå 
målet om 25 % reduktion i 2015. Næste mål er, at udlednin-
gen i 2020 er reduceret med 50 % i forhold til 2007 – med 
udsigt til over 900 nye arbejdspladser pr. år frem mod 2020. 
Det endelige mål er at være C02-neutral i 2029.

Det gør vi
Vi viser viljen til at igangsætte og virkeliggøre nye forret-
ningsdrevne koncepter, udvikle nye løsninger og indlede nye 
partnerskaber i et samarbejde baseret på, at nye klimakloge 
løsninger giver en økonomisk gevinst for den enkelte borger og 
virksomhed.

Du kan følge og deltage i vejen mod nullet
Roadmap2020 hviler på et fundament, der har udviklet sig 
over visionens første fem år. Fundamentet er Masterplan2029, 
der udstikker de overordnede rammer for at skabe et C02-neu-
tralt Sønderborg-område i 2029, og Roadmap2015, som har 
vist vejen til første delmål: En 25 % reduktion i 2015 i forhold 
til 2007. 
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Tre kendte ...
De tre kendte Roadmap 2020-fokusområder omfatter  
1. borgere, 2. virksomheder og 3. det offentlige, som fortsat 
udgør vigtige platforme for at drive involvering og høste både 
energibesparelser og C02-reduktioner:

Borgere: Indsatsen fokuseres på energieffektiviseringer i relation 
til boliger og apparater samt adfærd og energiproduktion på ma-
triklen. Boligejerformerne adresseres med dedikerede indsatser. 
I perioden 2015-2020 er målet at realisere samlet 33.700 ton 
CO2-reduktioner i indsatsområdet.

Virksomheder: Indsatsen fokuseres på energieffektiviseringer 
og egen grøn energiproduktion i relation til industri, landbrug, 
handel og service. I perioden 2015-2020 er målet at realisere 
samlet 28.000 ton CO2 -reduktioner i indsatsområdet.

Det offentlige: Indsatsen fokuseres på kommunen, forsynings-
selskaberne, skoler, institutioner og organisationer som virksom-
heder. Der forventes samlet i perioden 2015-2020 en reduktion 
på 8.000 ton CO2 i indsatsområdet. Med udgangspunkt i en 
2007-baseline for Sønderborg Kommune (som virksomhed) på 
19.300 ton CO2 forventes en yderligere reduktion på i alt ca. 
4.800 ton CO2 frem mod 2020, således at kommunens CO2-
udledning i 2020 ikke overstiger 9.600 ton CO2. 

– og tre nye 
De tre nye Roadmap2020-udviklingstemaer, som forventes at 
blive vigtige drivere for CO2-reduktion i fremtiden, er:

Intelligent energi: Udviklingen af det intelligente energisystem 
baseret på indfasning af mere vedvarende energi fra bl.a. sol og 
vind. Flere vindmøller, centrale solcelleanlæg og omstilling til 
grøn fjernvarme skal samlet skabe 43.900 ton CO2-reduktioner. 
Kommunen spiller som myndighed en vigtig rolle i realiseringen 
af de lagte mål.

Bioøkonomi: Aktiv involvering af Sønderborg-områdets virksom-
heder i anvendelsen af bio-ressourcer til fødevarer, energi- og 
biobaserede materialer og etableringen af bioenergi produk-
tionsfaciliteter i Sønderborg-området. Samlet forventes fra 
området skabt 30.500 ton CO2 i perioden 2015-2020. Kom-
munen spiller som myndighed og projektudvikler en vigtig rolle i 
realiseringen af de lagte mål.

Grøn transport: Udvikling og demonstration af sammenhæn-
gende løsninger og koncepter for grøn transport i bysamfund 
og landområder. Øget cyklisme, elbiler og mere energieffektive 
biler, omlægning til grøn bustransport baseret på gas og el 
skal sammen med omlægning af varetransporten til gas samlet 
realisere 8.000 ton CO2 i perioden 2015 til 2020. Kommunen 
spiller som myndighed og projektudvikler en vigtig rolle i reali-
seringen af de lagte mål.

Som det fremgår, er der knyttet specifikke CO2-reduktionsmål 
til kommunens egen indsats. Kommunen vil også som myndig-
hed og projektudvikler spille en særdeles vigtig rolle. 

Men det handler ikke kun om kommunen, for fremdriften sker 
kun, hvis mange aktører i og uden for Sønderborg-området 
er aktive deltagere i udviklingen. Derfor er Roadmap2020 en 
åben platform for alle lokale og nationale aktører, der ønsker at 
koble sig på udviklingen og få del i de forretnings- og udvik-
lingspotentialer, der vil opstå som konsekvens af nye partner-
skaber, teknologiudvikling og implementering i vækstfasen 
frem mod 2020.

Roadmap2020's seks fokusområder
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 Kommunal1 virksomhed

Byrådets politik:
Byrådet vil opfylde målsætning i ProjectZeros 
masterplan, om reduktion af den kommunale 
CO2-udledning med 25 % i 2015 i forhold til 
2007.

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

Byrådet vil sikre, at der er gennemsigtighed i 
Sønderborg Kommunes energisparetiltag ved 
sammenhængskraft og implementering i hele 
organisationen.

Byrådet vil i de kommunale bygninger udfase 
de sidste oliefyr og på sigt udfase naturgasfyr.

Byrådet vil sikre, at kommunens energiledel-
sessystem optimeres, så alle energimålere i de 
kommunale bygninger er fjernaflæste.

Byrådet vil arbejde for, at kommunen i sine 
ind køb  vælger energibesparende løsninger, 
vurderer alterna tiver og anvender den bedst 
tænkelige teknologi.

Byrådet ønsker fortsat at være grøn transport-
kommune og arbejde for, at kommunens bilpark 
bliver mere miljøvenlig og på sigt CO2-neutral.

Byrådet ønsker, at Sønderborg Kommune indgår 
i net værk med andre byer, myndigheder og 
eksterne aktører, der arbejder med klima- og 
CO2-problematikken.

Byrådet vil arbejde for at motivere borgerne til 
at tænke klima- og energirigtigt i samarbejdet 
med  ProjectZero.
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Udvalgte byrådsbeslutninger i 
perioden 2012-2014
• Renovering og vedligehold af gadelys – 

godkendelse af udbud med kommunal 
låneoptagelse  
(Godkendt af Byrådet den 26. juni 2013)

• Konvertering til fjernvarme i Sønderborg 
Lufthavn.  
(Godkendt af Byrådet den 9. oktober 2013)

• ProjectZero’s ”Vejen mod nullet”  
Roadmap2020  
(Godkendt af Byrådet den 9. oktober 2014) 
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Det første delmål på "25 % CO2-reduktion i 2015" er nået allerede i 2012
I 2012 ser vi en CO2-besparelse på 29 % i forhold til 2007,  
og vi har dermed allerede opfyldt delmålet, der var 25 %, for 
2015. Delmålet er nået pga. en kombination af energibesparel-
ser på over 15 % i de kommunale bygninger og en særligt lav 
CO2-emission på el-produktion i 2012, da der var et atypisk 
lavt forbrug af kul i elproduktionen. CO2-emission på el stiger 
igen i 2013, men samtidig falder CO2-emissionen i fjernvar-
meproduktionen så markant, at den samlede CO2-besparelse 
er på 32 % i 2013. 

Omstillingen til grøn fjernvarme bliver en væsentlig faktor i 
frem tiden – sammen med en ny måde at bruge de kommunale 
bygninger på. Der er ingen tvivl om, at delmålet i 2020 på  
50 % CO2-reduktion bliver en udfordring, der kræver en lang-
sigtet planlægning af ambitiøse initiativer. I Klima- og energi-
strategien 2014 vil der være flere langsigtede initiativer, såsom 
solceller på de kommunale bygninger og LED gadebelysning, 
der skal være med til sikre det næste delmål i 2020.

Status for Sønderborg Kommune som virksomhed

 – Elforbruget i de kommunale bygninger
 – Varmeforbruget i de kommunale bygninger
 – Elforbrug til gadelys
 – Brændstof til egne og leasede køretøjer
 – Brændstof til Vej og Park

Nedenstående tabel viser udviklingen over syv år for CO2-
belastning for Sønderborg Kommune som virksomhed. Der er 
brugt mange ressourcer på at tænke energibesparelser ind i 
den daglige drift og der er brugt mange penge på energiopti-
merings projekter.

Sønderborg Kommune skal holde gang i motivationen og gøre 
det synligt og italesætte, at vi konstant har fokus på energien 
og CO2. Vi skal stille spørgsmålene: Hvordan bliver den energi, 
vi og andre bruger, mere grøn? og hvordan kan vi alle sammen 
udnytte den på den mest smarte måde? 

 -    

 5.000  

 10.000  

 15.000  

 20.000  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 … 2015 2020 2029 

Målsætning 

CO2-udledning 

CO2-udledningen i Sønderborg Kommune som virksomhed opdelt i segmenter
CO2-regnskabet er opdelt i fem segmenter: 
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1 Kommunal virksomhed – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Løbende revision og offentliggørelse af energipolitik 
med energistrategi samt status for initiativerne 
Allerede nu og især ved den næste revision af klima- og 
energistrategien om to år, skal der foregå et tæt samarbejde 
med ProjectZero om Roadmap 2020.

ProjectZeros ”Vejen mod nullet 2020” kom i 2014. Det of-
fentlige segment, som Sønderborg Kommune er del af, skal 
reducere 8000 tons CO2 frem til 2020.

I forhold til ”Vejen mod nullet 2015” er der justeret på 
nogle områder, der påvirker Klima- og Energistrategi 2014. 
Varmeplanen skal revideres, da transmissionsledningen for 
fjernvarmen til Nordals ikke bliver gennemført, og udpegnin-
gen af nye områder til vindmøller er udskudt. Til gengæld er 
den grønne omstilling i fjernvarmeselskaber gået hurtigere 
end forventet, og der er opsat mange solceller i området. 

Løbende revision og offentliggørelse af energipolitik 
med energistrategi samt status for initiativerne 
Sønderborg Kommune vil i tæt samarbejde med ProjectZero 
løse de fælles opgaver, der er i forhold til kommunens rolle i 
Roadmap2020.
I 2016 vil byrådet formulere en ny Klima- og Energipolitik for 
at understøtte Roadmap2020.

Udarbejde strategi og handlingsplan i forbindelse med 
Borgmesterpagten 
Efter underskrivelse af Borgmesterpagten skal der afleveres 
en overordnet strategi, en CO2-baseline og en ”SAP” hand-
lingsplan inden et år. 
Ved at underskrive Borgmesterpagten sikrer Sønderborg sig 
bedre mulighed for et internationalt netværk og kvalificering 
til fremtidige EU-projekter.

Sønderborg Byråd tilsluttede sig i efteråret 2012 EU Borg-
mesterpagten (Covenant of Mayors). 
Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at 
opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-
emissionen med 20 % inden 2020. 38 danske byer og knap 
6.000 europæiske byer har tilsluttet sig EU Borgmesterpag-
ten.
ProjectZeros nye Roadmap2020 (med målsætning om 50 % 
CO2-reduktion i 2020) blev i efteråret 2013 indsendt som 
Sønderborgs pligtige SEAP (Strategic Energy Action Plan). 
Planen blev godkendt af Borgmesterpagten i forsommeren 
2014.

Sønderborgs aktive deltagelse i Borgmesterpagten giver ikke  
kun adgang til et betydende EU netværk og europæisk 
bench marking på klimaindsatser, men understøtter også 
indsatsen i relation til kinesiske byer. Sønderborg var således 
medunderskriver på EU-Kina urbaniseringsaftalen i Bruxel les 
i oktober 2012. Ligeledes blev Sønderborg–Haiyan samar-
bejdsaftalen i november 2013 underskrevet i Beijing i regi af 
EU-Kina Urbaniseringsaftalen. 
Sønderborg har også – med ProjectZero – været aktiv delta-
ger siden 2011 i Clinton Climate Initiative´s Positive Devel-
op ment Project, som i dag er en del af C40 Cities. Med 
deltagelsen er Sønderborg helt i front, når det gælder dialog 
og klimasamarbejde med verdens største byer.

Borgmesterpagten
Forsat arbejde med muligheder i borgmesterpagten, så som 
international netværk og klassificering til fremtidige EU-
projekter. 

Netværket Energy Cities
Siden sommeren 2014 har Sønderborg Kommune været 
aktivt medlem af netværket Energy Cities. Samarbejdet 
understøtter ligeledes Sønderborgs aktive Kina-klimaindsats. 
Sønderborg bakker således aktivt op om byernes roller som 
”drivers” i klimaindsatsen, både i EU og globalt. 

 

Vejen mod nullet 
2020
Roadmap for vækst og et CO2-neutralt Sønderborg-område

Bright Green Business
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Løbende revision og offentliggørelse af energipolitik 
med energistrategi samt status for initiativerne 
Allerede nu og især ved den næste revision af klima- og 
energistrategien om to år, skal der foregå et tæt samarbejde 
med ProjectZero om Roadmap 2020.

ProjectZeros ”Vejen mod nullet 2020” kom i 2014. Det of-
fentlige segment, som Sønderborg Kommune er del af, skal 
reducere 8000 tons CO2 frem til 2020.

I forhold til ”Vejen mod nullet 2015” er der justeret på 
nogle områder, der påvirker Klima- og Energistrategi 2014. 
Varmeplanen skal revideres, da transmissionsledningen for 
fjernvarmen til Nordals ikke bliver gennemført, og udpegnin-
gen af nye områder til vindmøller er udskudt. Til gengæld er 
den grønne omstilling i fjernvarmeselskaber gået hurtigere 
end forventet, og der er opsat mange solceller i området. 

Løbende revision og offentliggørelse af energipolitik 
med energistrategi samt status for initiativerne 
Sønderborg Kommune vil i tæt samarbejde med ProjectZero 
løse de fælles opgaver, der er i forhold til kommunens rolle i 
Roadmap2020.
I 2016 vil byrådet formulere en ny Klima- og Energipolitik for 
at understøtte Roadmap2020.

Udarbejde strategi og handlingsplan i forbindelse med 
Borgmesterpagten 
Efter underskrivelse af Borgmesterpagten skal der afleveres 
en overordnet strategi, en CO2-baseline og en ”SAP” hand-
lingsplan inden et år. 
Ved at underskrive Borgmesterpagten sikrer Sønderborg sig 
bedre mulighed for et internationalt netværk og kvalificering 
til fremtidige EU-projekter.

Sønderborg Byråd tilsluttede sig i efteråret 2012 EU Borg-
mesterpagten (Covenant of Mayors). 
Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at 
opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-
emissionen med 20 % inden 2020. 38 danske byer og knap 
6.000 europæiske byer har tilsluttet sig EU Borgmesterpag-
ten.
ProjectZeros nye Roadmap2020 (med målsætning om 50 % 
CO2-reduktion i 2020) blev i efteråret 2013 indsendt som 
Sønderborgs pligtige SEAP (Strategic Energy Action Plan). 
Planen blev godkendt af Borgmesterpagten i forsommeren 
2014.

Sønderborgs aktive deltagelse i Borgmesterpagten giver ikke  
kun adgang til et betydende EU netværk og europæisk 
bench marking på klimaindsatser, men understøtter også 
indsatsen i relation til kinesiske byer. Sønderborg var således 
medunderskriver på EU-Kina urbaniseringsaftalen i Bruxel les 
i oktober 2012. Ligeledes blev Sønderborg–Haiyan samar-
bejdsaftalen i november 2013 underskrevet i Beijing i regi af 
EU-Kina Urbaniseringsaftalen. 
Sønderborg har også – med ProjectZero – været aktiv delta-
ger siden 2011 i Clinton Climate Initiative´s Positive Devel-
op ment Project, som i dag er en del af C40 Cities. Med 
deltagelsen er Sønderborg helt i front, når det gælder dialog 
og klimasamarbejde med verdens største byer.

Borgmesterpagten
Forsat arbejde med muligheder i borgmesterpagten, så som 
international netværk og klassificering til fremtidige EU-
projekter. 

Netværket Energy Cities
Siden sommeren 2014 har Sønderborg Kommune været 
aktivt medlem af netværket Energy Cities. Samarbejdet 
understøtter ligeledes Sønderborgs aktive Kina-klimaindsats. 
Sønderborg bakker således aktivt op om byernes roller som 
”drivers” i klimaindsatsen, både i EU og globalt. 

 

Vejen mod nullet 
2020
Roadmap for vækst og et CO2-neutralt Sønderborg-område

Bright Green Business

Den kinesiske ambassadør i Danmark, Li Biwei, besøgte i august 
2014 Sønderborg hvor han også blev ProjectZero ambassadør.  



12

1 Kommunal virksomhed – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Energistyringsprogrammet skal bruges til at opnå 
 besparelser i kommunale bygninger 
For at få fuldt udbytte af energistyringssystemet er det 
hensigten, at alle forbrugsmålere på el, vand og varme skal 
være fjernaflæste. På nuværende tidspunkt er alle elmå-
lere fjernaflæste, og halvdelen af alle fjernvarmemålere er 
fjernaflæste.

Der har været fokus på at tilslutte de kommunale bygninger, 
der har størst forbrug. Det er typisk skoler, plejehjem og bør-
nehaver, der har et stort forbrug. Det forventes, at i januar 
2015 vil alle 245 kommunale bygninger være tilsluttet fjern-
aflæsning af el, vand og varme. De fjernaflæste målere bliver 
implementeret i energistyringsprogrammet EnergyKey.

De fjernaflæste målere giver bedre overblik over forbruget 
af el, vand og varme og mulighed for at reagere ved udsving 
i forbruget. Et godt eksempel er alarmer, der aktiveres ved 
brud på vandledninger. I samarbejde med Brand og Redning 
er der lavet sikring mod brud på vand- og varmeledninger 
(rørbrud). Det er sket ved at opsætte en fysisk spærring, så 
der lukkes, hvis der sker brud. Samtidig gives alarm til Brand 
og Redning. Vandskader er dyre og beskadiger bygninger 
meget, derfor er der store forventninger til netop denne form 
for overvågning. 

På de fleste skoler og plejehjem er der installeret CTS anlæg 
(i 47 bygninger), som bruges til at styre og regulere varme- 
og ventilationsanlæg. Ikke alle CTS anlæg er fjernaflæste, 
men det bliver de inden januar 2015.

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

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

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

Nye energimærker
Planlægning af en ny runde energimærkning for de kommu-
nale bygninger.

Øget samarbejde med de energiansvarlige 
Proceduren for gennemførelse af energirenoveringer skal 
ændres. Servicelederne og brugerne skal have mere med-
indflydelse på energiprojekter og skal deltage i processen fra 
starten. Det er hensigten at øge ejerskab hos service lederne 
og brugerne ved en bedre vidensdeling og for at sikre en 
optimal løsning. En bedre indsigt i energirenoveringerne 
vil også medvirke til at højne serviceledernes og brugernes 
motivation til energibesparelser.

Der er udpeget energiansvarlige personer for alle kommunale 
bygninger. På skolerne er det servicelederne. De små enhe-
der er samlet, så en person har ansvar for flere bygninger. 
Der holdes to årlige møder mellem de energiansvarlige og 
den kommunale forvaltning for at udveksle erfaringer og 
informere om nye tiltag.

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

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

Fortsat arbejdet om gennemførelse af  
energirenoveringer i de kommunale bygninger 
Byrådet har besluttet en ny pulje på 78 mio. kr. til energire-
novering af kommunale bygninger. Puljen bliver lånefinansie-
ret og energirenoveringen vil foregå fra 2013 til 2016.

 

De 78 mio. kr. til energirenoveringer fordeles således:
• 33 mio. kr. til solceller
• 18 mio. kr. til el- og varmeprojekter
• 27 mio. kr. til klimaskærm og tekniske installationer.

I oktober 2013 var der 212 kommunale bygninger, der admi-
nistreres af afdelingen Bygninger og Energi og dermed kan 
dækkes af puljen. Kommunens materialegårde og bygninger, 
der lejes, hører ikke ind under denne ordning.

Fortsat energirenovering af de kommunale bygninger 
Puljen til energirenoveringer fortsættes. Der skal gennemfø-
res flere energirenoveringer, så alle rentable projekter med 
en tilbagebetalingstid under 15 år bliver udført.

Prioriteringsliste for de kommunale bygninger 
Der er foretaget en kortlægning af alle kommunale bygnin-
gers tilstand og vedligeholdelsesbehov. På den baggrund 
skal der udarbejdes en prioriteringsliste over den fremtidige 
brug og vedligeholdelse af bygningerne. Listen kan også bru-
ges til at få overblik over, hvordan bygningsmasse kan bruges 
bedre. Endelig skal listen bruges til at prioritere anvendelsen 
af de 78 mio. kr. til energiforbedringer.

I 2012 blev der udarbejdet en prioriteringsliste for vedlige-
holdelsesbehovet for de kommunale bygninger. Efterfølgende 
er bygningsmassen reduceret. Arbejdet med de kommunale 
bygninger foregår i tæt kontakt med de øvrige forvaltninger. 
Listen beskriver bygningernes potentiale for energibesparel-
ser og har dannet grundlag for igangsatte initiativer.
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Nordborg Rådhus
I forbindelse med omdannelsen af Nordborg gamle rådhus til nyt 
sundhedshus er bygningen blevet energirenoveret  

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Energistyringsprogrammet skal bruges til at opnå 
 besparelser i kommunale bygninger 
For at få fuldt udbytte af energistyringssystemet er det 
hensigten, at alle forbrugsmålere på el, vand og varme skal 
være fjernaflæste. På nuværende tidspunkt er alle elmå-
lere fjernaflæste, og halvdelen af alle fjernvarmemålere er 
fjernaflæste.

Der har været fokus på at tilslutte de kommunale bygninger, 
der har størst forbrug. Det er typisk skoler, plejehjem og bør-
nehaver, der har et stort forbrug. Det forventes, at i januar 
2015 vil alle 245 kommunale bygninger være tilsluttet fjern-
aflæsning af el, vand og varme. De fjernaflæste målere bliver 
implementeret i energistyringsprogrammet EnergyKey.

De fjernaflæste målere giver bedre overblik over forbruget 
af el, vand og varme og mulighed for at reagere ved udsving 
i forbruget. Et godt eksempel er alarmer, der aktiveres ved 
brud på vandledninger. I samarbejde med Brand og Redning 
er der lavet sikring mod brud på vand- og varmeledninger 
(rørbrud). Det er sket ved at opsætte en fysisk spærring, så 
der lukkes, hvis der sker brud. Samtidig gives alarm til Brand 
og Redning. Vandskader er dyre og beskadiger bygninger 
meget, derfor er der store forventninger til netop denne form 
for overvågning. 

På de fleste skoler og plejehjem er der installeret CTS anlæg 
(i 47 bygninger), som bruges til at styre og regulere varme- 
og ventilationsanlæg. Ikke alle CTS anlæg er fjernaflæste, 
men det bliver de inden januar 2015.

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

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

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

Nye energimærker
Planlægning af en ny runde energimærkning for de kommu-
nale bygninger.

Øget samarbejde med de energiansvarlige 
Proceduren for gennemførelse af energirenoveringer skal 
ændres. Servicelederne og brugerne skal have mere med-
indflydelse på energiprojekter og skal deltage i processen fra 
starten. Det er hensigten at øge ejerskab hos service lederne 
og brugerne ved en bedre vidensdeling og for at sikre en 
optimal løsning. En bedre indsigt i energirenoveringerne 
vil også medvirke til at højne serviceledernes og brugernes 
motivation til energibesparelser.

Der er udpeget energiansvarlige personer for alle kommunale 
bygninger. På skolerne er det servicelederne. De små enhe-
der er samlet, så en person har ansvar for flere bygninger. 
Der holdes to årlige møder mellem de energiansvarlige og 
den kommunale forvaltning for at udveksle erfaringer og 
informere om nye tiltag.

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

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

Fortsat arbejdet om gennemførelse af  
energirenoveringer i de kommunale bygninger 
Byrådet har besluttet en ny pulje på 78 mio. kr. til energire-
novering af kommunale bygninger. Puljen bliver lånefinansie-
ret og energirenoveringen vil foregå fra 2013 til 2016.

 

De 78 mio. kr. til energirenoveringer fordeles således:
• 33 mio. kr. til solceller
• 18 mio. kr. til el- og varmeprojekter
• 27 mio. kr. til klimaskærm og tekniske installationer.

I oktober 2013 var der 212 kommunale bygninger, der admi-
nistreres af afdelingen Bygninger og Energi og dermed kan 
dækkes af puljen. Kommunens materialegårde og bygninger, 
der lejes, hører ikke ind under denne ordning.

Fortsat energirenovering af de kommunale bygninger 
Puljen til energirenoveringer fortsættes. Der skal gennemfø-
res flere energirenoveringer, så alle rentable projekter med 
en tilbagebetalingstid under 15 år bliver udført.

Prioriteringsliste for de kommunale bygninger 
Der er foretaget en kortlægning af alle kommunale bygnin-
gers tilstand og vedligeholdelsesbehov. På den baggrund 
skal der udarbejdes en prioriteringsliste over den fremtidige 
brug og vedligeholdelse af bygningerne. Listen kan også bru-
ges til at få overblik over, hvordan bygningsmasse kan bruges 
bedre. Endelig skal listen bruges til at prioritere anvendelsen 
af de 78 mio. kr. til energiforbedringer.

I 2012 blev der udarbejdet en prioriteringsliste for vedlige-
holdelsesbehovet for de kommunale bygninger. Efterfølgende 
er bygningsmassen reduceret. Arbejdet med de kommunale 
bygninger foregår i tæt kontakt med de øvrige forvaltninger. 
Listen beskriver bygningernes potentiale for energibesparel-
ser og har dannet grundlag for igangsatte initiativer.

 

Børnehuset Tangsmose har gennemgået en større renovering
Huset har fået nyt tag og et ventilationshus og solceller. Vinduerne er 
skiftet og der er blevet isoleret. Belysningen er energivenlig både inde 
og ude. 
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1 Kommunal virksomhed – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Udarbejdelse af evalueringsrapport 
Når investeringerne i energiforbedringer er gennemført, skal 
der udarbejdes en ny evalueringsrapport. Det skal blandt 
andet sikre en vidensdeling af erfaringerne.

I 2014 er der udarbejdet en revideret evalueringsrapport 
af de gennemførte energiforbedringer. Rapporten skal være 
med til at kvalitetssikre fremtidige projekter og bruges som 
et værktøj til vidensdeling.

Opsætning af solceller på kommunale bygninger 
Undersøgelsen af potentialet for solceller på kommunale 
bygninger skal danne grundlag for at identificere de bedst 
egnede bygninger til nye pilotprojekter med brug af solceller.

I marts 2014 gav Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 
mulighed for at opsætte solceller på kommunale bygninger. 
Puljen fra Energinet på 20 MWh blev uddelt på en dag. Søn-
derborg Kommune fik projekter for 2,4 MWh. Der blev søgt 
om 77 projekter, Sønderborg Kommune fik 45 af disse, og 
forventede en investering på 33 mio. kr. med en besparelse 
på ca. 1.100 ton CO2 og 2,445 MWh pr. år.

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

Udfasning af olie- og naturgasfyr  
i de kommunale bygninger 
• Fra 2013 må der ikke installeres oliefyr i kommunale 

bygninger. 
• Fra 2013 må der ikke installeres naturgasfyr i nye kom-

munale bygninger. 
• Fra 2016 må der ikke installeres naturgasfyr i eksiste-

rende kommunale bygninger. 
• Generelt set skal grøn fjernvarme vælges, hvis muligheden 

foreligger.

Næsten alle oliefyr i de kommunale bygninger er nu fjernet. 
Der er kun ganske få tilbage. Samtidig er der ikke instal-
leret naturgasfyr i nye bygninger. Så vidt muligt vælges grøn 
fjernvarme til de kommunale bygninger.

Udfasning af olie- og naturgasfyr i de kommunale 
 bygninger 
Initiativet fortsætter.
• Fra 2016 må der ikke installeres naturgasfyr i eksisterende 
kommunale bygninger. 
• Generelt set skal grøn fjernvarme vælges, hvis muligheden 
foreligger.

Det forventes, at de sidste oliefyr i kommunale bygninger er 
fjernet senest i 2016.

Grøn fjernvarme i kommunale bygninger 
Arbejde videre med en konvertering af de kommunale byg-
ninger fra naturgas til grøn fjernvarme

Fire kommunale bygninger er konverteret fra naturgas til 
grøn fjernvarme:
• Hørup Skole og Hørup-Hallen
• Knøs’ Gård, Hørup
• Sydals Plejecenter og tidligere Sydals Rådhus
• Bofællesskab Alléen, Dyrkobbelgård Alle 4, Gråsten

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

Fortsat stille krav til håndværkere,  
der arbejder for kommunen 
Initiativet fra 2010 fortsættes: Hvor det er relevant, skal 
kommunen stille krav om at opgaver, der udføres for kom-
munen, skal medvirke til at nedsætte energiforbruget i 
bygningerne.

Sønderborg Kommune støtter op om, at håndværkere får 
energivejlederuddannelsen. Erfaringen viser, at uddannelsen 
giver øget fokus på energibesparelser og på, at håndvær-
kerne bliver bedre til at opsøge og formidle nye ideer til at 
nedbringe energiforbruget.

I starten af 2014 er den årlige Byggemesse afholdt. Byg-
gemessen er primært for områdets håndværkere, entrepre-
nører, rådgivere og arkitekter, og afholdes for at informere 
om Sønderborg Kommunes og andre aktørers byggeprojekter 
de kommende år.
Messen sikrer en god dialog og kontakt med de lokale hånd-
værkere, som får bedre forudsætninger for at byde på de 
opgaver der udbydes i kommunen. 

Fortsat stille krav til håndværkere, der arbejder for 
 kommunen
Arbejdet med at stille ”grønne krav”’ til håndværkere, der 
arbejder for kommunen, fortsætter. 

Sønderborg Kommune deltager i fælles indkøb af gasfyr og 
ventilationsanlæg, og der er udarbejdet en byggemanual, 
som indeholder kravspecifikation til tekniske anlæg for at 
sikre energieffektivitet og kvalitet.

Optimering af varmeanlæg
I fire år har Sønderborg Kommune haft succes med at opti-
mere de kommunale varmeanlæg. Metoden hedder EnergiT-
rim, hvor eksperter fra Danfoss optimerer varmeanlæg flere 
gange årligt i de kommunale bygninger. Det skal undersøges, 
hvordan de gode erfaringer fra projektet kan videreføres.

På udvalgte bygninger er aftalen udvidet til et årligt besøg, 
så besparelsen ved indreguleringen fastholdes.

Optimering af varmeanlæg
Der skal fortsat være fokus på at optimere de kommunale 
varmeanlæg. Det skal overvejes, om arbejdet kan organiseres 
på en måde, så viden og erfaringer overgår til kommunens 
medarbejdere og fastholdes i kommunen.
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Udarbejdelse af evalueringsrapport 
Når investeringerne i energiforbedringer er gennemført, skal 
der udarbejdes en ny evalueringsrapport. Det skal blandt 
andet sikre en vidensdeling af erfaringerne.

I 2014 er der udarbejdet en revideret evalueringsrapport 
af de gennemførte energiforbedringer. Rapporten skal være 
med til at kvalitetssikre fremtidige projekter og bruges som 
et værktøj til vidensdeling.

Opsætning af solceller på kommunale bygninger 
Undersøgelsen af potentialet for solceller på kommunale 
bygninger skal danne grundlag for at identificere de bedst 
egnede bygninger til nye pilotprojekter med brug af solceller.

I marts 2014 gav Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 
mulighed for at opsætte solceller på kommunale bygninger. 
Puljen fra Energinet på 20 MWh blev uddelt på en dag. Søn-
derborg Kommune fik projekter for 2,4 MWh. Der blev søgt 
om 77 projekter, Sønderborg Kommune fik 45 af disse, og 
forventede en investering på 33 mio. kr. med en besparelse 
på ca. 1.100 ton CO2 og 2,445 MWh pr. år.

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

Udfasning af olie- og naturgasfyr  
i de kommunale bygninger 
• Fra 2013 må der ikke installeres oliefyr i kommunale 

bygninger. 
• Fra 2013 må der ikke installeres naturgasfyr i nye kom-

munale bygninger. 
• Fra 2016 må der ikke installeres naturgasfyr i eksiste-

rende kommunale bygninger. 
• Generelt set skal grøn fjernvarme vælges, hvis muligheden 

foreligger.

Næsten alle oliefyr i de kommunale bygninger er nu fjernet. 
Der er kun ganske få tilbage. Samtidig er der ikke instal-
leret naturgasfyr i nye bygninger. Så vidt muligt vælges grøn 
fjernvarme til de kommunale bygninger.

Udfasning af olie- og naturgasfyr i de kommunale 
 bygninger 
Initiativet fortsætter.
• Fra 2016 må der ikke installeres naturgasfyr i eksisterende 
kommunale bygninger. 
• Generelt set skal grøn fjernvarme vælges, hvis muligheden 
foreligger.

Det forventes, at de sidste oliefyr i kommunale bygninger er 
fjernet senest i 2016.

Grøn fjernvarme i kommunale bygninger 
Arbejde videre med en konvertering af de kommunale byg-
ninger fra naturgas til grøn fjernvarme

Fire kommunale bygninger er konverteret fra naturgas til 
grøn fjernvarme:
• Hørup Skole og Hørup-Hallen
• Knøs’ Gård, Hørup
• Sydals Plejecenter og tidligere Sydals Rådhus
• Bofællesskab Alléen, Dyrkobbelgård Alle 4, Gråsten

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

Fortsat stille krav til håndværkere,  
der arbejder for kommunen 
Initiativet fra 2010 fortsættes: Hvor det er relevant, skal 
kommunen stille krav om at opgaver, der udføres for kom-
munen, skal medvirke til at nedsætte energiforbruget i 
bygningerne.

Sønderborg Kommune støtter op om, at håndværkere får 
energivejlederuddannelsen. Erfaringen viser, at uddannelsen 
giver øget fokus på energibesparelser og på, at håndvær-
kerne bliver bedre til at opsøge og formidle nye ideer til at 
nedbringe energiforbruget.

I starten af 2014 er den årlige Byggemesse afholdt. Byg-
gemessen er primært for områdets håndværkere, entrepre-
nører, rådgivere og arkitekter, og afholdes for at informere 
om Sønderborg Kommunes og andre aktørers byggeprojekter 
de kommende år.
Messen sikrer en god dialog og kontakt med de lokale hånd-
værkere, som får bedre forudsætninger for at byde på de 
opgaver der udbydes i kommunen. 

Fortsat stille krav til håndværkere, der arbejder for 
 kommunen
Arbejdet med at stille ”grønne krav”’ til håndværkere, der 
arbejder for kommunen, fortsætter. 

Sønderborg Kommune deltager i fælles indkøb af gasfyr og 
ventilationsanlæg, og der er udarbejdet en byggemanual, 
som indeholder kravspecifikation til tekniske anlæg for at 
sikre energieffektivitet og kvalitet.

Optimering af varmeanlæg
I fire år har Sønderborg Kommune haft succes med at opti-
mere de kommunale varmeanlæg. Metoden hedder EnergiT-
rim, hvor eksperter fra Danfoss optimerer varmeanlæg flere 
gange årligt i de kommunale bygninger. Det skal undersøges, 
hvordan de gode erfaringer fra projektet kan videreføres.

På udvalgte bygninger er aftalen udvidet til et årligt besøg, 
så besparelsen ved indreguleringen fastholdes.

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

Borgmester Erik Lauritzen byder velkommen til Byggemesse 2014. 

Deltalgere ved Byggemessen 2014. 

Så skal der samles materiale ind. 
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Ny gadebelysning 
Fra omkring 1. marts 2013 indgår Sønderborg Kommune i 
en ny ESCO-kontrakt på gadebelysning. Besparelsespoten-
tialet er 1,4 mio. kWh pr. år. Kontrakten betyder en udskift-
ning af eksisterende gadelys til en værdi af over 100 mio. kr. 
I 2017 skal implementeringen af ca. 13.000 nye armaturer 
være færdig. Kontraktperioden er 15 år og indeholder en 
aftale om, at ny energibesparende teknologi skal anvendes, 
hvis tilbage-betalingstiden er kort. 
Den nye kontrakt betyder, at der kommer mere lys i gaderne 
i forhold til situationen med mange slukkede gadelygter. Det 
giver større tryghed og sikkerhed for borgerne. I stedet for at 
slukke lamper, vil lyset blive dæmpet. Alle slukkede lamper 
søges tændt igen inden for en periode på to et halvt år.

Udskiftning af gadelys er godt i gang. Efter planen er 
udskiftningen færdig på Sundeved-siden inden udgangen af 
2014 (minus Sønderborg By). Så vil cirka 2.600 armaturer 
være udskiftet til ny LED-belysning. Det sparer energi og 
giver samtidig mere lys i gaderne.

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

Forbedring af udendørs belysning  
ved kommunale institutioner 
Mange institutioner har i dag udendørs belysning fx ved par-
keringspladser. Der bør i takt med, at der energirenoveres på 
gadelyset, ses på, om denne belysning skal energirenoveres. 
Det skal overvejes, hvordan lyset kan bruges mere intelli-
gent, så driften optimeres, og lyset dækker brugernes behov.

Materialegårdene har meget udendørs belysning. Der er seks 
pladser, der skal oplyses på Ladegården i Sønderborg. I 
2013 blev al udendørs belysning udskiftet til LED belysning 
med en forventet el-besparelse på 4500 kWh pr. år

Der er også udskiftet til LED belysning inden for på La-
degården. 200 armaturerne er udskiftet med en forventet 
besparelse på 8700 kWh pr. år. Det svarer til 60 % af den 
eksisterende indendørs belysning på Ladegården

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

Anden udendørs belysning 
Sønderborg Kommune vil arbejde for, at statslige institutio-
ner, boligforeninger og private virksomheder energieffektivi-
serer deres gadebelysning. 
Hvor denne gadebelysning er tilsluttet det kommunale 
gadelys, tilbydes ejerne, at kommunen energirenoverer og 
vedligeholder mod betaling, eller at ejer overtager belys-
ningsanlægget.

Dette initiativ har afventet opstarten af udskiftning af ga-
delyset. Entreprenøren begyndte udskiftningen af gadelys i 
august 2014

Anden udendørs belysning
I 2015 bliver der foretaget en screening af potentialet for 
udskiftning af belysning langs private fællesveje. I dag ejes 
og drives belysningen af fx boligforeninger eller grund-
ejerforeninger. Screeningen vil give kommunen et overblik 
over omfanget af gadelys, der med fordel kunne udskiftes. 
Efterfølgende vil relevante steder få tilbud om, at kommunen 
energirenoverer gadelyset og står for driften for boligforenin-
gens eller grundejerforeningens regning.
 

Grøn strukturplan 
Der skal udarbejdes en grøn strukturplan, som viser sam-
menhængen i kommunens grønne områder uanset ejerfor-
hold. Den skal også sætte fokus på de grønne områder som 
en ressource i forhold til håndtering af regnvand.

Opgaven med det grønne strukturplan er endnu ikke påbe-
gyndt.

Sønderborg Kommune har et tæt samarbejde med Søn-
derborg Forsyning vedrørende håndtering af regnvand i de 
kommunale grønne områder

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

Klimatilpasning i grønne område
Der arbejdes løbende med klimatilpasningsprojekter i de 
grønne områder.

I Gråsten er det planlagt at anlægge et regnvandsbassin i en 
kommunal park. Arbejdet ventes udført i 2015–16.

Ved Egen Kirke er der planlagt et regnvandsbassin, som skal 
sikre afledning fra Guderup By. Der er fokus på at konstruere 
anlægget, så det bliver pænt og rekreativt. Tidsplanen er 
usikker.
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Ny gadebelysning 
Fra omkring 1. marts 2013 indgår Sønderborg Kommune i 
en ny ESCO-kontrakt på gadebelysning. Besparelsespoten-
tialet er 1,4 mio. kWh pr. år. Kontrakten betyder en udskift-
ning af eksisterende gadelys til en værdi af over 100 mio. kr. 
I 2017 skal implementeringen af ca. 13.000 nye armaturer 
være færdig. Kontraktperioden er 15 år og indeholder en 
aftale om, at ny energibesparende teknologi skal anvendes, 
hvis tilbage-betalingstiden er kort. 
Den nye kontrakt betyder, at der kommer mere lys i gaderne 
i forhold til situationen med mange slukkede gadelygter. Det 
giver større tryghed og sikkerhed for borgerne. I stedet for at 
slukke lamper, vil lyset blive dæmpet. Alle slukkede lamper 
søges tændt igen inden for en periode på to et halvt år.

Udskiftning af gadelys er godt i gang. Efter planen er 
udskiftningen færdig på Sundeved-siden inden udgangen af 
2014 (minus Sønderborg By). Så vil cirka 2.600 armaturer 
være udskiftet til ny LED-belysning. Det sparer energi og 
giver samtidig mere lys i gaderne.

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

Forbedring af udendørs belysning  
ved kommunale institutioner 
Mange institutioner har i dag udendørs belysning fx ved par-
keringspladser. Der bør i takt med, at der energirenoveres på 
gadelyset, ses på, om denne belysning skal energirenoveres. 
Det skal overvejes, hvordan lyset kan bruges mere intelli-
gent, så driften optimeres, og lyset dækker brugernes behov.

Materialegårdene har meget udendørs belysning. Der er seks 
pladser, der skal oplyses på Ladegården i Sønderborg. I 
2013 blev al udendørs belysning udskiftet til LED belysning 
med en forventet el-besparelse på 4500 kWh pr. år

Der er også udskiftet til LED belysning inden for på La-
degården. 200 armaturerne er udskiftet med en forventet 
besparelse på 8700 kWh pr. år. Det svarer til 60 % af den 
eksisterende indendørs belysning på Ladegården

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

Anden udendørs belysning 
Sønderborg Kommune vil arbejde for, at statslige institutio-
ner, boligforeninger og private virksomheder energieffektivi-
serer deres gadebelysning. 
Hvor denne gadebelysning er tilsluttet det kommunale 
gadelys, tilbydes ejerne, at kommunen energirenoverer og 
vedligeholder mod betaling, eller at ejer overtager belys-
ningsanlægget.

Dette initiativ har afventet opstarten af udskiftning af ga-
delyset. Entreprenøren begyndte udskiftningen af gadelys i 
august 2014

Anden udendørs belysning
I 2015 bliver der foretaget en screening af potentialet for 
udskiftning af belysning langs private fællesveje. I dag ejes 
og drives belysningen af fx boligforeninger eller grund-
ejerforeninger. Screeningen vil give kommunen et overblik 
over omfanget af gadelys, der med fordel kunne udskiftes. 
Efterfølgende vil relevante steder få tilbud om, at kommunen 
energirenoverer gadelyset og står for driften for boligforenin-
gens eller grundejerforeningens regning.
 

Grøn strukturplan 
Der skal udarbejdes en grøn strukturplan, som viser sam-
menhængen i kommunens grønne områder uanset ejerfor-
hold. Den skal også sætte fokus på de grønne områder som 
en ressource i forhold til håndtering af regnvand.

Opgaven med det grønne strukturplan er endnu ikke påbe-
gyndt.

Sønderborg Kommune har et tæt samarbejde med Søn-
derborg Forsyning vedrørende håndtering af regnvand i de 
kommunale grønne områder

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

Klimatilpasning i grønne område
Der arbejdes løbende med klimatilpasningsprojekter i de 
grønne områder.

I Gråsten er det planlagt at anlægge et regnvandsbassin i en 
kommunal park. Arbejdet ventes udført i 2015–16.

Ved Egen Kirke er der planlagt et regnvandsbassin, som skal 
sikre afledning fra Guderup By. Der er fokus på at konstruere 
anlægget, så det bliver pænt og rekreativt. Tidsplanen er 
usikker.

Gamle gadelys nedtages i Adsbøl i 2014 

– og nye LED-gadelys opsættes. 
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Parkpolitik 
Udarbejde en parkpolitik, som beskriver kommunens mål 
og visioner for parkerne. Det kunne fx give anledning til at 
arbejde for at øge antallet af vejtræer samt træer i parker og 
anlæg.

Der er endnu ikke udarbejdet en parkpolitik. Parkpolitik
Det er målet at udarbejde en parkpolitik i 2016 efter vedta-
gelse af en grøn strukturplan.

Politikken kan sætte fokus på bæredygtighed i driften af de 
grønne områder, fx et princip om, at alle træer, der fældes, 
skal erstattes.
I dag er bæredygtigheds-fokus svingende fra sag til sag.

Bedre udbredelse af grønne indkøb 
Kravene til offentlige grønne indkøb gælder for alle kom-
munens indkøb. Men erfaringen viser, at aftalen ikke er lige 
godt implementeret i alle afdelinger og institutioner. Et tiltag 
for at hjælpe implementeringen på vej kan være, at indkøbs-
afdelingen udarbejder en vejledning for indkøb af grønne 
produkter. 

Økologisk mad 
I dag er der ikke et overblik over andelen af kommunens 
økologiske madindkøb. Derfor skal mulighederne for indkøb 
af økologiske varer undersøges.

Sønderborg Kommunes Indkøbsafdeling sørger for alle 
udbud og indkøbsaftaler. De grønne indkøb bliver derfor 
implementeret i hele organisationen

I nedenstående udbud, som er gennemført i ”KomUdbuds” 
regi, bliver der stillet krav til at produkterne er energibespa-
rende, og der er lavet en TCO-beregning på produkterne. 
På denne måde sikrer Sønderborg Kommune, at indkøbte 
produkter i hele produktets levetid belaster miljøet mindst 
muligt og er billigst i forhold til energi i produktets levetid.
 – Naturgasfyr
 – Ventilationsanlæg
 – Belysning
 – AV-udstyr
 – Stationære computere og skærme
 – Servere

Der er ikke arbejdet videre med økologiske madindkøb.

Forsat være medlem af POGI – Partnerskabet for Offent-
lige Grønne Indkøb

I 2015 bliver der udarbejdet et nye udbud på hårde hvide-
varer 

Partnerskabet for offentlige grønne indkøb
Arbejde for at aftalen om partnerskab for offentlige grønne 
indkøb udbredes bedre i den kommunale forvaltning, så den 
også omfatter ydelser i udbud.

I alle Indkøbsafdelingens udbud står bl.a. nedenstående 
tekst:
Udbyder har vedtaget en miljøvenlig indkøbspolitik, der er 
gældende for alle udbyders afdelinger og institutioner. Ud-
byder ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde 
aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvik-
ling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og 
tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Endvidere ønsker 
udbyder aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel udby-
ders egne afdelinger, institutioner m.v. som hos udbyders 
leverandører/entreprenører af varer og tjenesteydelser. 

Udbyder har indgået partnerskab for grønne offentlige ind-
køb. Aftalens indhold findes hos Miljøstyrelsen under  
www.gronneindkob.dk (Grønne indkøb). 

Forsætte partnerskabet for offentlige grønne indkøb
Arbejdet med at implementere aftalen om partnerskab for 
offentlige grønne indkøb fortsætter.

Fortsat fokus på at efterleve aftalen om partnerskab  
for offentlige grønne indkøb for indkøb af IT 
Aftalen om partnerskab for grønne indkøb indeholder også 
krav til indkøb af elektrisk udstyr. Bl.a. skal alt IT-udstyr 
indkøbes efter Elsparefondens indkøbsvejledning 

Fortsat arbejde med at nedsætte energiforbruget til IT-
funktioner 
Vi skal fortsat arbejde på at finde nye løsninger, der kan ned-
sætte energiforbruget til IT-funktioner. Fx reducere standby-
forbruget ved de mange pc'ere og tilhørende udstyr.

Processorerne i PC’er og servere bliver hele tiden mere ener-
gieffektive, så det forventes, at der spares 10-20 % energi 
hver gang, der udskiftes en PC.

I serverrummet er der sket en stor energibesparelse ved at 
virtualisere hovedparten af serverne. I det virtuelle miljø er 
der i dag over 400 virtuelle servere kørende på otte fysiske 
servere, hvilket betyder at elforbruget er faldet med 79 %.

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

http://www.gronneindkob.dk
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Parkpolitik 
Udarbejde en parkpolitik, som beskriver kommunens mål 
og visioner for parkerne. Det kunne fx give anledning til at 
arbejde for at øge antallet af vejtræer samt træer i parker og 
anlæg.

Der er endnu ikke udarbejdet en parkpolitik. Parkpolitik
Det er målet at udarbejde en parkpolitik i 2016 efter vedta-
gelse af en grøn strukturplan.

Politikken kan sætte fokus på bæredygtighed i driften af de 
grønne områder, fx et princip om, at alle træer, der fældes, 
skal erstattes.
I dag er bæredygtigheds-fokus svingende fra sag til sag.

Bedre udbredelse af grønne indkøb 
Kravene til offentlige grønne indkøb gælder for alle kom-
munens indkøb. Men erfaringen viser, at aftalen ikke er lige 
godt implementeret i alle afdelinger og institutioner. Et tiltag 
for at hjælpe implementeringen på vej kan være, at indkøbs-
afdelingen udarbejder en vejledning for indkøb af grønne 
produkter. 

Økologisk mad 
I dag er der ikke et overblik over andelen af kommunens 
økologiske madindkøb. Derfor skal mulighederne for indkøb 
af økologiske varer undersøges.

Sønderborg Kommunes Indkøbsafdeling sørger for alle 
udbud og indkøbsaftaler. De grønne indkøb bliver derfor 
implementeret i hele organisationen

I nedenstående udbud, som er gennemført i ”KomUdbuds” 
regi, bliver der stillet krav til at produkterne er energibespa-
rende, og der er lavet en TCO-beregning på produkterne. 
På denne måde sikrer Sønderborg Kommune, at indkøbte 
produkter i hele produktets levetid belaster miljøet mindst 
muligt og er billigst i forhold til energi i produktets levetid.
 – Naturgasfyr
 – Ventilationsanlæg
 – Belysning
 – AV-udstyr
 – Stationære computere og skærme
 – Servere

Der er ikke arbejdet videre med økologiske madindkøb.

Forsat være medlem af POGI – Partnerskabet for Offent-
lige Grønne Indkøb

I 2015 bliver der udarbejdet et nye udbud på hårde hvide-
varer 

Partnerskabet for offentlige grønne indkøb
Arbejde for at aftalen om partnerskab for offentlige grønne 
indkøb udbredes bedre i den kommunale forvaltning, så den 
også omfatter ydelser i udbud.

I alle Indkøbsafdelingens udbud står bl.a. nedenstående 
tekst:
Udbyder har vedtaget en miljøvenlig indkøbspolitik, der er 
gældende for alle udbyders afdelinger og institutioner. Ud-
byder ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde 
aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvik-
ling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og 
tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Endvidere ønsker 
udbyder aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel udby-
ders egne afdelinger, institutioner m.v. som hos udbyders 
leverandører/entreprenører af varer og tjenesteydelser. 

Udbyder har indgået partnerskab for grønne offentlige ind-
køb. Aftalens indhold findes hos Miljøstyrelsen under  
www.gronneindkob.dk (Grønne indkøb). 

Forsætte partnerskabet for offentlige grønne indkøb
Arbejdet med at implementere aftalen om partnerskab for 
offentlige grønne indkøb fortsætter.

Fortsat fokus på at efterleve aftalen om partnerskab  
for offentlige grønne indkøb for indkøb af IT 
Aftalen om partnerskab for grønne indkøb indeholder også 
krav til indkøb af elektrisk udstyr. Bl.a. skal alt IT-udstyr 
indkøbes efter Elsparefondens indkøbsvejledning 

Fortsat arbejde med at nedsætte energiforbruget til IT-
funktioner 
Vi skal fortsat arbejde på at finde nye løsninger, der kan ned-
sætte energiforbruget til IT-funktioner. Fx reducere standby-
forbruget ved de mange pc'ere og tilhørende udstyr.

Processorerne i PC’er og servere bliver hele tiden mere ener-
gieffektive, så det forventes, at der spares 10-20 % energi 
hver gang, der udskiftes en PC.

I serverrummet er der sket en stor energibesparelse ved at 
virtualisere hovedparten af serverne. I det virtuelle miljø er 
der i dag over 400 virtuelle servere kørende på otte fysiske 
servere, hvilket betyder at elforbruget er faldet med 79 %.

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

Strandpromenaden i Sønderborg. 

Slotssøen i Gråsten. 

Der spares 10-20% energi, hver gang der udskiftes en pc. 

http://www.gronneindkob.dk
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Bedre mulighed for samkørsel  
mellem kommunens medarbejdere
Der vil stadig være fokus på at give gode muligheder for 
samkørsel mellem kommunens medarbejdere til fordel for 
både økonomi og miljø.

Ved Sønderborg Kommune hører den administrative kørsel 
under Transportkontoret, der arbejder for at de administra-
tive biler udnyttes optimalt. De sørger blandt andet for at 
hjælpe til samkørsel, hvis der mangler biler.

Fokus på optimal udnyttelse af administrative biler
Den nuværende indsats fortsættes og udvides fx med 
følgende: 

Ved større begivenheder vil Transportkontoret have særligt 
fokus på, at kørselsressourcerne udnyttes bedst muligt. 

Fremadrettet skal alle angive passagertallet, når en bil reser-
veres. Det kan bruges til prioritering af kørslerne. Desuden 
vil det give et bedre billede af kørselsbehovet.

Krav til nye biler til kommunalt brug
Der vil blive stillet skærpede krav til Euro-norm i fremtidige 
udbud. Fra 2013 må forvaltningsbiler maksimalt udlede 120 
g CO2/km. Dette initiativ vil fremgå som en del af recertifice-
ringen som Grøn transportkommune.

Initiativet er gennemført og videreføres. Pt. er udledningen 
80–100 g CO2/km for administrationens biler.

Krav til nye biler til kommunalt brug
Der stilles fortsat skærpede krav til CO2-udledningen for 
nyindkøbte biler til administrationen. 

Desuden skal det tilstræbes at få koordineret alle indkøb af 
biler, så det sikres, at alle biler lever op til samme krav.

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

Effektivisering af den administrative kørsel
Forsætte pilotprojektet om ”Energirigtig kørsel og flådesty-
ring i Sønderborg Kommune”, hvor 100 medarbejdere skal 
på kursus i energirigtig kørsel til foråret 2013.

Projektet om energirigtig kørsel og flådestyring i Sønderborg 
Kommune blev afsluttet i 2013. Resultatet var, at poten-
tialet for brændstofbesparelser ligger i ruteoptimering og 
ikke så meget i energirigtig kørsel. Bilerne, som bruges i 
hjemmeplejen, er i forvejen meget brændstoføkonomiske, og 
kørestilen er meget påvirket af mange stop og start i løbet af 
en arbejdsdag. 

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



21

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Bedre mulighed for samkørsel  
mellem kommunens medarbejdere
Der vil stadig være fokus på at give gode muligheder for 
samkørsel mellem kommunens medarbejdere til fordel for 
både økonomi og miljø.

Ved Sønderborg Kommune hører den administrative kørsel 
under Transportkontoret, der arbejder for at de administra-
tive biler udnyttes optimalt. De sørger blandt andet for at 
hjælpe til samkørsel, hvis der mangler biler.

Fokus på optimal udnyttelse af administrative biler
Den nuværende indsats fortsættes og udvides fx med 
følgende: 

Ved større begivenheder vil Transportkontoret have særligt 
fokus på, at kørselsressourcerne udnyttes bedst muligt. 

Fremadrettet skal alle angive passagertallet, når en bil reser-
veres. Det kan bruges til prioritering af kørslerne. Desuden 
vil det give et bedre billede af kørselsbehovet.

Krav til nye biler til kommunalt brug
Der vil blive stillet skærpede krav til Euro-norm i fremtidige 
udbud. Fra 2013 må forvaltningsbiler maksimalt udlede 120 
g CO2/km. Dette initiativ vil fremgå som en del af recertifice-
ringen som Grøn transportkommune.

Initiativet er gennemført og videreføres. Pt. er udledningen 
80–100 g CO2/km for administrationens biler.

Krav til nye biler til kommunalt brug
Der stilles fortsat skærpede krav til CO2-udledningen for 
nyindkøbte biler til administrationen. 

Desuden skal det tilstræbes at få koordineret alle indkøb af 
biler, så det sikres, at alle biler lever op til samme krav.

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

Effektivisering af den administrative kørsel
Forsætte pilotprojektet om ”Energirigtig kørsel og flådesty-
ring i Sønderborg Kommune”, hvor 100 medarbejdere skal 
på kursus i energirigtig kørsel til foråret 2013.

Projektet om energirigtig kørsel og flådestyring i Sønderborg 
Kommune blev afsluttet i 2013. Resultatet var, at poten-
tialet for brændstofbesparelser ligger i ruteoptimering og 
ikke så meget i energirigtig kørsel. Bilerne, som bruges i 
hjemmeplejen, er i forvejen meget brændstoføkonomiske, og 
kørestilen er meget påvirket af mange stop og start i løbet af 
en arbejdsdag. 

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

Fire af kommunens administrative biler er elbiler. 
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Recertificering som Grøn transportkommune
I 2013 skal der sættes nye mål i CO2-reduktioner på den in-
terne transport, samt opstilles nye fokuspunkter i forbindelse 
med recertificeringen. Sønderborg Kommune vil fortsætte 
udskiftningen af meget CO2-belastende køretøjer, men med 
et større fokus på specialkøretøjer. Derudover vil Sønderborg 
Kommune undersøge muligheden for at anskaffe hybridbiler 
som erstatning for konventionelle biler. Prisen på hybridbiler 
er faldet så meget, at de er et reelt alternativ til konventio-
nelle biler.

I forbindelse med recertificering som Grøn Transportkom-
mune i 2013 er der opsat tre nye mål:

1. Fortsat udskiftning af meget CO2-belastende køretøjer.
Vej & Park har opnået store brændstofbesparelser ved at 
implementere en større udskiftningsplan.

2. Elbiler
Sønderborg Kommune har i oktober 2013 tilkendegivet 
at ville deltage i et offentligt-privat partnerskab (OPP) i 
forbindelse med "Elbil-Partnersskabsprojektet i Trekantsom-
rådet, Horsens & Hedensted samt Sønderborg og Omegn". 
Der søges midler fra Energistyrelsen. Sønderborg Kommune 
forpligter sig derved til at anskaffe fire elbiler i 2014 til 
internt brug.
I juni 2014 kom fem nye elbiler til Sønderborg Kommunes 
administration. Dermed introduceres tredje generation af 
el-bilerne. Den ene af bilerne vil primært være til borgmeste-
rens og byrådets rådighed. De fire andre kommunale elbiler 
placeres ved hhv. Sønderborg Rådhus og administrationen i 
Gråsten.
Elbilerne skal primært anvendes til småture inden for kom-
munegrænsen, dvs. interne møder, hvor der er brug for 
transport mellem kommunale afdelinger, forvaltninger eller 
institutioner.

Sønderborg Kommune har i november 2013 tilkendegivet 
at ville deltage i OPP-samarbejdet med LetsGo, en fond, 
der promoverer konceptet "delebiler" og Elbilspartnerskabet 
Østjylland. 
Der søges midler fra Energistyrelsen, og Sønderborg Kom-
mune deltager i første trin af projektet ved at få kortlagt 
kørselsmønstret i kommunen.

3. En grønnere bilflåde via downsizing
Ved fremadrettet at købe mindre biler (med lavere CO2-
udledning) for de samme penge, opnås en udvidelse af 
bilflåden. Derved bliver behovet for kørsel i egen bil for 
kommunens medarbejdere mindre. Desuden formindskes 
CO2-udledning pr. kørt kilometer.

Puljen fra Energistyrelsen fortsætter 
Partnerskabet "Elbil-Partnersskabsprojektet i Trekantsom-
rådet, Horsens & Hedensted samt Sønderborg og Omegn", 
vil søge om flere midler i 2015. Sønderborg Kommune har 
indgivet interessetilkendegivelse for to elbiler i 2015. 

Fortsat tilpasning af bilflåden
Fortsat vurdere kørselsbehovet, før nye aftaler indgås. Biler 
i mellemstørrelse udskiftes fortrinsvis med minibiler, hvor 
det rent logistisk giver mening. I vurderingen kigges typisk 
på antallet af brugere, længden af ture og arten af ture m.m. 
Derved opnås flere biler til rådighed for de administrative 
medarbejdere, hvilket gerne skulle medføre en reduktion i 
brug af private biler samt lavere CO2-udledning pr. bil.
Indtil nu er der udskiftet fem biler.

Ultimo 2014 udløber leasingkontrakterne på 10 køretøjer, 
hvor det vurderes, at fem-seks kan udskiftes med minibiler. 
I 2015 udløber 14 leasingkontrakter, hvoraf det vurderes, at 
syv-otte kan udskiftes med minibiler. Det endelige resultat 
kendes dog først efter dialog med afdelingerne.

Implementere tiltag,  
der effektiviserer den administrative kørsel
Erfaringerne om effektivisering af den administrative kørsel 
skal vurderes og bruges til at finde de rette indsatsområder. 
Initiativerne skal udbredes til hele organisationen.

Erfaringerne fra projektet “Kør grønt i hjemmeplejen” er 
afsluttet. Konklusionen er, at kørsel i hjemmepleje og i admi-
nistrationen ikke er sammenlignelige, derfor er det svært at 
bruge erfaringerne direkte.

Kommunal ladbil på el 
Vej og Park ønsker at afprøve en ladbil på el. Hver dag kører 
”Fejebilen” i centrum af Sønderborg. Medarbejdere sørger 
for at holde midtbyen ren og har brug for en lille ladbil til 
deres grej. Elbilens fordele (ingen larm og ingen luftforure-
ning) gør den ideel til brug i centrum/gågade, hvor der altid 
er mange mennesker.

I 2013 fik Vej og Park den nye ladbil på el. Erfaringerne 
med elbilen er rigtig gode. En opladning holder typisk 2 
arbejdsdage. Elbilen har en rækkevidde på 80 km inden den 
skal oplades, og det koster 15 kr. i strøm for 100 km kørsel. 
En ekstra gevinst ved elbilen er, at den kan vende rundt på 
meget lidt plads, og det er en fordel, når den skal køre på 
gågaden, hvor der er mange mennesker. 

Elbiler i Vej og Park
I 2015 køber Vej og Park endnu en elbil. Denne gang er det 
en ladbil med affaldscontainer med komprimator. Elbilen 
skal tømme skraldespande i Sønderborg By.
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Recertificering som Grøn transportkommune
I 2013 skal der sættes nye mål i CO2-reduktioner på den in-
terne transport, samt opstilles nye fokuspunkter i forbindelse 
med recertificeringen. Sønderborg Kommune vil fortsætte 
udskiftningen af meget CO2-belastende køretøjer, men med 
et større fokus på specialkøretøjer. Derudover vil Sønderborg 
Kommune undersøge muligheden for at anskaffe hybridbiler 
som erstatning for konventionelle biler. Prisen på hybridbiler 
er faldet så meget, at de er et reelt alternativ til konventio-
nelle biler.

I forbindelse med recertificering som Grøn Transportkom-
mune i 2013 er der opsat tre nye mål:

1. Fortsat udskiftning af meget CO2-belastende køretøjer.
Vej & Park har opnået store brændstofbesparelser ved at 
implementere en større udskiftningsplan.

2. Elbiler
Sønderborg Kommune har i oktober 2013 tilkendegivet 
at ville deltage i et offentligt-privat partnerskab (OPP) i 
forbindelse med "Elbil-Partnersskabsprojektet i Trekantsom-
rådet, Horsens & Hedensted samt Sønderborg og Omegn". 
Der søges midler fra Energistyrelsen. Sønderborg Kommune 
forpligter sig derved til at anskaffe fire elbiler i 2014 til 
internt brug.
I juni 2014 kom fem nye elbiler til Sønderborg Kommunes 
administration. Dermed introduceres tredje generation af 
el-bilerne. Den ene af bilerne vil primært være til borgmeste-
rens og byrådets rådighed. De fire andre kommunale elbiler 
placeres ved hhv. Sønderborg Rådhus og administrationen i 
Gråsten.
Elbilerne skal primært anvendes til småture inden for kom-
munegrænsen, dvs. interne møder, hvor der er brug for 
transport mellem kommunale afdelinger, forvaltninger eller 
institutioner.

Sønderborg Kommune har i november 2013 tilkendegivet 
at ville deltage i OPP-samarbejdet med LetsGo, en fond, 
der promoverer konceptet "delebiler" og Elbilspartnerskabet 
Østjylland. 
Der søges midler fra Energistyrelsen, og Sønderborg Kom-
mune deltager i første trin af projektet ved at få kortlagt 
kørselsmønstret i kommunen.

3. En grønnere bilflåde via downsizing
Ved fremadrettet at købe mindre biler (med lavere CO2-
udledning) for de samme penge, opnås en udvidelse af 
bilflåden. Derved bliver behovet for kørsel i egen bil for 
kommunens medarbejdere mindre. Desuden formindskes 
CO2-udledning pr. kørt kilometer.

Puljen fra Energistyrelsen fortsætter 
Partnerskabet "Elbil-Partnersskabsprojektet i Trekantsom-
rådet, Horsens & Hedensted samt Sønderborg og Omegn", 
vil søge om flere midler i 2015. Sønderborg Kommune har 
indgivet interessetilkendegivelse for to elbiler i 2015. 

Fortsat tilpasning af bilflåden
Fortsat vurdere kørselsbehovet, før nye aftaler indgås. Biler 
i mellemstørrelse udskiftes fortrinsvis med minibiler, hvor 
det rent logistisk giver mening. I vurderingen kigges typisk 
på antallet af brugere, længden af ture og arten af ture m.m. 
Derved opnås flere biler til rådighed for de administrative 
medarbejdere, hvilket gerne skulle medføre en reduktion i 
brug af private biler samt lavere CO2-udledning pr. bil.
Indtil nu er der udskiftet fem biler.

Ultimo 2014 udløber leasingkontrakterne på 10 køretøjer, 
hvor det vurderes, at fem-seks kan udskiftes med minibiler. 
I 2015 udløber 14 leasingkontrakter, hvoraf det vurderes, at 
syv-otte kan udskiftes med minibiler. Det endelige resultat 
kendes dog først efter dialog med afdelingerne.

Implementere tiltag,  
der effektiviserer den administrative kørsel
Erfaringerne om effektivisering af den administrative kørsel 
skal vurderes og bruges til at finde de rette indsatsområder. 
Initiativerne skal udbredes til hele organisationen.

Erfaringerne fra projektet “Kør grønt i hjemmeplejen” er 
afsluttet. Konklusionen er, at kørsel i hjemmepleje og i admi-
nistrationen ikke er sammenlignelige, derfor er det svært at 
bruge erfaringerne direkte.

Kommunal ladbil på el 
Vej og Park ønsker at afprøve en ladbil på el. Hver dag kører 
”Fejebilen” i centrum af Sønderborg. Medarbejdere sørger 
for at holde midtbyen ren og har brug for en lille ladbil til 
deres grej. Elbilens fordele (ingen larm og ingen luftforure-
ning) gør den ideel til brug i centrum/gågade, hvor der altid 
er mange mennesker.

I 2013 fik Vej og Park den nye ladbil på el. Erfaringerne 
med elbilen er rigtig gode. En opladning holder typisk 2 
arbejdsdage. Elbilen har en rækkevidde på 80 km inden den 
skal oplades, og det koster 15 kr. i strøm for 100 km kørsel. 
En ekstra gevinst ved elbilen er, at den kan vende rundt på 
meget lidt plads, og det er en fordel, når den skal køre på 
gågaden, hvor der er mange mennesker. 

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

Nye partnerskaber hos Vej og Park
Ud over elbilen har Vej og Park også købt fire løvpustere, 
otte buskryddere, seks hækklippere, en stangklipper og 
en motorsav. Prisen er den samme som for de traditionel 
benzindrevne modeller, men driften er meget billigere. De 
nye parkredskaber er meget mere brugervenlige og derfor 
populære hos medarbejderne i Vej og Park. Redskaberne 
er så lydsvage, at medarbejderne ikke behøver at bruge 
hørerværn, og de vejer kun det halve. Batteriet sidder som 
en rygsæk på ryggen, så vægten bliver fordelt ergonomisk 
korrekt. 
Erfaringerne for parkredskaber er så positive, at der på bag-
grund af efterspørgsel fra medarbejderne er indkøbt yderli-
gere 50 % flere efter opstarten. Parkredskaber er nemme 
og have med at gøre, og Vej og Park vil fremover investere i 
eldrevne parkredskaber. Der mangler lidt udvikling i forhold 
til styrken af buskryddere, men den forventes at komme 
inden for de næste par år. 

Borgmesteren Erik Lauritzen oplader byrådets elbil. 

Vej og Parks nye elbil. 
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Løbende støtte arrangementer, der øger  
borgernes bevidsthed om energibesparelser 
Arbejde for en fælles pulje til markedsføring og informations-
materiale til kampagner og arrangementer. Det kan suppleres 
med et samlet overblik over materialer i huset. 
I 2013 kan borgerne tage et ZEROkørekort og lære om de 
muligheder, der er for at spare på energien – enten ved ener-
girenovering af boligen eller ved fornuftig omtanke og adfærd 
i hjemmet. Der er tale om to forskellige kurser: ZEROkøre-
kort Klimaskærm og Energi med tre moduler og ZEROkøre-
kort Adfærd og Belysning med to moduler.

Der er ikke oprettet en pulje til markedsføring og informa-
tionsmateriale; men Sønderborg Kommune er kommet på 
Facebook i april 2013. De sociale medier kommer ud til 
mange og er en god platform for dialog imellem borgere og 
kommune.

ProjectZero-sekretariatet har i samarbejde med kommunens 
fritidsafdeling netop igangsat ZEROsport-konceptet. Erfarin-
ger fra bl.a. SFS-Hallen, Nordals Idrætscenter og Diamanten 
viser, at haller med fokuseret indsats og målrettede investe-
ringer kan reducere deres CO2-udledninger markant – faktisk 
med op til 75 %. Kommunen refunderer jf. Fritidsloven 
energi og vandforbrugsomkostninger til områdets mange 
klubber og idrætsforeninger og -haller. 

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

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

Udarbejdelse af grønt regnskab 2007-2012 
I 2013 skal der udarbejdes grønt regnskab for 2007-2012. 
Her vil virkningen af energirenoveringer fra de kommunale 
bygninger virkelig slå igennem. Denne viden skal igen for-
midles til hele organisationen. 

Fokus på formidling 
Fortsætte samarbejdet med ProjectZero om formidlingsop-
gaven både internt i kommunen men også udadtil. Andre 
kommuner har vist stor interesse for Sønderborg Kommunes 
indsats. Derfor vil vi arbejde for at afholde et ”mini Klima-
topmøde for andre kommuner”. Ved at samle flere aktører 
og vise en bred vifte af, hvad Sønderborg har at tilbyde, vil 
vi fastholde vores status som foregangskommune inden for 
CO2-neutralitet og gøre hele området til et demonstratorium 
for grønne løsninger

CO2- og energiregnskab 2007-2013 er udarbejdet

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

Solceller er stadig et varmt emne blandt kommunens bor-
gere. ProjectZero har fokuseret på nuværende og kommende 
solcelleordninger i tæt samarbejde med Sønderborg Kom-
mune ved et fuldt booket informationsmøde i maj 2014.

Der er ikke holdt et ”mini-klimatopmøde” for andre kom-
muner. Men der har været, og er stadig, mange besøg fra 
andre kommuner, der kommer for at høre om ProjectZero og 
den grønne omstilling i Sønderborg Kommune. En temadag 
i Sønderborg omfatter typisk også et besøg på Sønderborg 
Fjernvarme eller hos Sønderborg Forsyning.

Sønderborg Kommune bidrager med erfaringer fra egen 
virksomhed omfattende bl.a. energieffektivisering i bygninger 
og planlagte CO2-reduktionstiltag, årlige CO2-regnskaber etc. 
ProjectZero bidrager med masterplan, roadmaps, sektorspe-
cifikke programmer og målinger m.v. Formidlingsopgaven 
løses bl.a. gennem modtagelse af gæster, workshops, publi-
cering af rapporter, ZEROnyt, pressemeddelelser m.v. 

CO2- og energiregnskab revideres hvert år
Et energi- og CO2-regnskab kan bruges til mere end at se,
hvor langt vi er på vejen mod målet. I de senere år er det fx
blevet efterspurgt i forbindelse med:
 – Eksterne rådgivere, der skal kende energiforbruget i en 
bygning, når et nyt energioptimeringsprojekt skal udreg-
nes.

 – Tildelingsmodellerne for el, vand og varme til børnehaver 
og folkeskoler, der bruger energi- og CO2-regnskabet som

 – tjekliste.
 – I den nye store kontrakt med entreprenøren, der omhand-
ler optimering af kommunens gadelys kan det vises, at 
de aftalte elbesparelserne bliver overholdt på de fastlagte 
tidspunkter.

 – Når en bygning overgår fra én forvaltning til en anden, 
kender man nu det energibudget, som er knyttet til byg-
ningen.

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

Deltagelse i ELENA-projektet
Sønderborg Kommune deltager sammen med 21 andre kom-
muner fra Region Syddanmark i et forprojekt, som undersø-
ger muligheden og interessen for et fælles ELENA-projekt.
ELENA-projektet indeholder en mulighed for at få økono-
misk støtte fra EU til teknisk bistand. Fx til at forberede 
investeringer i kommunens bygninger, vejbelysning, offentlig 
transport og fjernvarmeudbygning. Det er et krav, at investe-
ringerne resulterer i markante forbedringer, der nedsætter 
energiforbruget. Ansøgning om ELENA-støtte og godken-
delse forventes i 2013. Projektet gennemføres derefter i 
2013–2017.
Samarbejdet mellem de 22 kommuner betyder vidensdeling 
og fordele i at kunne gennemføre fælles udbud og opnå 
bedre tilbud.

Projektet er startet og opdelt i fire faser:
1. Udbudsfase
2. Gennemførelse af investeringer 
3. Idriftsættelse
4. Registrering og evaluering

I Sønderborg Kommune er de økonomiske midler i projektet 
brugt til at ansætte en elinstallatør i tre år. Vedkommende 
skal optimere på de tekniske installationer i de kommunale 
bygninger. Der er planlagt investeringer for 60 mio. kr.

Fortsætte aktiviteterne i ELENA-projektet
Planlægning af deltagelse i forskellige relevante ERFA-
grupper, hvor kommuner udveksler erfaringer. Det kan være 
omkring solceller, CTS mv. 

Sønderborg Kommune vil sammen med de andre kommuner 
arbejde for at gennemføre fælles indkøb af rådgiverydelser 
med henblik på at opnå bedre tilbud.

S P O R T
BRUG D IN  ENERGI  R IGT IGT

ZER

Certificeret 2015/16
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Løbende støtte arrangementer, der øger  
borgernes bevidsthed om energibesparelser 
Arbejde for en fælles pulje til markedsføring og informations-
materiale til kampagner og arrangementer. Det kan suppleres 
med et samlet overblik over materialer i huset. 
I 2013 kan borgerne tage et ZEROkørekort og lære om de 
muligheder, der er for at spare på energien – enten ved ener-
girenovering af boligen eller ved fornuftig omtanke og adfærd 
i hjemmet. Der er tale om to forskellige kurser: ZEROkøre-
kort Klimaskærm og Energi med tre moduler og ZEROkøre-
kort Adfærd og Belysning med to moduler.

Der er ikke oprettet en pulje til markedsføring og informa-
tionsmateriale; men Sønderborg Kommune er kommet på 
Facebook i april 2013. De sociale medier kommer ud til 
mange og er en god platform for dialog imellem borgere og 
kommune.

ProjectZero-sekretariatet har i samarbejde med kommunens 
fritidsafdeling netop igangsat ZEROsport-konceptet. Erfarin-
ger fra bl.a. SFS-Hallen, Nordals Idrætscenter og Diamanten 
viser, at haller med fokuseret indsats og målrettede investe-
ringer kan reducere deres CO2-udledninger markant – faktisk 
med op til 75 %. Kommunen refunderer jf. Fritidsloven 
energi og vandforbrugsomkostninger til områdets mange 
klubber og idrætsforeninger og -haller. 

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

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

Udarbejdelse af grønt regnskab 2007-2012 
I 2013 skal der udarbejdes grønt regnskab for 2007-2012. 
Her vil virkningen af energirenoveringer fra de kommunale 
bygninger virkelig slå igennem. Denne viden skal igen for-
midles til hele organisationen. 

Fokus på formidling 
Fortsætte samarbejdet med ProjectZero om formidlingsop-
gaven både internt i kommunen men også udadtil. Andre 
kommuner har vist stor interesse for Sønderborg Kommunes 
indsats. Derfor vil vi arbejde for at afholde et ”mini Klima-
topmøde for andre kommuner”. Ved at samle flere aktører 
og vise en bred vifte af, hvad Sønderborg har at tilbyde, vil 
vi fastholde vores status som foregangskommune inden for 
CO2-neutralitet og gøre hele området til et demonstratorium 
for grønne løsninger

CO2- og energiregnskab 2007-2013 er udarbejdet

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

Solceller er stadig et varmt emne blandt kommunens bor-
gere. ProjectZero har fokuseret på nuværende og kommende 
solcelleordninger i tæt samarbejde med Sønderborg Kom-
mune ved et fuldt booket informationsmøde i maj 2014.

Der er ikke holdt et ”mini-klimatopmøde” for andre kom-
muner. Men der har været, og er stadig, mange besøg fra 
andre kommuner, der kommer for at høre om ProjectZero og 
den grønne omstilling i Sønderborg Kommune. En temadag 
i Sønderborg omfatter typisk også et besøg på Sønderborg 
Fjernvarme eller hos Sønderborg Forsyning.

Sønderborg Kommune bidrager med erfaringer fra egen 
virksomhed omfattende bl.a. energieffektivisering i bygninger 
og planlagte CO2-reduktionstiltag, årlige CO2-regnskaber etc. 
ProjectZero bidrager med masterplan, roadmaps, sektorspe-
cifikke programmer og målinger m.v. Formidlingsopgaven 
løses bl.a. gennem modtagelse af gæster, workshops, publi-
cering af rapporter, ZEROnyt, pressemeddelelser m.v. 

CO2- og energiregnskab revideres hvert år
Et energi- og CO2-regnskab kan bruges til mere end at se,
hvor langt vi er på vejen mod målet. I de senere år er det fx
blevet efterspurgt i forbindelse med:
 – Eksterne rådgivere, der skal kende energiforbruget i en 
bygning, når et nyt energioptimeringsprojekt skal udreg-
nes.

 – Tildelingsmodellerne for el, vand og varme til børnehaver 
og folkeskoler, der bruger energi- og CO2-regnskabet som

 – tjekliste.
 – I den nye store kontrakt med entreprenøren, der omhand-
ler optimering af kommunens gadelys kan det vises, at 
de aftalte elbesparelserne bliver overholdt på de fastlagte 
tidspunkter.

 – Når en bygning overgår fra én forvaltning til en anden, 
kender man nu det energibudget, som er knyttet til byg-
ningen.

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

Deltagelse i ELENA-projektet
Sønderborg Kommune deltager sammen med 21 andre kom-
muner fra Region Syddanmark i et forprojekt, som undersø-
ger muligheden og interessen for et fælles ELENA-projekt.
ELENA-projektet indeholder en mulighed for at få økono-
misk støtte fra EU til teknisk bistand. Fx til at forberede 
investeringer i kommunens bygninger, vejbelysning, offentlig 
transport og fjernvarmeudbygning. Det er et krav, at investe-
ringerne resulterer i markante forbedringer, der nedsætter 
energiforbruget. Ansøgning om ELENA-støtte og godken-
delse forventes i 2013. Projektet gennemføres derefter i 
2013–2017.
Samarbejdet mellem de 22 kommuner betyder vidensdeling 
og fordele i at kunne gennemføre fælles udbud og opnå 
bedre tilbud.

Projektet er startet og opdelt i fire faser:
1. Udbudsfase
2. Gennemførelse af investeringer 
3. Idriftsættelse
4. Registrering og evaluering

I Sønderborg Kommune er de økonomiske midler i projektet 
brugt til at ansætte en elinstallatør i tre år. Vedkommende 
skal optimere på de tekniske installationer i de kommunale 
bygninger. Der er planlagt investeringer for 60 mio. kr.

Fortsætte aktiviteterne i ELENA-projektet
Planlægning af deltagelse i forskellige relevante ERFA-
grupper, hvor kommuner udveksler erfaringer. Det kan være 
omkring solceller, CTS mv. 

Sønderborg Kommune vil sammen med de andre kommuner 
arbejde for at gennemføre fælles indkøb af rådgiverydelser 
med henblik på at opnå bedre tilbud.

S P O R T
BRUG D IN  ENERGI  R IGT IGT

ZER

Certificeret 2015/16

Diamanten i Fynshav er kåret til "Danmarks bedste renovering 2014". 
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Byrådets politik:
Byrådet vil sikre, at Sønderborg er en bæredyg-
tig CO2-neutral kommune i udvikling og vækst. 
Arkitektur, kulturarv og funktionalitet skal gå 
hånd i hånd med CO2-neutralitet.

Byrådet vil sikre, at den fremtidige udvikling 
af byerne satser på et mere energivenligt by-
design.

Byrådet vil forholde sig til forventede klimafor-
andringer med en klimatilpasningsplan, der ud-
arbejdes i 2013. Initiativerne skal blandt andet 
sikre mod påvirkninger fra klimaforandringer.

Byrådet vil øge indsatsen for individuelle el-
ler fælles løsninger for grøn energiforsyning i 
landområderne.

Byrådet vil øge mulighederne for privat skov-
rejsning gennem udpegning af skovrejsnings-
områder i kommuneplanen.

Byrådet vil arbejde for at etablere vådområder 
i henhold til regeringens plan Grøn Vækst fra 
2009.

 Klimahensyn2 i by og på land
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Udvalgte byrådsbeslutninger  
i perioden 2012-2014
• Salg af kommunale jorder til vådområde-

projektet Bundsø  
(Godkendt af Byrådet den 3. september 
2014)

• Klimatilpasningsplan 2014 
(Godkendt af Byrådet den 5. november 
2014)
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2 Klimahensyn i by og på land – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Klima- og energihensyn i kommuneplanen
I kommuneplan 2013 indarbejdes klima- og energihensyn 
bredt. En vigtig del er placeringen af nye bolig- og er-
hvervsområder, så infrastrukturen passer til funktionerne, 
og unødig transport undgås. Der er efter regeringens aftale 
om Grøn Vækst krav om, at kommunerne udlægger areal til 
biogasanlæg, hvilket sker i kommuneplanen.

Klima- og energihensyn er indarbejdet i kommuneplanen 
2013 på flere punkter:
• Hensynene har været en del af overvejelserne i forbindelse 

med revision af erhvervsarealerne. Fx i udpegningen af nye 
erhvervsarealer i Ragebøl, hvor de ligger nær motorvejen. 

• Arealer til store husdyrbrug er udlagt med max. en km til 
større veje.

• Der er udlagt to nye boligområder i byudviklingsbåndet 
Sønderborg til Gråsten.

• Areal-udlæg til biogasanlæg ved Blans.

Klima- og energihensyn i kommuneplanen
Der skal vedtages en ny kommuneplan i 2017, men allerede 
i 2015-16 gennemføres analyser, der skal indgå i kom-
muneplan 17. Det gælder fx en analyse af de eksisterende 
erhvervsområder. Analysen skal give svar på, om nogle af 
de eksisterende uudnyttede erhvervsarealer med fordel kan 
fjernes eller erstattes af andre. Klima- og energihensyn skal 
være en del af overvejelserne i beslutningen.

Temaplan for placering af energianlæg
Der skal udarbejdes en temaplan for placering af energian-
læg. Den vil udpege nye arealer til energianlæg. 

Strategisk planlægning
Der er behov for en mere strategisk planlægning af byerne og
landområderne. Der skal tages mere bevidst hensyn til klima 
og energi i planlægningen. 

Af hensyn til bæredygtighed bør man fokusere mere på om-
dannelse af den gamle bygningsmasse i stedet for nyudlæg. 
Ved nyudlæg bruges ressourcer i form af byggematerialer og 
natur- eller landbrugsområder. Hvis man i stedet gentænker 
byen og bruger bygninger og arealer bedre, kan der spares 
mange ressourcer.

I 2014 er påbegyndt et projekt for nedrivning af faldefærdige 
bygninger samt et projekt for registrering af bevaringsværdier 
i hele kommunen. Begge projekter er en del af at gentænke 
byerne, landsbyerne og det åbne land.

I 2013 er der foretaget en analyse af mindre byer i kommu-
nen, dvs. Nordborg, Gråsten, Augustenborg, Høruphav, Ve-
ster Sottrup og Broager. Analysen viser byernes kendemær-
ker samt deres styrker og svagheder og skal danne grundlag 
for fremtidigt arbejde med strategier for byerne.

Bæredygtige landsbyer. Landdistrikterne har fokus på bære-
dygtighed (se faktaboks).

Strategisk planlægning
Initiativet fra 2014 fortsætter: Der er behov for en mere 
strategisk planlægning af byerne og landområderne. Der skal 
tages mere bevidst hensyn til energi og bæredygtighed i en 
langsigtet planlægning. 

Analysen af de mindre byer skal bruges fremadrettet til 
udarbejdelse af strategiske planer for byerne. I planerne skal 
hensynet til energi og bæredygtighed medtages som et af 
flere punkter.

Nye løsninger for de bevaringsværdige bygninger
Der er behov for at finde nye løsninger for energirenovering 
af de bevaringsværdige bygninger. Her er det ikke altid de 
traditionelle løsninger, der er hensigtsmæssige i forhold til at 
bevare bygningernes kulturelle værdi.

Den igangværende registrering af bevaringsværdige byg-
ninger giver viden om værdierne. Dermed skabes et ud-
gangspunkt for at foretage bæredygtige energirenoveringer. 
Bygningsejerne bliver opmærksomme på hvad, der er vigtigt 
at bevare, og hvordan deres hjem kan forbedres.

Nye løsninger for de bevaringsværdige bygninger
I kommuneplan 2013-2025 fremgår følgende handling: ”Ud-
arbejde vejledninger til energioptimering af bevaringsværdige 
bygninger, da det her ikke altid er de traditionelle løsninger, 
der er hensigtsmæssige i forhold til at bevare bygningernes 
arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.” Disse vejlednin-
ger skal udarbejdes.
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Klima- og energihensyn i kommuneplanen
I kommuneplan 2013 indarbejdes klima- og energihensyn 
bredt. En vigtig del er placeringen af nye bolig- og er-
hvervsområder, så infrastrukturen passer til funktionerne, 
og unødig transport undgås. Der er efter regeringens aftale 
om Grøn Vækst krav om, at kommunerne udlægger areal til 
biogasanlæg, hvilket sker i kommuneplanen.

Klima- og energihensyn er indarbejdet i kommuneplanen 
2013 på flere punkter:
• Hensynene har været en del af overvejelserne i forbindelse 

med revision af erhvervsarealerne. Fx i udpegningen af nye 
erhvervsarealer i Ragebøl, hvor de ligger nær motorvejen. 

• Arealer til store husdyrbrug er udlagt med max. en km til 
større veje.

• Der er udlagt to nye boligområder i byudviklingsbåndet 
Sønderborg til Gråsten.

• Areal-udlæg til biogasanlæg ved Blans.

Klima- og energihensyn i kommuneplanen
Der skal vedtages en ny kommuneplan i 2017, men allerede 
i 2015-16 gennemføres analyser, der skal indgå i kom-
muneplan 17. Det gælder fx en analyse af de eksisterende 
erhvervsområder. Analysen skal give svar på, om nogle af 
de eksisterende uudnyttede erhvervsarealer med fordel kan 
fjernes eller erstattes af andre. Klima- og energihensyn skal 
være en del af overvejelserne i beslutningen.

Temaplan for placering af energianlæg
Der skal udarbejdes en temaplan for placering af energian-
læg. Den vil udpege nye arealer til energianlæg. 

Strategisk planlægning
Der er behov for en mere strategisk planlægning af byerne og
landområderne. Der skal tages mere bevidst hensyn til klima 
og energi i planlægningen. 

Af hensyn til bæredygtighed bør man fokusere mere på om-
dannelse af den gamle bygningsmasse i stedet for nyudlæg. 
Ved nyudlæg bruges ressourcer i form af byggematerialer og 
natur- eller landbrugsområder. Hvis man i stedet gentænker 
byen og bruger bygninger og arealer bedre, kan der spares 
mange ressourcer.

I 2014 er påbegyndt et projekt for nedrivning af faldefærdige 
bygninger samt et projekt for registrering af bevaringsværdier 
i hele kommunen. Begge projekter er en del af at gentænke 
byerne, landsbyerne og det åbne land.

I 2013 er der foretaget en analyse af mindre byer i kommu-
nen, dvs. Nordborg, Gråsten, Augustenborg, Høruphav, Ve-
ster Sottrup og Broager. Analysen viser byernes kendemær-
ker samt deres styrker og svagheder og skal danne grundlag 
for fremtidigt arbejde med strategier for byerne.

Bæredygtige landsbyer. Landdistrikterne har fokus på bære-
dygtighed (se faktaboks).

Strategisk planlægning
Initiativet fra 2014 fortsætter: Der er behov for en mere 
strategisk planlægning af byerne og landområderne. Der skal 
tages mere bevidst hensyn til energi og bæredygtighed i en 
langsigtet planlægning. 

Analysen af de mindre byer skal bruges fremadrettet til 
udarbejdelse af strategiske planer for byerne. I planerne skal 
hensynet til energi og bæredygtighed medtages som et af 
flere punkter.

Nye løsninger for de bevaringsværdige bygninger
Der er behov for at finde nye løsninger for energirenovering 
af de bevaringsværdige bygninger. Her er det ikke altid de 
traditionelle løsninger, der er hensigtsmæssige i forhold til at 
bevare bygningernes kulturelle værdi.

Den igangværende registrering af bevaringsværdige byg-
ninger giver viden om værdierne. Dermed skabes et ud-
gangspunkt for at foretage bæredygtige energirenoveringer. 
Bygningsejerne bliver opmærksomme på hvad, der er vigtigt 
at bevare, og hvordan deres hjem kan forbedres.

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

Indsatsområder for ”CO2-neutralitet i landdistrikterne" 
samt "Bæredygtige landsbyer i Sønderborg"

Boligen:
 – Vi laver en rundspørge i Dynt-Skelde-Gammelgab. Målet er 
energirenoveringer for 5 mio kr. i hver landsby, men begge 
landsbylaug fortæller, at det ikke er et problem at nå dette 
mål!

 – ProjectZero, Energitjenesten og Sekretariat for Landsby-
laug arrangerer nogle møder for borgerne i landdistrikterne 
om råd i forbindelse med skrotning af oliefyr i efteråret/
vinter.

Transport:
 – Transportrådet og Landdistriktsudvalget vil ansøge puljen 
”Forbedring af kollektiv trafik i yderområder” til februar. 
For at kvalificere denne ansøgning, har Landdistriktsudval-
get stillet en gratis 9-personers bus til rådighed i lands-
byen Dynt-Skelde-Gammelgab i en 2,5 mdr. forsøgspe-
riode. Kan man mindre privatbilismen og få folk til at tage 
bussen? Fælleskørsel? 

Maden:
 – Fra 2015 ansættes en forandringsagent i sekretariat for 
landdistrikter, der skal skaffe arbejdspladser i landdistrik-
terne herunder udføre ovennævnte opgave med at fremme 
produktion og salg af lokale fødevarer. Hermed spares på 
transport af fødevarer fra andre steder af landet/udlandet. 
Personen vil også fremme arbejdspladser skabt via energi-
forbedringer.

Afgrøder:
 – Vi vil forsøge at plante energiafgrøder på et areal og lade 
dette forsøg være basis for udregninger omkring renta-
biliteten ved beplantning af energiafgrøder på fx lejede 
arealer (Kommunens arealer, som udlejes til private) eller 
tomme grunde m.m.

 – Kan der med fordel plantes/høstes eller genbruges affald, 
så det bliver rentabel med biomasse til fjernvarmen? Disse 
tanker pusler vi med at lave små forsøg med.

Mødesteder:
 – I 2015 vil vi have fokus på de lokale mødesteder, som skal 
udbygges til små borgerserviceenheder, så lokale i lands-
byerne ikke skal køre til eksempelvis Sønderborg for at få 
service – dermed besparelser på transporten. Disse lokale 
mødesteder skal følgende være mulig:
 –   modtagelses og afsendingssted for pakkepost ved inter-
nethandel

 –  mødested for fællesskaber på tværs af generationer
 –  kommunal service via fx Skype – borgernær service
 –  netcafé, læringsmiljø for digital service
 –  rugekasse for iværksætteri på landet / i lokalsamfundet
 –  ”Matchmakingzoner”.
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Projekter for klimatilpasning
Når klimatilpasningsplanen foreligger ved udgangen af 2013, 
må det vurderes, hvilke projekter der skal igangsættes som 
følge af kortlægningen og de politiske prioriteringer.

Klimatilpasningsplanen blev godkendt af Sønderborg Byråd i 
november 2014. Klimatilpasningsplanen skal implementeres 
i organisationen, så klimatilpasning bliver et naturlig element 
i andre planer og politikker.

Der er udarbejdet prioriteringer ved kritiske hændelser og 
håndteringer i krisestyring. Her spiller samarbejdet med 
beredskabet og forsyningsselskaberne en vigtig rolle.
Læs mere på klimatilpasning.sonderborg.dk

Gennemføre projekter for klimatilpasning
Klimatilpasningsplanen indeholder disse nye initiativer for 
2014-2016:
 – Afklaring af hvorvidt de "Kritiske hændelser" reelt er kriti-
ske hændelser.

 – For klimaprojekt Gråsten skal der iværksættes en undersø-
gelse og kortlægning af problemets omfang, evt. inddra-
gelse af Egernsund og de andre klimaprojekter ved Nybøl 
Nor – Teglværker.

 – Klimaprojekt Vollerup Øst (Tøtmose) skal fremover bruges 
til byudvikling af nye boligområder. Opstartes med en 
idekonkurrence.

 – For at sikre forsyningssikkerhed, kræves en gennemgang 
af forsyningstekniske bygninger og installationer. Herunder 
at Sønderborg Forsyning A/S efterfølgende gennemgår alle 
deres drikke- og spildevandspumper for at sikre dem mod 
oversvømmelse.

 – For klimaprojekt Østerkobbel skal der findes en løsning 
på de kendte problemer med store vandmængder i nogle 
byområder i Augustenborg.

 – Ved klimaprojekt Skovmose skal der findes en løsning på 
de kendte problemer med vandmængder omkring som-
merhusene.

 – Der skal nedsættes projektgrupper, der kigger på klima-
projekterne Sønderborg By og Sønderborg havneområde.

 – Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning bør gen-
nemgå de Tekniske anlæg, der synes truet af oversvøm-
melse.

 – Dialog med oversvømmelsestruede virksomheder og 
enkeltbeboelser.

2 Klimahensyn i by og på land – strategi

http://klimatilpasning.sonderborg.dk
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Projekter for klimatilpasning
Når klimatilpasningsplanen foreligger ved udgangen af 2013, 
må det vurderes, hvilke projekter der skal igangsættes som 
følge af kortlægningen og de politiske prioriteringer.

Klimatilpasningsplanen blev godkendt af Sønderborg Byråd i 
november 2014. Klimatilpasningsplanen skal implementeres 
i organisationen, så klimatilpasning bliver et naturlig element 
i andre planer og politikker.

Der er udarbejdet prioriteringer ved kritiske hændelser og 
håndteringer i krisestyring. Her spiller samarbejdet med 
beredskabet og forsyningsselskaberne en vigtig rolle.
Læs mere på klimatilpasning.sonderborg.dk

Gennemføre projekter for klimatilpasning
Klimatilpasningsplanen indeholder disse nye initiativer for 
2014-2016:
 – Afklaring af hvorvidt de "Kritiske hændelser" reelt er kriti-
ske hændelser.

 – For klimaprojekt Gråsten skal der iværksættes en undersø-
gelse og kortlægning af problemets omfang, evt. inddra-
gelse af Egernsund og de andre klimaprojekter ved Nybøl 
Nor – Teglværker.

 – Klimaprojekt Vollerup Øst (Tøtmose) skal fremover bruges 
til byudvikling af nye boligområder. Opstartes med en 
idekonkurrence.

 – For at sikre forsyningssikkerhed, kræves en gennemgang 
af forsyningstekniske bygninger og installationer. Herunder 
at Sønderborg Forsyning A/S efterfølgende gennemgår alle 
deres drikke- og spildevandspumper for at sikre dem mod 
oversvømmelse.

 – For klimaprojekt Østerkobbel skal der findes en løsning 
på de kendte problemer med store vandmængder i nogle 
byområder i Augustenborg.

 – Ved klimaprojekt Skovmose skal der findes en løsning på 
de kendte problemer med vandmængder omkring som-
merhusene.

 – Der skal nedsættes projektgrupper, der kigger på klima-
projekterne Sønderborg By og Sønderborg havneområde.

 – Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning bør gen-
nemgå de Tekniske anlæg, der synes truet af oversvøm-
melse.

 – Dialog med oversvømmelsestruede virksomheder og 
enkeltbeboelser.

VISION i Klimatilpasningsplanen
 – Der, hvor det er muligt, vil der blive prioriteret klima-
tilpasningstiltag, som kan være med til at tilstræbe en 
bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne og skaber 
sammenhæng mellem beskyttelse af vandmiljøet og area-
lanvendelsen.

 – Arbejdet og investeringerne vil så vidt muligt ske, så der 
skabes vækst og synergi, dvs. at der tages flere hensyn 
samtidig med klimaudfordringen.

 – Der arbejdes for en kreativ tilgang til udfordringen med 
klimatilpasning. Det betyder, at vi lægger vægt på tekniske 
og økonomiske løsninger, der samtidig giver natur og kultur 
oplevelser med en æstetisk og kunstnerisk dimension.

 – Der fokuseres på løsninger, hvor regnvand indtænkes 
som en ressource og som et element i de lokale områder. 
Løsningerne kan være kreative grønne byrum til glæde for 
borgerne i det daglige, men anvendes til opmagasinering 
af vand, når der er behov.

 – Naturen bør være en integreret del af bysamfundene og 
boligmiljøerne. Dette sikres gennem rekreative områder 
med plads til at håndtere klimaudfordringen.

 – Oversvømmelser (100 års-hændelser) sker under kontrol-
lerede forhold.

Oversvømmelse i Vollerup. Dette område er et af initiativerne i den ny 
klimatilpasningsplan. 

http://klimatilpasning.sonderborg.dk
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Læs mere på klimatilpasning.sonderborg.dk

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Spildevandsplan
Der igangsættes en ny spildevandsplan, der skal fastlægge 
strukturen for spildevandshåndteringen i det åbne land. 
Planen forventes udarbejdet i 2013-2014

Spildevandsplanen er under udarbejdelse og ventes færdig 
december 2014. Den skal under politisk behandling primo 
2015.

Indarbejde klimahensyn i nye lokalplaner
Fortsat have fokus på at indarbejde klimahensyn i nye 
lokalplaner. Naturstyrelsen udgiver i 2013 en vejledning for 
klimalokalplaner, den skal danne grundlag for kommunens 
fremtidige lokalplanlægning

Når en ny lokalplan udarbejdes, er et fast punkt, at der skal 
tages stilling til klimahensyn i området.

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

Områder til skovrejsning
I forbindelse med kommuneplan 2013 skal muligheden for 
at udvide skovrejsningsområderne undersøges. Det ventes, 
at arealet til skovrejsning øges med den nye kommuneplan. 
Dermed øges mulighederne for tilskud fra staten til privat 
skovrejsning. Det nuværende skovareal i Sønderborg er ca.  
9 %, statens målsætning er 20-25 % i løbet af 80-100 år.

Med kommuneplan 2013–2025 er der udpeget flere arealer 
til skovrejsning. Dermed er det gjort mere attraktivt at plante 
ny skov flere steder.

I perioden 2012–2014 er plantet ny skov fem steder i kom-
munen:
• 5 ha kommunal skov i Lambjerg.
• 2,2 ha blandet skov ved Havnbjerg.
• 9 ha skov ved Trympellyng.
• 7 ha skov ved Ladegård Skov.

Der ventes ikke nye udpegninger de næste par år.

Nyt skovrejsningsprojekt ved Havnbjerg
Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at søge 
gennemført et oplevelses- og skovrejsningsprojekt i et grund-
vandsfølsomt område ved Havnbjerg

Genetablering af søer og vådområder
Bundsø på Nordals vil, når den er etableret, få en vandflade 
på cirka 130 ha. Det giver en potentiel CO2-besparelse på 
cirka 480 ton CO2 pr. år, fordi landbrugsjord omlægges til 
søområde.

Et projekt som Bundsø realiseres primært for at spare 
kvælstofudledning til havet, mens CO2-besparelsen og de 
rekreative værdier ses som sidegevinster.

Gennem en periode på knap to år er der arbejdet med at få 
jordfordelingen omkring Bundsø til at falde på plads. Det er 
nu sket, så genetableringen af søen kan ske i 2015.

Genetablering af søer og vådområder
I 2015 genetableres Bundsø ved at lave mindre jordarbejder 
og slukke for pumperne, der i dag dræner området. Dermed 
realiseres en CO2-besparelse på cirka 480 ton pr. år, fordi 
landbrugsjord omlægges til søområde. Omdannelsen ventes 
at skabe nye naturværdier og naturoplevelser. Fx er det pla-
nen at etablere en sti langs en del af søen.

Muligheden for at etablere et vådområde ved Birkepøl på 
Sydals undersøges. Projektet er på cirka 113 ha. Der er 
gennemført en forundersøgelse og søgt om realiseringsgod-
kendelse hos naturstyrelsen. I de kommende år arbejdes der 
videre med projektet.

2 Klimahensyn i by og på land – strategi

http://klimatilpasning.sonderborg.dk
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Læs mere på klimatilpasning.sonderborg.dk

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Spildevandsplan
Der igangsættes en ny spildevandsplan, der skal fastlægge 
strukturen for spildevandshåndteringen i det åbne land. 
Planen forventes udarbejdet i 2013-2014

Spildevandsplanen er under udarbejdelse og ventes færdig 
december 2014. Den skal under politisk behandling primo 
2015.

Indarbejde klimahensyn i nye lokalplaner
Fortsat have fokus på at indarbejde klimahensyn i nye 
lokalplaner. Naturstyrelsen udgiver i 2013 en vejledning for 
klimalokalplaner, den skal danne grundlag for kommunens 
fremtidige lokalplanlægning

Når en ny lokalplan udarbejdes, er et fast punkt, at der skal 
tages stilling til klimahensyn i området.

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

Områder til skovrejsning
I forbindelse med kommuneplan 2013 skal muligheden for 
at udvide skovrejsningsområderne undersøges. Det ventes, 
at arealet til skovrejsning øges med den nye kommuneplan. 
Dermed øges mulighederne for tilskud fra staten til privat 
skovrejsning. Det nuværende skovareal i Sønderborg er ca.  
9 %, statens målsætning er 20-25 % i løbet af 80-100 år.

Med kommuneplan 2013–2025 er der udpeget flere arealer 
til skovrejsning. Dermed er det gjort mere attraktivt at plante 
ny skov flere steder.

I perioden 2012–2014 er plantet ny skov fem steder i kom-
munen:
• 5 ha kommunal skov i Lambjerg.
• 2,2 ha blandet skov ved Havnbjerg.
• 9 ha skov ved Trympellyng.
• 7 ha skov ved Ladegård Skov.

Der ventes ikke nye udpegninger de næste par år.

Nyt skovrejsningsprojekt ved Havnbjerg
Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at søge 
gennemført et oplevelses- og skovrejsningsprojekt i et grund-
vandsfølsomt område ved Havnbjerg

Genetablering af søer og vådområder
Bundsø på Nordals vil, når den er etableret, få en vandflade 
på cirka 130 ha. Det giver en potentiel CO2-besparelse på 
cirka 480 ton CO2 pr. år, fordi landbrugsjord omlægges til 
søområde.

Et projekt som Bundsø realiseres primært for at spare 
kvælstofudledning til havet, mens CO2-besparelsen og de 
rekreative værdier ses som sidegevinster.

Gennem en periode på knap to år er der arbejdet med at få 
jordfordelingen omkring Bundsø til at falde på plads. Det er 
nu sket, så genetableringen af søen kan ske i 2015.

Genetablering af søer og vådområder
I 2015 genetableres Bundsø ved at lave mindre jordarbejder 
og slukke for pumperne, der i dag dræner området. Dermed 
realiseres en CO2-besparelse på cirka 480 ton pr. år, fordi 
landbrugsjord omlægges til søområde. Omdannelsen ventes 
at skabe nye naturværdier og naturoplevelser. Fx er det pla-
nen at etablere en sti langs en del af søen.

Muligheden for at etablere et vådområde ved Birkepøl på 
Sydals undersøges. Projektet er på cirka 113 ha. Der er 
gennemført en forundersøgelse og søgt om realiseringsgod-
kendelse hos naturstyrelsen. I de kommende år arbejdes der 
videre med projektet.

Mere skov har mange positive effekter
Skove spiller en vigtig rolle i indsatsen for at bevare og 
øge den biologiske mangfoldighed. De er med til at sikre 
drikkevandet, fordi skove normalt ikke gødes og sprøjtes. 
Træerne binder CO2 og medvirker til at nedbringe effekten 
af drivhusgasser. Desuden mindskes CO2-udledningen, hvis 
landbrugsarealer omdannes til skovområde. Dertil kommer 
skovens mange muligheder for at dyrke friluftslivets glæder.

Staten yder tilskud til ny skov plantet i områder, der er udpe-
get til skovrejsning.

Bund Sø på Nordals. Det markerede område bliver fyldt med vand, 
når pumperne slukkes. 

Digterhaven
Danmarks Radio og Dagbladet Information kårede 'De fem Haver' i 
digterkvarteret i Sønderborg som world-class klimatilpasningsprojekt 
i deres projekt om ’Den Store Omstilling i Danmark’. I Sønderborg-
området blev hele 28 bæredygtige og CO2-reducerende projekter 
tilmeldt projektet. 

http://klimatilpasning.sonderborg.dk
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Profilering af showcases
Vi skal fortsat have fokus på at profilere de showcases, der 
gennemføres i kommunen. Det viser, at kommunen vil være 
frontløber, og samtidig giver det inspiration til øvrige bygher-
rer.

Multikulturhuset – status
Det nye mulitkulturhus på havnen kommer til at bestå af 
Ewers’ pakhus og en ny bygning. Ewers’ pakhus skal gen-
nemgå en transformation, men skal være bindeled mellem 
det nye og det gamle udtryk på havnen. Der vil også komme 
”udeværksteder” og en cafe med servering på havnefronten.

Udbuddet på totalentreprisen er startet. Den ny bygning bli-
ver efter 2020 bygningsreglement. Varmekilden bliver grøn 
fjernvarme, og der vil blive anvendt integreret energidesign 
med solceller. Hele Multikulturhuset bliver på 5.450 m2. 
Processen med byggeriet bliver opdelt i to dele. 

Multikulturhus
I januar 2015 bliver vinderen kåret på udbuddet på den 
ny bygning og transformeringen af pakhuset. Når de ”rå” 
bygninger står klar, kommer udbuddet på inventardelen i 
efteråret 2016. 

Med bygningen for Multikulturhuset som en rå skal, er det 
muligt at arbejde med interiøret som den vigtigste del af 
huset, således at bygningen får sin identitet i kraft af de 
aktiviteter og kunstneriske tiltag, der findes i huset

Hele byggeriet ventes klar til indvielse i efteråret 2017.

De to første bygninger i havneprojektet er taget i brug: Dels 
en kontorbygning, dels en boligbygning. Boligbygningen 
består af ni ejerlejligheder og er taget i brug i maj 2013.

Kontorbygningen Videnshuset er taget i brug i oktober 2013. 
Den er udlejet til TeleBilling, Rambøll, Ernst & Young samt 
Bitten og Mads Clausen Fonden. 

Begge bygninger er opført i energiklasse 2020, altså to klas-
ser bedre end lovkravet i Bygningsreglementet BR10.

Hotel og Waterpark
Hotellet planlægges som et firestjernet Radisson Blue hotel 
med 210 værelser. Sammen med et 6.000-8.000 kvadrat-
meter stort Waterpark/Wellness-koncept forventes det at 
ville tiltrække en stor og bred målgruppe. Der er planlagt 
byggestart på hotellet i foråret 2015 og forventet ibrugtag-
ning i efteråret 2017.

Fra projektstart er der fokus på, hvordan driften kan tilret-
telægges, så den bliver mest muligt bæredygtigt. Der laves 
en samlet løsning, som indtænkes i bygningsdesignet. Målet 
er bl.a., at den bedste teknologi på området præsenteres.

2 Klimahensyn i by og på land – strategi
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Profilering af showcases
Vi skal fortsat have fokus på at profilere de showcases, der 
gennemføres i kommunen. Det viser, at kommunen vil være 
frontløber, og samtidig giver det inspiration til øvrige bygher-
rer.

Multikulturhuset – status
Det nye mulitkulturhus på havnen kommer til at bestå af 
Ewers’ pakhus og en ny bygning. Ewers’ pakhus skal gen-
nemgå en transformation, men skal være bindeled mellem 
det nye og det gamle udtryk på havnen. Der vil også komme 
”udeværksteder” og en cafe med servering på havnefronten.

Udbuddet på totalentreprisen er startet. Den ny bygning bli-
ver efter 2020 bygningsreglement. Varmekilden bliver grøn 
fjernvarme, og der vil blive anvendt integreret energidesign 
med solceller. Hele Multikulturhuset bliver på 5.450 m2. 
Processen med byggeriet bliver opdelt i to dele. 

Multikulturhus
I januar 2015 bliver vinderen kåret på udbuddet på den 
ny bygning og transformeringen af pakhuset. Når de ”rå” 
bygninger står klar, kommer udbuddet på inventardelen i 
efteråret 2016. 

Med bygningen for Multikulturhuset som en rå skal, er det 
muligt at arbejde med interiøret som den vigtigste del af 
huset, således at bygningen får sin identitet i kraft af de 
aktiviteter og kunstneriske tiltag, der findes i huset

Hele byggeriet ventes klar til indvielse i efteråret 2017.

De to første bygninger i havneprojektet er taget i brug: Dels 
en kontorbygning, dels en boligbygning. Boligbygningen 
består af ni ejerlejligheder og er taget i brug i maj 2013.

Kontorbygningen Videnshuset er taget i brug i oktober 2013. 
Den er udlejet til TeleBilling, Rambøll, Ernst & Young samt 
Bitten og Mads Clausen Fonden. 

Begge bygninger er opført i energiklasse 2020, altså to klas-
ser bedre end lovkravet i Bygningsreglementet BR10.

Hotel og Waterpark
Hotellet planlægges som et firestjernet Radisson Blue hotel 
med 210 værelser. Sammen med et 6.000-8.000 kvadrat-
meter stort Waterpark/Wellness-koncept forventes det at 
ville tiltrække en stor og bred målgruppe. Der er planlagt 
byggestart på hotellet i foråret 2015 og forventet ibrugtag-
ning i efteråret 2017.

Fra projektstart er der fokus på, hvordan driften kan tilret-
telægges, så den bliver mest muligt bæredygtigt. Der laves 
en samlet løsning, som indtænkes i bygningsdesignet. Målet 
er bl.a., at den bedste teknologi på området præsenteres.

Multikulturhuset
Visionen for det fremtidige Multikulturhus på havnen er at 
samle en række kulturinstitutioner og organisationer under ét 
tag – alle med fælles fokus på ”læring, kunst og kultur”.

Baggrunden for Multikulturhuset er et ønske om at flytte 
en række af byens kulturelle organisationer og institutioner 
sammen for at skabe et nyt, samlet kraftcenter for kulturel 
udvikling og læring i byen og regionen – som en del af Søn-
derborgs ambitioner om udvikling og nyskabelse. 

Huset skal indtil videre danne ramme om følgende organisa-
tioner og institutioner:
 – Sønderborg Bibliotek
 – Sønderjyllands Kunstskole
 – Center for Kultur
 – andre mulige partnere

Sønderborg Multikulturhus har børnefamilier og unge som 
primær målgruppe. Multikulturhuset skal tilbyde relevante 
aktiviteter til alle familiens medlemmer i attraktive rammer. 
Den røde tråd er fleksibilitet, husets rum skal kunne forandre 
sig alt efter funktion eller arrangement.
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Byrådets politik:
Byrådet vil sikre, at renovering og ombygning 
af eksi ste rende bygninger foretages, så ener-
giforbruget i bygningerne bliver mindre.

Byrådet vil stille skærpede krav til energiram-
men for nybyggeri, fx via nye lokalplaner. 
Byrådet understøtter en omlægning til grøn 
energi og dermed udfasning af fossile brænd-
stoffer.

Byrådet vil sikre, at der altid benyttes inte-
greret energidesign i kommunens nybyggeri, 
og at det opføres i en bedre energiklasse end 
det gældende bygningsreglement.

Byrådet vil sikre, at borgerne og virksomhe-
derne kan få fyldestgørende information og 
vejledning om energioptimerende løsninger   
til deres bygninger.

 

 3 Byggeri
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Udvalgte byrådsbeslutninger  
i perioden 2012-2014
• Almen boligstrategi  

(Godkendt af Byrådet den 25. juni 2014)
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3 Byggeri – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Uændrede krav om lavenergibyggeri  
i kommende 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.

De vedtagne lokalplaner indeholder krav om, at ny bebyg-
gelse skal opføres i minimum lavenergiklasse 2015.

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

Information om valg af varmekilde
I 2013 ændres det eksisterende bygningsreglement, så det 
ikke længere er muligt at installere olie- og naturgasfyr i 
nye bygninger. Det er dog fortsat tilladt at installere natur-
gasfyr i nye bygninger i områder, der er udlagt til naturgas. 
Ligeledes er det tilladt at installere olie- og naturgasfyr, der 
anvender vedvarende energi, fx bioolie eller biogas. Kravene 
gælder ikke for udskiftning af fyr i eksisterende bygninger. Af 
hensyn til CO2-udledning er det dog ikke en god løsning med 
olie- og naturgasfyr. Derfor vil det være en fordel, hvis bor-
gere og virksomheder får information om fordelene ved andre 
energikilder. Det kan fx være varmepumper eller træfyr. Der 
vil arbejdes for at byggesagsbehandlerne har fokus på at 
videregive den information.

Byggesagsbehandlere er opmærksomme på den nye lovgiv-
ning vedr. olie- og naturgasfyr. Kommunen oplever, at der 
har været et fald i interessen. Der er kun ganske få ansøg-
ninger om nye oliefyr.

I oktober 2014 var der registreret 3.654 oliefyr i kommunen. 
Det er et fald på 350 siden 2008, hvor ProjectZero og Søn-
derborg Kommune holdt energi-roadshows forskellige steder 
i kommunen.

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

Digitale byggeansøgninger ændrer kontakten til borgere 
og erhvervsliv
Fra 1. december 2014 bliver det obligatorisk at søge om 
byggetilladelse digitalt. Det betyder mindre personlig kontakt 
mellem byggesagsbehandlere og borgere. Kommunen vil 
gerne hjælpe borgerne til at nedbringe CO2-udledningen fra 
boligerne. Derfor giver det udfordringer, når borgerne skal 
være selvbetjente. Det giver anledning til, at kommunen 
gentænker kontakten.

Borgerservice har rådgivning om selvbetjeningsløsningen til 
byggeansøgninger. Kommunens afdeling Byg vil undersøge 
mulighederne for at få Borgerservice til at henvise til pjecer 
og foldere om energirenoveringer mv., når en borger henven-
der sig. Der kan suppleres med øget synlighed om emnet på 
kommunens hjemmeside. 

Deltagelse i arrangementer
Sønderborg Kommune ønsker fortsat at deltage i relevante 
arrangementer, fx boligmessen i Augustenborg.

Sønderborg Kommune har deltaget i Augustenborg bolig-
messe. I 2013 var fokus på den kommende digitale selvbe-
tjening. I 2014 deltog afdeling Byg også med en stor stand. 

Deltagelse i arrangementer
Initiativet fra 2012 fortsætter. Sønderborg Kommune ønsker 
fortsat at deltage i relevante arrangementer, fx boligmessen 
i Augustenborg.

Informationsmateriale om energirenoveringer
Informationsmateriale kan sendes ud allerede i forbindelse 
med kvitteringsskrivelsen for en modtaget ansøgning. 
Dermed får ansøger bedre mulighed for at tage hensyn til 
energiforbrug og klima i sit projekt.

Byggeafdelingen har i juni 2014 modtaget folderen ”Få mere 
ud af din bolig”, der er udarbejdet af ProjectZero. Den viser, 
at energirenoveringer kan hæve salgsprisen for boliger. Den 
bliver uddelt til borgerne, hvor det er relevant.

Informationsmateriale
Byggeafdelingen vil fremadrettet sende foldere med infor-
mation om energirenoveringer eller lavenergibyggeri ud med 
kvitteringsskrivelse i de tilfælde, hvor det er relevant.
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BYG
&

MILJØ

Få hjælp til din  
bygge- og miljøsag

Byg & Miljø hjælper dig med din miljø- 
og byggesagsansøgning samt at finde 
oplysninger om din ejendom
Byg & Miljø er et landsdækkende ansøgningssystem.  
Du kan lave en byggeansøgning, søge om erhvervsbyggeri, 
nedrivning af eksisterende bygning eller søge om en 
byggetilladelse til sommerhus, parcelhus og boligbyggeri.

Med Byg & Miljø er det lettere for dig, at finde oplysninger 
om din ejendom og indsende en fyldestgørende ansøgning 
til os. 

Læs mere her:

www.sonderborgkommune.dk/borger/ 
din-bygge-og-miljoesag

Din indgang til digital ansøgning er: 
www.sonderborgkommune.dk eller www.borger.dk

04.2014 Kommunikation

Log ind med NemID

Indtast dit Bruger-id

Indtast din adgangskode (den som du lavede,  da du oprettede NemID)

Indtast koden  
fra dit nøglekort

Læs mere på  
www.nemid.nu

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Uændrede krav om lavenergibyggeri  
i kommende 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.

De vedtagne lokalplaner indeholder krav om, at ny bebyg-
gelse skal opføres i minimum lavenergiklasse 2015.

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

Information om valg af varmekilde
I 2013 ændres det eksisterende bygningsreglement, så det 
ikke længere er muligt at installere olie- og naturgasfyr i 
nye bygninger. Det er dog fortsat tilladt at installere natur-
gasfyr i nye bygninger i områder, der er udlagt til naturgas. 
Ligeledes er det tilladt at installere olie- og naturgasfyr, der 
anvender vedvarende energi, fx bioolie eller biogas. Kravene 
gælder ikke for udskiftning af fyr i eksisterende bygninger. Af 
hensyn til CO2-udledning er det dog ikke en god løsning med 
olie- og naturgasfyr. Derfor vil det være en fordel, hvis bor-
gere og virksomheder får information om fordelene ved andre 
energikilder. Det kan fx være varmepumper eller træfyr. Der 
vil arbejdes for at byggesagsbehandlerne har fokus på at 
videregive den information.

Byggesagsbehandlere er opmærksomme på den nye lovgiv-
ning vedr. olie- og naturgasfyr. Kommunen oplever, at der 
har været et fald i interessen. Der er kun ganske få ansøg-
ninger om nye oliefyr.

I oktober 2014 var der registreret 3.654 oliefyr i kommunen. 
Det er et fald på 350 siden 2008, hvor ProjectZero og Søn-
derborg Kommune holdt energi-roadshows forskellige steder 
i kommunen.

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

Digitale byggeansøgninger ændrer kontakten til borgere 
og erhvervsliv
Fra 1. december 2014 bliver det obligatorisk at søge om 
byggetilladelse digitalt. Det betyder mindre personlig kontakt 
mellem byggesagsbehandlere og borgere. Kommunen vil 
gerne hjælpe borgerne til at nedbringe CO2-udledningen fra 
boligerne. Derfor giver det udfordringer, når borgerne skal 
være selvbetjente. Det giver anledning til, at kommunen 
gentænker kontakten.

Borgerservice har rådgivning om selvbetjeningsløsningen til 
byggeansøgninger. Kommunens afdeling Byg vil undersøge 
mulighederne for at få Borgerservice til at henvise til pjecer 
og foldere om energirenoveringer mv., når en borger henven-
der sig. Der kan suppleres med øget synlighed om emnet på 
kommunens hjemmeside. 

Deltagelse i arrangementer
Sønderborg Kommune ønsker fortsat at deltage i relevante 
arrangementer, fx boligmessen i Augustenborg.

Sønderborg Kommune har deltaget i Augustenborg bolig-
messe. I 2013 var fokus på den kommende digitale selvbe-
tjening. I 2014 deltog afdeling Byg også med en stor stand. 

Deltagelse i arrangementer
Initiativet fra 2012 fortsætter. Sønderborg Kommune ønsker 
fortsat at deltage i relevante arrangementer, fx boligmessen 
i Augustenborg.

Informationsmateriale om energirenoveringer
Informationsmateriale kan sendes ud allerede i forbindelse 
med kvitteringsskrivelsen for en modtaget ansøgning. 
Dermed får ansøger bedre mulighed for at tage hensyn til 
energiforbrug og klima i sit projekt.

Byggeafdelingen har i juni 2014 modtaget folderen ”Få mere 
ud af din bolig”, der er udarbejdet af ProjectZero. Den viser, 
at energirenoveringer kan hæve salgsprisen for boliger. Den 
bliver uddelt til borgerne, hvor det er relevant.

Informationsmateriale
Byggeafdelingen vil fremadrettet sende foldere med infor-
mation om energirenoveringer eller lavenergibyggeri ud med 
kvitteringsskrivelse i de tilfælde, hvor det er relevant.

Borgerne skal nu ind på www.bygogmiljoe.dk for at få en bygge-
tilladelse. 

Afdeling BYG har fået udarbejdet en lille flyer til borgerne, for at gøre 
den digitale ansøgningsproces nemmere. 

BYG
&

MILJØ

Få hjælp til din  
bygge- og miljøsag

Byg & Miljø hjælper dig med din miljø- 
og byggesagsansøgning samt at finde 
oplysninger om din ejendom
Byg & Miljø er et landsdækkende ansøgningssystem.  
Du kan lave en byggeansøgning, søge om erhvervsbyggeri, 
nedrivning af eksisterende bygning eller søge om en 
byggetilladelse til sommerhus, parcelhus og boligbyggeri.

Med Byg & Miljø er det lettere for dig, at finde oplysninger 
om din ejendom og indsende en fyldestgørende ansøgning 
til os. 

Læs mere her:

www.sonderborgkommune.dk/borger/ 
din-bygge-og-miljoesag

Din indgang til digital ansøgning er: 
www.sonderborgkommune.dk eller www.borger.dk

04.2014 Kommunikation

Grøn Byggekoordinator-uddannelse
I august 2014 startede en ny uddannelsen i Sønderborg. 
ProjectZero, regionale rådgiver og byggebranche spillede en 
stor rolle i at få uddannelsen som byggekoordinator godkendt 
til opstart i Sønderborg. 

Byggekoordinatoruddannelsen er en 2-årig erhvervsakademi-
uddannelse med speciale inden for byggeri, bæredygtighed 
og business. Fagene i uddannelsen har fokus på planlægning 
og styring af processer, fagtilsyn, kommunikation, virksom-
hedsdrift, entrepriseledelse og bæredygtighed. 

Branchen har efterspurgt medarbejdere med forståelse for 
både byggeri og forretning og som noget nyt: bæredygtigt 
byggeri. Byggekoordinatoruddannelsen rummer derfor både 
en byggeteknisk vinkel og en forretningsmæssig vinkel. 

http://www.bygogmiljoe.dk
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Informationssted for bæredygtige tiltag
Der er behov for bedre formidling fra kommunen til borger-
ne. Det kan ske ved at indrette et informationssted, fx 
et centralt sted i Sønderborg by. Klima- og energirigtige 
tiltag kunne præsenteres sammen med kommunens øvrige 
fyrtårne, fx Havneprojektet. Tiltaget kan gennemføres i sam-
arbejde med ProjectZero.

Der er ikke fundet plads til et nyt informationssted for bæ-
redygtige tiltag. Der er stadig et stærkt fokus på formidling 
og information til borgere og erhvervsliv. Flere af de øvrige 
initiativer tager afsæt i det fokus.

Byggeri som lavenergibyggeri 
Der skal fortsat bygges efter bygningsreglementets lavener-
giklasse 2015, som ligger 25 % under standardkravet til 
energirammen. 

Ved større byggerier skal det desuden vurderes, om det kan 
være fordelagtigt at bygge efter lavenergiklasse 2020. For-
målet kan fx være at profilere byggeriet som en showcase.

Siden 2011 er der bygget seks nye kommunale bygninger:
• Amaliehaven, plejecenter
• Humlehøj Tandklinik
• Tumleby, børnehave
• Guderup Plejecenter
• Vindsuset, børnehave
• Nydam Børnehus

I alle projekterne er der stillet skærpede krav til energiklas-
sen. Således er fem bygninger opført efter lavenergiklasse 
2015 i bygningsreglementet, mens plejecenter Amaliehaven 
når helt ned på lavenergiklasse 2020.

Nybyggeri skal være lavenergibyggeri
Følgende byggerier ventes gennemført i perioden 2015-16. 
De fleste efter lavenergiklasse 2020.
• Nydam-Skolen (Lavenergiklasse 2020/2015)
• Multikulturhus (Lavenergiklasse 2020)
• Spirrevippen (Lavenergiklasse 2020)
• Brandstation (Lavenergiklasse 2020)
• Gråsten Skole (Lavenergiklasse 2015)

En ny byggemanual skal godkendes efter sommerferien 
2014. Den indeholder krav om Lavenergiklasse 2020 for alt 
kommunalt nybyggeri.

Bedre brug af de energiansvarlige 
Arbejde for at der ved alt kommunalt nybyggeri tilknyttes 
en energiansvarlig fra dag et, så viden om bygningen og de 
tekniske anlæg sikres.

Serviceledere i kommunale bygninger tages med i proces-
sen, når fx et teknisk anlæg udskiftes. Det sikres, at service-
lederne får instruktion i at bruge anlægget.

Kvalitetstjek af udbudsmateriale
Før der bliver indkøbt nye tekniske anlæg, skal der udarbej-
des udbudsmateriale. Allerede på projekteringsstadiet skal 
udbudsmaterialet gennemgås internt med fokus på energi- 
og ressourceforbrug.

Fokus på hele byggeriets klima- og energipåvirkning 
Når vi vælger at lave nybyggeri, skal vi fokusere på mere end 
blot energiforbruget til opvarmning og el. Der ligger også 
en klima- og energipåvirkning fra husets byggematerialer. 
Desuden skal bygningerne være funktionelle og rare at leve 
og opholde sig i. Det kan være interessant at undersøge 
muligheden for at opføre Svanemærket byggeri, hvor disse 
forhold netop kontrolleres.

I forbindelse med nybyggeri har der været fokus på at sikre 
gode materialer og lavt energiforbrug. Der er ikke arbejdet 
med svanemærket byggeri i perioden.

De eksisterende kommunale bygninger er testet for sund-
hedsskadelige stoffer.
Der er foretaget kloakseparering ved kommunale bygninger.

Der er arbejdet med klimatilpasning ved nye bygninger:
 – Nedsivningsanlæg på plejehjem. 
 – Forsøg med åben belægning ved en børnehave.
 – Mulighederne for genbrug af regnvand på skoler er under-
søgt.

Øget fokus på hele byggeriets  
klima- og energipåvirkning
Fremadrettet ønsker vi mere fokus på bæredygtighed, når 
der renoveres eller bygges nyt. Der vil arbejdes for at få mere 
information om produkternes livscyklus.

3 Byggeri – strategi
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Informationssted for bæredygtige tiltag
Der er behov for bedre formidling fra kommunen til borger-
ne. Det kan ske ved at indrette et informationssted, fx 
et centralt sted i Sønderborg by. Klima- og energirigtige 
tiltag kunne præsenteres sammen med kommunens øvrige 
fyrtårne, fx Havneprojektet. Tiltaget kan gennemføres i sam-
arbejde med ProjectZero.

Der er ikke fundet plads til et nyt informationssted for bæ-
redygtige tiltag. Der er stadig et stærkt fokus på formidling 
og information til borgere og erhvervsliv. Flere af de øvrige 
initiativer tager afsæt i det fokus.

Byggeri som lavenergibyggeri 
Der skal fortsat bygges efter bygningsreglementets lavener-
giklasse 2015, som ligger 25 % under standardkravet til 
energirammen. 

Ved større byggerier skal det desuden vurderes, om det kan 
være fordelagtigt at bygge efter lavenergiklasse 2020. For-
målet kan fx være at profilere byggeriet som en showcase.

Siden 2011 er der bygget seks nye kommunale bygninger:
• Amaliehaven, plejecenter
• Humlehøj Tandklinik
• Tumleby, børnehave
• Guderup Plejecenter
• Vindsuset, børnehave
• Nydam Børnehus

I alle projekterne er der stillet skærpede krav til energiklas-
sen. Således er fem bygninger opført efter lavenergiklasse 
2015 i bygningsreglementet, mens plejecenter Amaliehaven 
når helt ned på lavenergiklasse 2020.

Nybyggeri skal være lavenergibyggeri
Følgende byggerier ventes gennemført i perioden 2015-16. 
De fleste efter lavenergiklasse 2020.
• Nydam-Skolen (Lavenergiklasse 2020/2015)
• Multikulturhus (Lavenergiklasse 2020)
• Spirrevippen (Lavenergiklasse 2020)
• Brandstation (Lavenergiklasse 2020)
• Gråsten Skole (Lavenergiklasse 2015)

En ny byggemanual skal godkendes efter sommerferien 
2014. Den indeholder krav om Lavenergiklasse 2020 for alt 
kommunalt nybyggeri.

Bedre brug af de energiansvarlige 
Arbejde for at der ved alt kommunalt nybyggeri tilknyttes 
en energiansvarlig fra dag et, så viden om bygningen og de 
tekniske anlæg sikres.

Serviceledere i kommunale bygninger tages med i proces-
sen, når fx et teknisk anlæg udskiftes. Det sikres, at service-
lederne får instruktion i at bruge anlægget.

Kvalitetstjek af udbudsmateriale
Før der bliver indkøbt nye tekniske anlæg, skal der udarbej-
des udbudsmateriale. Allerede på projekteringsstadiet skal 
udbudsmaterialet gennemgås internt med fokus på energi- 
og ressourceforbrug.

Fokus på hele byggeriets klima- og energipåvirkning 
Når vi vælger at lave nybyggeri, skal vi fokusere på mere end 
blot energiforbruget til opvarmning og el. Der ligger også 
en klima- og energipåvirkning fra husets byggematerialer. 
Desuden skal bygningerne være funktionelle og rare at leve 
og opholde sig i. Det kan være interessant at undersøge 
muligheden for at opføre Svanemærket byggeri, hvor disse 
forhold netop kontrolleres.

I forbindelse med nybyggeri har der været fokus på at sikre 
gode materialer og lavt energiforbrug. Der er ikke arbejdet 
med svanemærket byggeri i perioden.

De eksisterende kommunale bygninger er testet for sund-
hedsskadelige stoffer.
Der er foretaget kloakseparering ved kommunale bygninger.

Der er arbejdet med klimatilpasning ved nye bygninger:
 – Nedsivningsanlæg på plejehjem. 
 – Forsøg med åben belægning ved en børnehave.
 – Mulighederne for genbrug af regnvand på skoler er under-
søgt.

Øget fokus på hele byggeriets  
klima- og energipåvirkning
Fremadrettet ønsker vi mere fokus på bæredygtighed, når 
der renoveres eller bygges nyt. Der vil arbejdes for at få mere 
information om produkternes livscyklus.

Plejecenter Amaliehaven i Augustenborg er opført i 2012. Byggeriet er 
gennemført med integreret energidesign med solceller. 

Torsdag den 20. juni 2014 var der indvielse på tandklinikken Humle-
høj. 
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Motivering til energirigtigt erhvervsbyggeri
Gennem kampagner og vejledning skal vi motivere virksom-
heder til at bygge energirigtigt. Der bør sættes mere fokus 
på dialogen med virksomhederne. 

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

Byggeafdelingen har i juni 2014 modtaget folderen ”Godt 
i gang med klimakloge istandsættelser – udlejningsejen-
domme” udarbejdet af ProjectZero. Den bliver delt ud, hvor 
det er relevant.

Erhvervskontakten i Sønderborg Kommune er oprettet i 
2013. Det betyder, at der ved alle byggeansøgninger fra 
erhvervslivet tages et møde mellem ansøger, Erhvervskontak-
ten og byggeafdelingen.

Motivere til energirigtigt erhvervsbyggeri
Byggeafdelingen vil fremadrettet sende foldere om energi-
renoveringer eller lavenergibyggeri med ud med kvitterings-
skrivelse i de tilfælde, hvor det er relevant. På de indledende 
møder med ansøgere kan spørgsmål om valg af energikilde 
og energirenoveringer tages op. 

Erhvervskontakten har den tidlige kontakt til ansøgere ved 
erhvervsbyggeri. Derfor skal de klædes på til også at henvise 
til informationsmateriale om energirenoveringer, lavenergi-
byggeri og lignende.

Bedre viden om bæredygtigt byggeri
Kommunens byggesagsbehandlere er i kontakt med mange 
bygherrer i løbet af året. Derfor har de mulighed for at vide-
regive information om bæredygtigt og energirigtigt byggeri 
til bygherrer. Det kræver, at byggesagsbehandlerne løbende 
opdateres med ny viden og flere værktøjer på området. Det 
gælder både for erhvervsbyggeri, men også for boligbyggeri.

Der er ikke gennemført kurser for byggesagsbehandlere di-
rekte rettet på energirigtigt byggeri, der har dog været fokus 
på området.

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

Byggesagsbehandlerens rolle
Byggesagsbehandlerne har behov for at blive klædt bedre 
på til at informere en bygherre om fx lavenergibyggeri, 
energirenoveringer og bæredygtigt byggeri. Det er en særlig 
udfordring at motivere en bygherre til at gennemføre frivillige 
tiltag for fx at sænke energiforbruget.

Byggeafdelingen har en vigtig opgave i at følge udviklingen 
i regler og tendenser for byggeri. Det ventes, at der fremad 
skal være mere fokus på indeklimaet i bygningerne. Det kan 
være en mulighed at uddanne specialister inden for viden 
om indeklima og lavenergibyggeri blandt byggesagsbehand-
lerne.

3 Byggeri – strategi
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Jette 
Henningsen

Lisbeth  
Møller Jensen

Få hurtige og præcise svar
Tlf. 88 72 71 70

erhvervskontakten@sonderborg.dk

Vi hjælper med  
at gøre dine drømme  
til virkelighed!

Kontakt os, når du fx vil • starte ny virksomhed
• udvide eller bygge om
• søge nye medarbejdere
• flytte din virksomhed i kommunen • flytte din virksomhed til kommunen •  drøfte muligheder på konkrete arealer  – eller i det hele taget 

• drøfte dine muligheder som erhvervsdrivende  i kommunen

Vi ruller den røde løber ud

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Motivering til energirigtigt erhvervsbyggeri
Gennem kampagner og vejledning skal vi motivere virksom-
heder til at bygge energirigtigt. Der bør sættes mere fokus 
på dialogen med virksomhederne. 

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

Byggeafdelingen har i juni 2014 modtaget folderen ”Godt 
i gang med klimakloge istandsættelser – udlejningsejen-
domme” udarbejdet af ProjectZero. Den bliver delt ud, hvor 
det er relevant.

Erhvervskontakten i Sønderborg Kommune er oprettet i 
2013. Det betyder, at der ved alle byggeansøgninger fra 
erhvervslivet tages et møde mellem ansøger, Erhvervskontak-
ten og byggeafdelingen.

Motivere til energirigtigt erhvervsbyggeri
Byggeafdelingen vil fremadrettet sende foldere om energi-
renoveringer eller lavenergibyggeri med ud med kvitterings-
skrivelse i de tilfælde, hvor det er relevant. På de indledende 
møder med ansøgere kan spørgsmål om valg af energikilde 
og energirenoveringer tages op. 

Erhvervskontakten har den tidlige kontakt til ansøgere ved 
erhvervsbyggeri. Derfor skal de klædes på til også at henvise 
til informationsmateriale om energirenoveringer, lavenergi-
byggeri og lignende.

Bedre viden om bæredygtigt byggeri
Kommunens byggesagsbehandlere er i kontakt med mange 
bygherrer i løbet af året. Derfor har de mulighed for at vide-
regive information om bæredygtigt og energirigtigt byggeri 
til bygherrer. Det kræver, at byggesagsbehandlerne løbende 
opdateres med ny viden og flere værktøjer på området. Det 
gælder både for erhvervsbyggeri, men også for boligbyggeri.

Der er ikke gennemført kurser for byggesagsbehandlere di-
rekte rettet på energirigtigt byggeri, der har dog været fokus 
på området.

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

Byggesagsbehandlerens rolle
Byggesagsbehandlerne har behov for at blive klædt bedre 
på til at informere en bygherre om fx lavenergibyggeri, 
energirenoveringer og bæredygtigt byggeri. Det er en særlig 
udfordring at motivere en bygherre til at gennemføre frivillige 
tiltag for fx at sænke energiforbruget.

Byggeafdelingen har en vigtig opgave i at følge udviklingen 
i regler og tendenser for byggeri. Det ventes, at der fremad 
skal være mere fokus på indeklimaet i bygningerne. Det kan 
være en mulighed at uddanne specialister inden for viden 
om indeklima og lavenergibyggeri blandt byggesagsbehand-
lerne.

Danbo i Nordborg indviede i juli 2014 et stort solcelleanlæg, som 
forsyner energirenoverede boliger med grøn strøm. Anlæggets brugere 
var med ved indvielsen. 

I 2013 valgte Sønderborg Kommune at oprette Erhvervskontakten, 
som giver erhvervsdrivende én indgang til kommunen. 
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Byrådets politik:
Byrådet vil arbejde for at nedbringe CO2-
udslippet fra alle former for transport. Byrådet 
vil tilbyde gode muligheder for alternative 
CO2-besparende transportformer og arbejde 
for en bedre og mere attraktiv kollektiv trafik 
via et sammenhængende trafiksystem.

Byrådet vil sikre, at den kollektive trafik æn-
dres til en mere CO2-besparende transport-
form. Drivmidlerne i den kollektive trafik skal 
omstilles til ’grønne’ løsninger i samarbejde 
med den kollektive trafikoperatør.

Byrådet vil arbejde for nye muligheder for at 
fremme trafik til fods og på cykel. Blandt an-
det ved at etablere et veludbygget stisystem. 
Der skal være et samspil imellem den kollek-
tive trafik og cykelstier.

 Transport og4 infrastruktur
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Udvalgte byrådsbeslutninger  
i perioden 2012-2014
• Placering af ny trafikterminal udenfor Søn-

derborg Midtby (Godkendt af Byrådet den 6. 
november 2013)

• Brug af el- og gasbusser i den kollektive 
trafik samt etablering af fyldestation (God-
kendt af Byrådet den 3. september 2014)



46

4 Transport og infrastruktur – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Trafikplan udarbejdes og anvendes 
Trafikplanen og Trafikmodellen giver mulighed for at ”simu-
lere” forskellige trafikscenarier, så det sikres, at anlæg og 
trafikomlægninger foretages på en måde, så det giver mest 
effekt på fremkommelighed, trafiksikkerhed og CO2-udslip.

Trafikmodellen er udarbejdet i 2013. Den danner baggrund 
for projekt Byliv og Infrastruktur, som ser på den fremtidige 
trafikafvikling i Sønderborg By. Projekt Byliv og Infrastruktur 
har været i offentlig høring oktober-november 2014, og der 
er bl.a. holdt to udendørs borgermøder. Den endelige plan 
vedtages af byrådet.

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

Muligheden for at indføre miljøzone undersøges 
Ovennævnte Trafikmodel vil give mulighed for at simulere, 
hvad der sker med trafikstrømmene, såfremt der laves miljø-
zone i Sønderborg by. Fx en simulering af ingen gennemgå-
ende trafik inden for den ”Indre Ring” Kongevej – Lerbjerg.

Spørgsmålet om miljøzoner skal behandles i projekt Byliv og 
Infrastruktur.

Mobilitetsanalyse 
Sønderborg Kommune vil undersøge muligheden for en sam-
let mobilitetsanalyse for det sydlige Danmark i samarbejde 
med Region Syddanmark og andre kommuner.

Der er ikke arbejdet med initiativet. Fokus i den kommende 
periode vil være på den interne trafik i kommunen.

Intelligent parkeringshenvisningssystem 
Implementering af et intelligent parkeringshenvisningssystem 
er planlagt etableret i 2013.

Den intelligente parkeringshenvisning i Sønderborg By er 
implementeret. Systemet blev færdigt i april 2014. Der er 
opsat 27 standere rundt om i byen til at lede folk til ledige 
parkeringspladser, så de undgår at køre forgæves efter en 
ledig parkeringsplads. 
Den fulde effekt af systemet er endnu ikke tydelig, da det 
kræver tid at ændre folks vaner.

Opsætning af ladestation til elbiler ved at samarbejde 
med relevante aktører
Udbredelse af ladestationer i kommunen vil give et klart sig-
nal til borgerne om, at elbiler er et reelt alternativ til benzin- 
eller dieselbiler.

Der er opsat ladestandere til elbiler flere steder i Sønder-
borg By, både på kommunale og private p-pladser samt ved 
nogen dagligvarebutikker.

Opsætning af ladestandere til elbiler
Udviklingen på markedet følges og udbredelses af infrastruk-
turen til elbiler støttes.
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Trafikplan udarbejdes og anvendes 
Trafikplanen og Trafikmodellen giver mulighed for at ”simu-
lere” forskellige trafikscenarier, så det sikres, at anlæg og 
trafikomlægninger foretages på en måde, så det giver mest 
effekt på fremkommelighed, trafiksikkerhed og CO2-udslip.

Trafikmodellen er udarbejdet i 2013. Den danner baggrund 
for projekt Byliv og Infrastruktur, som ser på den fremtidige 
trafikafvikling i Sønderborg By. Projekt Byliv og Infrastruktur 
har været i offentlig høring oktober-november 2014, og der 
er bl.a. holdt to udendørs borgermøder. Den endelige plan 
vedtages af byrådet.

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

Muligheden for at indføre miljøzone undersøges 
Ovennævnte Trafikmodel vil give mulighed for at simulere, 
hvad der sker med trafikstrømmene, såfremt der laves miljø-
zone i Sønderborg by. Fx en simulering af ingen gennemgå-
ende trafik inden for den ”Indre Ring” Kongevej – Lerbjerg.

Spørgsmålet om miljøzoner skal behandles i projekt Byliv og 
Infrastruktur.

Mobilitetsanalyse 
Sønderborg Kommune vil undersøge muligheden for en sam-
let mobilitetsanalyse for det sydlige Danmark i samarbejde 
med Region Syddanmark og andre kommuner.

Der er ikke arbejdet med initiativet. Fokus i den kommende 
periode vil være på den interne trafik i kommunen.

Intelligent parkeringshenvisningssystem 
Implementering af et intelligent parkeringshenvisningssystem 
er planlagt etableret i 2013.

Den intelligente parkeringshenvisning i Sønderborg By er 
implementeret. Systemet blev færdigt i april 2014. Der er 
opsat 27 standere rundt om i byen til at lede folk til ledige 
parkeringspladser, så de undgår at køre forgæves efter en 
ledig parkeringsplads. 
Den fulde effekt af systemet er endnu ikke tydelig, da det 
kræver tid at ændre folks vaner.

Opsætning af ladestation til elbiler ved at samarbejde 
med relevante aktører
Udbredelse af ladestationer i kommunen vil give et klart sig-
nal til borgerne om, at elbiler er et reelt alternativ til benzin- 
eller dieselbiler.

Der er opsat ladestandere til elbiler flere steder i Sønder-
borg By, både på kommunale og private p-pladser samt ved 
nogen dagligvarebutikker.

Opsætning af ladestandere til elbiler
Udviklingen på markedet følges og udbredelses af infrastruk-
turen til elbiler støttes.

Byliv og Infrastruktur
Projekt Byliv og Infrastruktur ser på, hvordan Sønderborg By 
bedst kan udnytte sine potentialer til at skabe et attraktivt 
byliv. Hvordan skal byen bruges, og hvordan skal trafikken 
afvikles? 

I løsningerne er der fokus på at mindske CO2-udledningen.
Trafikken til og fra byen skal afpasses med aktiviteterne i 
byen. Der skal findes samlede løsninger for biler og busser 
såvel som cyklende og gående. 

Målet er at understøtte, at Sønderborg bliver en bæredygtig 
og tilgængelig by. Strategien indeholder en række projekter, 
der bl.a. skal:
 – understøtte bylivet og skabe bedre mulighed for bevæ-
gelse i bymidten

 – fremme bæredygtige trafikformer
 – forbedre trafiksikkerheden for både bilister og bløde 
trafikanter.

En ladestander etableret på Alsion i sommeren 2014. Den kan oplade 
elbiler  80 % på kun 20-30 min. 
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Projekt ”test en elbil” fortsætter
Projekt ’test en elbil’ i Sønderborg skal fortsætte til foråret 
2013, hvorefter erfaringerne skal samles. Den fremtidige 
indsats bliver at bruge erfaringerne til at fremme brugen af 
elbiler.

Nordeuropas største forsøg med elbiler, der begyndte i 
2010, er afsluttet i 2014. Forsøget blev søsat, da de mo-
derne elbiler var helt nye på det danske marked. Hensigten 
var at ”knække elbilens kode” og gøre parterne bag forsøget 
klogere på, hvordan elbilen passer ind i danskernes hverdag 
og bliver en succes i Danmark. 

I Sønderborg Kommune har 60 familier deltaget i projektet. 
De sidste familier havde elbilen i seks måneder og skulle 
være med i et ekstra projekt, som SE Big Blue stod for. Her 
var formålet at undersøge forbrugsmønsteret, når prisen på 
el varierede i løbet af døgnet. Elbilerne skal i fremtidens 
energisystem være ”buffere”, der bruger den energi fra vind-
møllerne, der ofte er i overskud om natten.

Indførelse af Flextur
For at optimere kørselstilbuddet til borgerne, indføres Flextur 
fra medio 2013. Flextur tilbydes som dør til dør kørsel med 
taxa/minibus og udføres koordineret med anden offentlig 
betalt kørsel.

I august 2013 blev Flextur indført. I februar 2014 er ordnin-
gen udvidet, så brugerne også kan få hjælpemidler som fx 
rollator med i taxa/minibus. 

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

Skolebuskørsel
Transporttilbuddet for befordrings-berettigede elever mellem 
hjem og skole effektiviseres. I samarbejde med forvaltningen 
Børn & Uddannelse samt den enkelte skole arbejdes der for 
øget fokus på egentransport således, at flere elever vælger at 
cykle frem for at benytte skolebussen.

Der har været fokus på at få skolebuskørslen indrettet til den 
nye skolereform efter sommerferien 2014. Derfor har der 
ikke været stort fokus på at effektivisere transporten.

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

CO2-neutral trafikterminal i Sønderborg
I 2013 vil Sønderborg Kommune sammen med relevante 
aktører ansøge Trafikstyrelsen om midler. Midlerne kommer 
fra ”puljen til at fremme den kollektive trafik i yderområder”. 
Midlerne skal bruges til en forundersøgelse af projektet 
”CO2-neutral trafikterminal i Sønderborg”. En ny trafiktermi-
nalen foreslås placeret for enden af den ny motorvej og vil 
løse en lang række trafikale og miljømæssige udfordringer.

Der er udarbejdet et skitseprojekt for en trafikterminal i 
Sønderborg. Det er blevet forelagt Teknik- og miljøudvalget 
medio 2014. Prisen er anslået til 32–35 mio. kr.

CO2-neutral trafikterminal i Sønderborg
Der arbejdes videre med projektet. 

Vurdere mulighederne for kollektiv trafik  
med alternative brændstoffer
Initiativet fra 2010 fortsætter. Kontrakten for den nuværende 
kørsel udløber i 2017, og det forventes, at det først på det 
tidspunkt er teknisk og økonomisk muligt, at kørslen i hele 
kommunen udføres med anden bustype. Målet er at udfase 
de fossile brændsler i den offentlige transport.

Mulighederne for at bruge elbusser i Sønderborg er under-
søgt. Vurderingen er, at teknologien endnu ikke er moden. 

Der er gennemført en foreløbig beregning af konsekvenserne 
ved at overgå til naturgas som drivmiddel i kollektiv trafik. 
Ligeledes er den klimamæssige påvirkning vurderet. Under-
søgelserne viser, at der ikke er stor klimamæssig gevinst ved 
naturgas. Derfor er målet at konvertere til biogas.

Muligheden for busdrift på gas
Det kræver nye anlæg, før busserne kan overgå til gasdrift. 
Der skal etableres nyt værkstedsanlæg og gaspåfyldnings-
sted. 

I september 2014 besluttede Byrådet, at den kollektive bus-
trafik fra juni 2017 udbydes med et krav om brug af busser, 
der drives på gas og eventuelt el.

Indsats for en hybrid færge
Der arbejdes på at gøre færgen Hardeshøj–Ballebro hybrid, 
dvs. drevet både med el og diesel. Planen er, at den almin-
delige drift skal foregå på el. Som ekstra kapacitet bruges 
diesel. Via Det Blå Inno+ er der søgt om 6,5 mio. kr. i støtte 
hos InnovationsFonden.

4 Transport og infrastruktur – strategi
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Projekt ”test en elbil” fortsætter
Projekt ’test en elbil’ i Sønderborg skal fortsætte til foråret 
2013, hvorefter erfaringerne skal samles. Den fremtidige 
indsats bliver at bruge erfaringerne til at fremme brugen af 
elbiler.

Nordeuropas største forsøg med elbiler, der begyndte i 
2010, er afsluttet i 2014. Forsøget blev søsat, da de mo-
derne elbiler var helt nye på det danske marked. Hensigten 
var at ”knække elbilens kode” og gøre parterne bag forsøget 
klogere på, hvordan elbilen passer ind i danskernes hverdag 
og bliver en succes i Danmark. 

I Sønderborg Kommune har 60 familier deltaget i projektet. 
De sidste familier havde elbilen i seks måneder og skulle 
være med i et ekstra projekt, som SE Big Blue stod for. Her 
var formålet at undersøge forbrugsmønsteret, når prisen på 
el varierede i løbet af døgnet. Elbilerne skal i fremtidens 
energisystem være ”buffere”, der bruger den energi fra vind-
møllerne, der ofte er i overskud om natten.

Indførelse af Flextur
For at optimere kørselstilbuddet til borgerne, indføres Flextur 
fra medio 2013. Flextur tilbydes som dør til dør kørsel med 
taxa/minibus og udføres koordineret med anden offentlig 
betalt kørsel.

I august 2013 blev Flextur indført. I februar 2014 er ordnin-
gen udvidet, så brugerne også kan få hjælpemidler som fx 
rollator med i taxa/minibus. 

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

Skolebuskørsel
Transporttilbuddet for befordrings-berettigede elever mellem 
hjem og skole effektiviseres. I samarbejde med forvaltningen 
Børn & Uddannelse samt den enkelte skole arbejdes der for 
øget fokus på egentransport således, at flere elever vælger at 
cykle frem for at benytte skolebussen.

Der har været fokus på at få skolebuskørslen indrettet til den 
nye skolereform efter sommerferien 2014. Derfor har der 
ikke været stort fokus på at effektivisere transporten.

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

CO2-neutral trafikterminal i Sønderborg
I 2013 vil Sønderborg Kommune sammen med relevante 
aktører ansøge Trafikstyrelsen om midler. Midlerne kommer 
fra ”puljen til at fremme den kollektive trafik i yderområder”. 
Midlerne skal bruges til en forundersøgelse af projektet 
”CO2-neutral trafikterminal i Sønderborg”. En ny trafiktermi-
nalen foreslås placeret for enden af den ny motorvej og vil 
løse en lang række trafikale og miljømæssige udfordringer.

Der er udarbejdet et skitseprojekt for en trafikterminal i 
Sønderborg. Det er blevet forelagt Teknik- og miljøudvalget 
medio 2014. Prisen er anslået til 32–35 mio. kr.

CO2-neutral trafikterminal i Sønderborg
Der arbejdes videre med projektet. 

Vurdere mulighederne for kollektiv trafik  
med alternative brændstoffer
Initiativet fra 2010 fortsætter. Kontrakten for den nuværende 
kørsel udløber i 2017, og det forventes, at det først på det 
tidspunkt er teknisk og økonomisk muligt, at kørslen i hele 
kommunen udføres med anden bustype. Målet er at udfase 
de fossile brændsler i den offentlige transport.

Mulighederne for at bruge elbusser i Sønderborg er under-
søgt. Vurderingen er, at teknologien endnu ikke er moden. 

Der er gennemført en foreløbig beregning af konsekvenserne 
ved at overgå til naturgas som drivmiddel i kollektiv trafik. 
Ligeledes er den klimamæssige påvirkning vurderet. Under-
søgelserne viser, at der ikke er stor klimamæssig gevinst ved 
naturgas. Derfor er målet at konvertere til biogas.

Muligheden for busdrift på gas
Det kræver nye anlæg, før busserne kan overgå til gasdrift. 
Der skal etableres nyt værkstedsanlæg og gaspåfyldnings-
sted. 

I september 2014 besluttede Byrådet, at den kollektive bus-
trafik fra juni 2017 udbydes med et krav om brug af busser, 
der drives på gas og eventuelt el.

Indsats for en hybrid færge
Der arbejdes på at gøre færgen Hardeshøj–Ballebro hybrid, 
dvs. drevet både med el og diesel. Planen er, at den almin-
delige drift skal foregå på el. Som ekstra kapacitet bruges 
diesel. Via Det Blå Inno+ er der søgt om 6,5 mio. kr. i støtte 
hos InnovationsFonden.

Erfaringer fra ”test en elbil”
I forsøgsprojektet med elbiler har 24 danske kommuner, 
heriblandt Sønderborg, tre hospitaler i Region Hovedstaden 
og en række virksomheder deltaget. Ca. 200 elbiler deltog 
i projektet, hvilket gør Test-en-elbil til Nordeuropas største 
forsøgsprojekt. Ca. 1600 danske familier har deltaget i 
forsøget, og de har hver haft en elbil i tre måneder. Der er 
indsamlet tekniske data fra 198 elbiler og ladestandere sam-
men med brugererfaringer fra familierne. 

Hovedkonklusioner fra slutraporten:
 – Elbiler kører generelt 10-15 km/t langsommere på motor-
veje end konventionelle biler.

 – I byerne kan der ikke ses forskel på den hastighed, el- og 
brændstofbiler kører med.

 – Ture i elbiler er generelt lidt kortere end ture med brænd-
stofbiler.

 – 90 % af turene med elbil er under 23 km, og 98,1 % er 
under 40 km. Det er derfor sjældent, at den maksimale 
batterikapacitet for elbiler udnyttes. Således anvender 
99,1 af turene i elbil under halvdelen af batterikapacite-
ten.

 – Cirka 25 % af bilisterne kører en til to ture om dagen i 
elbil.

 – Cirka 75 % af bilisterne kører under fem ture om dagen.
 – I vurderingen af elbilers rækkevidde er der fundet, at 
elbilers forbrug varierer kraftigt henover året, hvor der er et 
betydeligt højere forbrug i de kolde vintermåneder.

 – Rækkevidden i elbiler vurderes til at være 125 km ved ren 
motorvejskørsel og mellem 77 km og 130 km ved kørsel 
på mindre veje. Der kan lokalt være store udsving fx pga. 
bakker.

Hele slutrapporten kan downloades på Trafikstyrelsens eller 
Clevers hjemmeside

Færgen Bitten, der sejler Hardeshøj-Ballebro. 
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Anlæg af nye stier
I de kommende år skal stihandlingsplanen realiseres, så 
stinettet udbygges.

Følgende stier er etableret:
 – Nybøl Nor stien fra Egernsund til Nybøl (otte km)
 – anden etape af Alssundstien fra Sottrup Skov til Ballebro 
(indviet i september 2014, seks km).

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

 – Sundeved: Stier ved Kværs, Broagerland, Bækken og Ul-
lerup.

El-cykler i hjemmeplejen
Muligheden for flere el-cykler i hjemmeplejen undersøges.

Der er nu anskaffet 100 elcykler i hjemmeplejen i de fire 
distrikter, der dækker Sønderborg Kommune. Hjemmeplejen 
råder desuden over 113 biler.

Erfaringerne med el-cyklerne er meget positive. De er 
nemme at komme rundt på, og der er aldrig problemer med 
parkering. Netop parkering kan være en stor udfordring og 
tidskrævende i de tætbebyggede områder.

Indsats for at fremme cyklisme
Der skal gøres en indsats for at fremme cyklismen. Kend-
skabet til el-cykler skal udbredes, og samtidig skal det gøres 
nemmere at få el-cyklen ladet op. Målet er at få flere til at 
cykle længere ture end 5-10 km. Desuden skal de offentlige 
cykelparkeringer forbedres.
Der er også planer om at indkøbe fire el-cykler som et alter-
nativ til forvaltningsbilerne ved rådhuset.
I alt er der planer om anlægsinvesteringer for 540.000 kr. til 
at fremme cyklismen.

Kommunens sundhedsordning
Det er stadig usikkert, hvordan programmet for kommunens 
sundhedsordning ser ud fremover. Kampagnen ’Vi cykler til 
arbejde’ passer godt ind i kommunens planer, fordi den er 
en del af cykelby-strategien.

Programmet for kommunens sundhedsordning er overta-
get af de nye sundhedsambassadører som er en del af et 
tværgående netværk, der har fokus på sundhedstænkning i 
Sønderborg Kommune. Netværket skal omsætte Sønderborg 
Kommunes sundhedspolitik til praksis. 

Den årlige kampagne ”Vi cykler på arbejde” aktiverer ved 
tilmelding af hold fra de enkelte afdelinger via sundhedsam-
bassadøren.

Cykelhandlingsplan
Sønderborg kommune har vedtaget en cykelhandlingsplan, 
der har som mål, at Sønderborg Kommune skal være Syd-
danmarks mest cyklende kommune i 2018. Indsatserne i 
cykelhandlingsplanen skal igangsættes for at øge antallet af 
cyklister i kommunen.

Ligeledes skal trafiksikkerheden forbedres. I 2013-2014 
forventes 5-8 projekter igangsat, der vil forbedre forholdene 
for de bløde trafikanter.

Tendensen er, at antallet af cyklister falder. For at ændre på 
den tendens vil der blive satset på øget sikkerhed og komfort 
for cyklisterne frem for anlæg af nye cykelstier.

Følgende udførte anlæg øger trafiksikkerheden:
 – skolepatrulieanlæg i Adsbøl
 – hævet flade ved skolen i Guderup
 – cykelsti ved Dybbøl-Skolen forlægges
 – cykelsti fra Hundslev til Guderup.

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

Forbedret trafiksikkerhed for at øge cyklismen
Der skal ske en løbende prioritering af initiativer fra uhelds-
statistik og borgerhenvendelser. Fortsat fokus på skoleve-
jene samt på hvordan sorte pletter undgås. Den forbedrede 
trafiksikkerhed skal gøre det mere trygt at cykle.

4 Transport og infrastruktur – strategi
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Anlæg af nye stier
I de kommende år skal stihandlingsplanen realiseres, så 
stinettet udbygges.

Følgende stier er etableret:
 – Nybøl Nor stien fra Egernsund til Nybøl (otte km)
 – anden etape af Alssundstien fra Sottrup Skov til Ballebro 
(indviet i september 2014, seks km).

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

 – Sundeved: Stier ved Kværs, Broagerland, Bækken og Ul-
lerup.

El-cykler i hjemmeplejen
Muligheden for flere el-cykler i hjemmeplejen undersøges.

Der er nu anskaffet 100 elcykler i hjemmeplejen i de fire 
distrikter, der dækker Sønderborg Kommune. Hjemmeplejen 
råder desuden over 113 biler.

Erfaringerne med el-cyklerne er meget positive. De er 
nemme at komme rundt på, og der er aldrig problemer med 
parkering. Netop parkering kan være en stor udfordring og 
tidskrævende i de tætbebyggede områder.

Indsats for at fremme cyklisme
Der skal gøres en indsats for at fremme cyklismen. Kend-
skabet til el-cykler skal udbredes, og samtidig skal det gøres 
nemmere at få el-cyklen ladet op. Målet er at få flere til at 
cykle længere ture end 5-10 km. Desuden skal de offentlige 
cykelparkeringer forbedres.
Der er også planer om at indkøbe fire el-cykler som et alter-
nativ til forvaltningsbilerne ved rådhuset.
I alt er der planer om anlægsinvesteringer for 540.000 kr. til 
at fremme cyklismen.

Kommunens sundhedsordning
Det er stadig usikkert, hvordan programmet for kommunens 
sundhedsordning ser ud fremover. Kampagnen ’Vi cykler til 
arbejde’ passer godt ind i kommunens planer, fordi den er 
en del af cykelby-strategien.

Programmet for kommunens sundhedsordning er overta-
get af de nye sundhedsambassadører som er en del af et 
tværgående netværk, der har fokus på sundhedstænkning i 
Sønderborg Kommune. Netværket skal omsætte Sønderborg 
Kommunes sundhedspolitik til praksis. 

Den årlige kampagne ”Vi cykler på arbejde” aktiverer ved 
tilmelding af hold fra de enkelte afdelinger via sundhedsam-
bassadøren.

Cykelhandlingsplan
Sønderborg kommune har vedtaget en cykelhandlingsplan, 
der har som mål, at Sønderborg Kommune skal være Syd-
danmarks mest cyklende kommune i 2018. Indsatserne i 
cykelhandlingsplanen skal igangsættes for at øge antallet af 
cyklister i kommunen.

Ligeledes skal trafiksikkerheden forbedres. I 2013-2014 
forventes 5-8 projekter igangsat, der vil forbedre forholdene 
for de bløde trafikanter.

Tendensen er, at antallet af cyklister falder. For at ændre på 
den tendens vil der blive satset på øget sikkerhed og komfort 
for cyklisterne frem for anlæg af nye cykelstier.

Følgende udførte anlæg øger trafiksikkerheden:
 – skolepatrulieanlæg i Adsbøl
 – hævet flade ved skolen i Guderup
 – cykelsti ved Dybbøl-Skolen forlægges
 – cykelsti fra Hundslev til Guderup.

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

Forbedret trafiksikkerhed for at øge cyklismen
Der skal ske en løbende prioritering af initiativer fra uhelds-
statistik og borgerhenvendelser. Fortsat fokus på skoleve-
jene samt på hvordan sorte pletter undgås. Den forbedrede 
trafiksikkerhed skal gøre det mere trygt at cykle.

I efteråret 2014 er der opsat seks metalbokse på Broager busstation. 
De er opsat på initiativ fra landsbylaugene på Broagerland, der overta-
ger driften, efter at kommunen har etableret dem .

De stier, der går fra byerne ud i landskabet, giver bedre mulighed for 
en søndagstur uden at starte bilen .



52

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

Byrådet vil sikre, at Sønderborg udbygger sin 
styrkeposition inden for forskning i energirigtig 
teknologi. Derfor skal kommunens virksomhe-
der gives gode muligheder for at fremme tekno-
logiudvikling inden for energiområdet.

Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke 
erhvervsklynger med fokus på klima- og energi-
området.

Byrådet vil fremme tiltag i virksomheder for at 
udnytte overskudsvarme fra produktion bedre 
og anvende energieffektiv vedvarende energi.

Byrådet vil bakke op om ProjectZeros indsats 
for at virksomheder, butikker osv. sparer på 

energien og omlægger forbruget til CO2-neutra-
le kilder. 

Byrådet vil intensivere dialogen med landbruget 
om nedbringelse af CO2 i produktionen.

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

Byrådet ønsker, at Sønderborg markedsføres på 
at tilbyde attraktive og unikke ferie- og fritids-
oplevelser med CO2-neutralitet og bæredygtig-
hed som grundstamme.

Byrådet vil fremme erhvervsturisme, hvor Søn-
derborg bliver et udstillingsvindue med mange 
showcases inden for grøn teknologi og nytænk-
ning.

 Erhverv, landbrug5 og turisme
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Udvalgte byrådsbeslutninger  
i perioden 2012-2014
• Erhvervsfremmestrategi 2014-2018 

 (Godkendt af Byrådet den 7. maj 2014)
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5 Erhverv, landbrug og turisme – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Fortsat deltage i Lean Energy Cluster projektet 
Ønsker fortsat at bakke op om projektet, der arbejder for 
udvikling i energiteknologi og vækst i beskæftigelsen. 
Målet med Lean Energy Clusters (LEC) er at skabe og 
fastholde rammerne for effektiv energianvendelse. Projektet 
skal bygge bro mellem eksisterende teknologier, produk-
ter 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 
energieffektivitet.

Den 9. maj 2014 fusionerede Lean Energy Cluster og Co-
penhagen Cleantech Cluster og fik navnet CLEAN. Fusionen 
har gjort CLEAN til Danmarks førende grønne klyngeorgani-
sation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech-
sektoren. Som kernemedlem har Sønderborg altid en plads 
i bestyrelsen. Anders Eldrup er formand, Jørgen Mads 
Clausen er næstformand, og kommunaldirektør Søren Bonde 
er med i bestyrelsen.

CLEAN deltager i mange projekter, bl.a. to der har direkte 
forbindelse med Sønderborg og Bright Green Business og er 
i fin tråd med den nye erhvervsfremmestrategi og Project-
Zero’s Roadmap2020. 
Se alle CLEAN’sprojekter på www.cleancluster.dk

Green PET Lab
Det overordnede mål med Green Power Electronics Test 
Lab er at få skabt et nationalt center for energieffektivise-
ring i Sønderborg. Det vil være til gavn for industrien, som 
også fremadrettet kan være førende inden for udvikling af 
energieffektive teknologier og systemløsninger på det globale 
marked.

Green Power Electronics Test Labs hovedformål er at un-
derstøtte danske virksomheder i udvikling af energieffektive 
produkter ved at tilbyde virksomhederne adgang til testfacili-
teter i verdensklasse kombineret med teknologisk service og 
rådgivning. Green Power Electronics Test Lab skal fungere 
som arnested for nye testmetoder og være normsættende 
inden for avanceret test af energieffektive produkter, der kan 
bidrage til at opfylde regeringens energipolitiske målsætning. 
Green Power Electronics Test Lab faciliteterne vil løbende 
blive videreudviklet i tæt samarbejde med universiteter og 
de deltagende virksomheder, og vil bidrage væsentligt til 
at skabe et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø 
inden for effektelektronik.

Placering af erhvervsvirksomheder
I kommuneplan 2013 skal arealudlæg til erhvervsformål 
gennemgås, så det sikres, at kategoriseringen fra ABCDE-
modellen er i overensstemmelse med miljøklassen for om-
rådet. Der skal desuden foregå en strategisk planlægning af 
byernes udvikling som beskrevet under kapitel 'Klimahensyn
i by og på land'.

Arealudlæggene til erhverv er ikke blevet gennemgået med 
fokus på ABCDE-modellen.

ABCDE-modellen er en model, der giver overblik over hvilken 
type virksomheder, der kan placeres i et område. Model-
len tager hensyn til virksomhedernes behov for transport 
af fx varer til og fra virksomheder samt tilgængeligheden 
for kunder og ansatte. Den vil minimere transportbehovet i 
kommunen.

Placering af erhvervsvirksomheder
Der skal i 2016 gennemføres en analyse af kommunens 
udlæg til erhvervsformål. 
Analysen skal give svar på, om nogle af de eksisterende uud-
nyttede erhvervsarealer med fordel kan fjernes eller erstattes 
af andre. ABCDE-modellen samt øvrige klima- og energihen-
syn skal være en del af overvejelserne.

Energiscreeningsbesøg
Sønderborg Kommune arbejder på at kunne tilbyde udvalgte 
virksomheder et energiscreeningsbesøg, hvor virksomhe-
den får råd og vejledning om, hvordan energiforbruget kan 
sænkes.

Sønderborg Kommune har samarbejdet med SE Big Blue om 
at finde energibesparelser hos virksomheder. 

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

http://www.cleancluster.dk
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Fortsat deltage i Lean Energy Cluster projektet 
Ønsker fortsat at bakke op om projektet, der arbejder for 
udvikling i energiteknologi og vækst i beskæftigelsen. 
Målet med Lean Energy Clusters (LEC) er at skabe og 
fastholde rammerne for effektiv energianvendelse. Projektet 
skal bygge bro mellem eksisterende teknologier, produk-
ter 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 
energieffektivitet.

Den 9. maj 2014 fusionerede Lean Energy Cluster og Co-
penhagen Cleantech Cluster og fik navnet CLEAN. Fusionen 
har gjort CLEAN til Danmarks førende grønne klyngeorgani-
sation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech-
sektoren. Som kernemedlem har Sønderborg altid en plads 
i bestyrelsen. Anders Eldrup er formand, Jørgen Mads 
Clausen er næstformand, og kommunaldirektør Søren Bonde 
er med i bestyrelsen.

CLEAN deltager i mange projekter, bl.a. to der har direkte 
forbindelse med Sønderborg og Bright Green Business og er 
i fin tråd med den nye erhvervsfremmestrategi og Project-
Zero’s Roadmap2020. 
Se alle CLEAN’sprojekter på www.cleancluster.dk

Green PET Lab
Det overordnede mål med Green Power Electronics Test 
Lab er at få skabt et nationalt center for energieffektivise-
ring i Sønderborg. Det vil være til gavn for industrien, som 
også fremadrettet kan være førende inden for udvikling af 
energieffektive teknologier og systemløsninger på det globale 
marked.

Green Power Electronics Test Labs hovedformål er at un-
derstøtte danske virksomheder i udvikling af energieffektive 
produkter ved at tilbyde virksomhederne adgang til testfacili-
teter i verdensklasse kombineret med teknologisk service og 
rådgivning. Green Power Electronics Test Lab skal fungere 
som arnested for nye testmetoder og være normsættende 
inden for avanceret test af energieffektive produkter, der kan 
bidrage til at opfylde regeringens energipolitiske målsætning. 
Green Power Electronics Test Lab faciliteterne vil løbende 
blive videreudviklet i tæt samarbejde med universiteter og 
de deltagende virksomheder, og vil bidrage væsentligt til 
at skabe et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø 
inden for effektelektronik.

Placering af erhvervsvirksomheder
I kommuneplan 2013 skal arealudlæg til erhvervsformål 
gennemgås, så det sikres, at kategoriseringen fra ABCDE-
modellen er i overensstemmelse med miljøklassen for om-
rådet. Der skal desuden foregå en strategisk planlægning af 
byernes udvikling som beskrevet under kapitel 'Klimahensyn
i by og på land'.

Arealudlæggene til erhverv er ikke blevet gennemgået med 
fokus på ABCDE-modellen.

ABCDE-modellen er en model, der giver overblik over hvilken 
type virksomheder, der kan placeres i et område. Model-
len tager hensyn til virksomhedernes behov for transport 
af fx varer til og fra virksomheder samt tilgængeligheden 
for kunder og ansatte. Den vil minimere transportbehovet i 
kommunen.

Placering af erhvervsvirksomheder
Der skal i 2016 gennemføres en analyse af kommunens 
udlæg til erhvervsformål. 
Analysen skal give svar på, om nogle af de eksisterende uud-
nyttede erhvervsarealer med fordel kan fjernes eller erstattes 
af andre. ABCDE-modellen samt øvrige klima- og energihen-
syn skal være en del af overvejelserne.

Energiscreeningsbesøg
Sønderborg Kommune arbejder på at kunne tilbyde udvalgte 
virksomheder et energiscreeningsbesøg, hvor virksomhe-
den får råd og vejledning om, hvordan energiforbruget kan 
sænkes.

Sønderborg Kommune har samarbejdet med SE Big Blue om 
at finde energibesparelser hos virksomheder. 

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

Solceller på taget af Alsion. 

http://www.cleancluster.dk
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Et informationsmøde om  
energibesparelser for landmænd
Kommunen er blevet gjort opmærksom på et værktøj til 
at beregne en potentiel elbesparelse på et landbrug. Det 
nuværende elforbrug tastes i programmet, som så viser en 
beregning af potentialet for besparelse. Landmanden kan 
efterfølgende kontakte sin el-leverandør, som kan hjælpe 
med at få besparelsen realiseret. 

Kommunen arbejder for at holde et informations-møde for 
landmænd med fokus på muligheder for at spare energi på 
landbrug. Der vil også være en præsentation af værktøjet til 
at beregne energi besparelser.

Der er ikke holdt informationsmøde med landmændene.

I december 2013 holdt et landbrug i Holm på Nordals 
åbent hus for at præsentere nye LED-lyskilder i slagtekyl-
lingestalde. Arrangementet tiltrak mere end 80 deltagere. 
To medarbejdere fra kommunen deltog. De fik ny viden om 
energibesparende tiltag. Erfaringen var, at LED-lyset gav et 
godt lys til staldene. Projektet er blevet til i samarbejde med 
Aarhus Universitet og en elinstallatør.

Der er fortsat fokus på at stille vilkår om energibesparelser i 
miljøgodkendelser til husdyrbrug.

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

Bedre viden om vejen til CO2-neutralitet
Medarbejdere, der arbejder med tilsyn på husdyrbrug, har 
tidligere deltaget i kursus om miniklimaambassadør. Der er 
nu behov for, at medarbejderne får opdateret deres viden.

Arbejde videre med busrute for turister
Initiativet om at arbejde for gode forhold for bæredygtig 
turisme fortsætter med de gode erfaringer, der er opstået.

Der er en veletableret busrute henvendt til turister på Nor-
dals. Den fragter gratis turisterne fra sommerhusområderne 
og campingpladserne til Nordborg By, Universe og Dyvig i 
sommerperioden.
I 2013 er ruten udvidet, så den kører tre uger før og efter 
sommerferieperioden mellem Dyvig, Nordborg og Universe.

Erhvervsfremmepolitik og –strategi
I foråret 2013 udarbejdes der en ny erhvervsfremmepolitik 
og -strategi.

Erhvervsfremmestrategi 2014-2018 er godkendt af byrådet 
i maj 2014.

Implementere Erhvervsfremmestrategien 
Erhvervsfremmestrategien har et vækstfokus på ”Bright 
Green Business”. Det handler om at skabe det bedste vækst-
miljø i Danmark for virksomhed, der udvikler og producerer 
energieffektive produkter.

Forbedre forholdene for cykelturisme  
og dermed tiltrække flere cykelturister 
Gennemførelse af cykelhandlingsplanens initiativer bør 
igangsættes.

Det er besluttet at have fokus på trafiksikkerheden for cykli-
ster i stedet for cykelturisme i de kommende år.

5 Erhverv, landbrug og turisme – strategi
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Et informationsmøde om  
energibesparelser for landmænd
Kommunen er blevet gjort opmærksom på et værktøj til 
at beregne en potentiel elbesparelse på et landbrug. Det 
nuværende elforbrug tastes i programmet, som så viser en 
beregning af potentialet for besparelse. Landmanden kan 
efterfølgende kontakte sin el-leverandør, som kan hjælpe 
med at få besparelsen realiseret. 

Kommunen arbejder for at holde et informations-møde for 
landmænd med fokus på muligheder for at spare energi på 
landbrug. Der vil også være en præsentation af værktøjet til 
at beregne energi besparelser.

Der er ikke holdt informationsmøde med landmændene.

I december 2013 holdt et landbrug i Holm på Nordals 
åbent hus for at præsentere nye LED-lyskilder i slagtekyl-
lingestalde. Arrangementet tiltrak mere end 80 deltagere. 
To medarbejdere fra kommunen deltog. De fik ny viden om 
energibesparende tiltag. Erfaringen var, at LED-lyset gav et 
godt lys til staldene. Projektet er blevet til i samarbejde med 
Aarhus Universitet og en elinstallatør.

Der er fortsat fokus på at stille vilkår om energibesparelser i 
miljøgodkendelser til husdyrbrug.

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

Bedre viden om vejen til CO2-neutralitet
Medarbejdere, der arbejder med tilsyn på husdyrbrug, har 
tidligere deltaget i kursus om miniklimaambassadør. Der er 
nu behov for, at medarbejderne får opdateret deres viden.

Arbejde videre med busrute for turister
Initiativet om at arbejde for gode forhold for bæredygtig 
turisme fortsætter med de gode erfaringer, der er opstået.

Der er en veletableret busrute henvendt til turister på Nor-
dals. Den fragter gratis turisterne fra sommerhusområderne 
og campingpladserne til Nordborg By, Universe og Dyvig i 
sommerperioden.
I 2013 er ruten udvidet, så den kører tre uger før og efter 
sommerferieperioden mellem Dyvig, Nordborg og Universe.

Erhvervsfremmepolitik og –strategi
I foråret 2013 udarbejdes der en ny erhvervsfremmepolitik 
og -strategi.

Erhvervsfremmestrategi 2014-2018 er godkendt af byrådet 
i maj 2014.

Implementere Erhvervsfremmestrategien 
Erhvervsfremmestrategien har et vækstfokus på ”Bright 
Green Business”. Det handler om at skabe det bedste vækst-
miljø i Danmark for virksomhed, der udvikler og producerer 
energieffektive produkter.

Forbedre forholdene for cykelturisme  
og dermed tiltrække flere cykelturister 
Gennemførelse af cykelhandlingsplanens initiativer bør 
igangsættes.

Det er besluttet at have fokus på trafiksikkerheden for cykli-
ster i stedet for cykelturisme i de kommende år.

Erhvervsfremmestrategien
Erhvervsfremmestrategien er i hovedtræk rammeskabende 
for en lang række indsatser, der skal føre til mere vækst i 
Sønderborg-området og – som resultat heraf – flere uddan-
nelses- og arbejdspladser.

Strategien bygger på en fælles, koordineret indsats mellem 
kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. 

Strategien sætter fokus på indsatsen ”Sønderborg Kommune 
som rammeskaber”. 

Derudover er der udpeget tre fokusområder, der skal med-
virke til vækst i de kommende år:
 – Bright Green Business Grøn business
 – Bright Life Business Uddannelse og Iværksætteri
 – Bright City Business Handel og Turisme

Bright Green Business er særlig interessant i forhold til 
klima- og energistrategien. Det fokusområde skal opnås 
 gennem følgende midler:
 – mere enkel og tættere sammenhængskraft og mere 
 synergi virksomhederne imellem

 – højere grad af integration med den forskningsbaserede 
viden

 – tættere samarbejde med institutioner og virksomheder  
i det nordtyske område

 – en indgang til alle ressourcer
 – en fælles vækstproces til at accelerere virksomhederne  
fra ide til succes

 – bedre udbud af lokal arbejdskraft, der matcher efter-
spørgslen.

Dyvig Badehotel
Turistbussen går mellem Dyvig, Nordborg og Universe. 
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Byrådets politik:
Byrådet vil arbejde for produktion af CO2-neutral 
energi i kommunen og tilpasse sin strategi til en 
mere grøn og bæredygtig energiforsyning – ef-
ter de til enhver tid bedste teknologiske løsnin-
ger inden for CO2-neutral energiproduktion.

Byrådet ønsker med den nye vindmølletemaplan 
at understøtte opførsel af nye landvindmøller 
med mest mulig hensyntagen til borgerne.

Byrådet vil arbejde for at etablere kystnære 
havvindmøller.

Byrådet ønsker at synliggøre og støtte op om 
omlægning til ’grøn’ fjernvarme i alle kommu-
nens fjernvarmeselskaber. Grøn fjernvarme bety-
der, at der ikke anvendes fossile brændsler i den 
daglige drift, men kun ved spidsbelastninger.

Byrådet vil arbejde for at fremme udnyttelsen af 
områdets bioenergiressourcer.

Byrådet vil sikre en strategisk energiplanlæg-
ning mellem kommunens lokale virksomheder 
og energiselskaber med fokus på intelligent 

energiforsyning og intelligent forbrug (Smart-
grid).

Byrådet vil fortsat holde øje med udviklingen 
inden for teknologiske løsninger, der anvender 
brint og andre alternative energikilder.

Byrådet vil have fokus på, at vandspild reduce-
res, så det afledte energiforbrug til vandhåndte-
ring reduceres.

Byrådet vil arbejde for en bedre og mindre ener-
gikrævende håndtering af drikkevand og spilde-
vand i samarbejde med Sønderborg Forsyning 
A/S og andre vandværker i kommunen.

Byrådet vil arbejde på at bruge de øgede regn-
mængder som en ressource, der kan bruges 
rekreativt i bybilledet.

Byrådet vil arbejde for størst mulig genanven-
delse af kommunens affald, herunder reducere 
affaldsmængden, øge genanvendelse og af-
faldssortering og øge befolkningens, især børn 
og unges bevidsthed om affald generelt.

 6 Ressourcer
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Udvalgte byrådsbeslutninger  
i perioden 2012-2014
• Varmeplan Sønderborg opdatering 2012 

(Godkendt af Byrådet den 21. november 
2012)

• Jordbaseret solcelleanlæg Lånegaranti til 
boligselskab  
(Godkendt af Byrådet den 27. februar 2013)

• Nyt biomasseanlæg ved Vollerup – Lånega-
ranti til Sønderborg Fjernvarme  
(Godkendt af Byrådet den 2. april 2014)

• Varmepumpe med havvand som medie i 
Augustenborg Fjernvarme  
(Godkendt af Byrådet den 25. juni 2014)
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6 Energi og ressourcer – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Fortsat kommunalt samarbejde med private aktører  
om test af mikrokraftvarmeanlæg 
Projektet afsluttes i 2013. Herefter skal vi fortsat følge 
udviklingen på området.

Pilotprojekter i kommunale bygninger 
Sammen med eksterne partnere skal der gennemføres 
pilotprojekter med nye tekniske løsninger med brug af vedva-
rende energi. Arkitekturen skal indtænkes i projekterne. Det 
kunne eventuelt resultere i at bygge en bygning, som viser 
alt det nye inden for grøn energi.

Sønderborg Kommune har meldt sig ind i projekt ”Transfor-
mer” under SET (Sønderborg Erhvervs og Turismecenter). 
Projektet støtter iværksætteri inden for udnyttelse af energi, 
energibesparelser og konvertering til vedvarende energi. 
Sønderborg Kommune har deltaget i flere workshops, hvor 
emnet har været energirenovering af de bevaringsværdige 
bygninger. Virksomhederne og håndværkerne skulle på 
tværs af faglighed komme med nye metoder, der kunne løse 
problematikken omkring at energirenovere ældre bygninger, 
uden at de bevarede værdier gik tabt. 

Sønderborg Kommune bruger Foreningshuset ved Hardeshøj 
som showcase for nye innovative løsninger. Foreningshuset 
stod til at skulle have et renoverings-”løft” og nyt varmean-
læg, i stedet for et gammel oliefyr og elvarme.

Et andet pilotprojekt handler om et specielt ventilerende 
vindue. Der er installeret flere ventilerede vinduer i en 
børnehave, hvor behovet for god ventilation er særligt stort. 
Formålet er, at vinduet skal både give et godt ventileret inde-
klima, men det skal også spare energi, da luftskiftet klares 
ved naturlig ventilation i stedet for et mekanisk anlæg. 

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

Pilotprojekt Foreningshuset ved Hardeshøj er under udar-
bejdelse. Her er løsningen blevet, at det eksisterende oliefyr 
bliver erstattet af en varmepumpe, der henter energien 
fra havvand, der er pumpet op fra Als Fjord. Strømmen til 
varmepumpen hentes fra solenergi. Metoden med at pumpe 
vand op er anderledes end den traditionelle. Derfor er flere 
lokale aktører gået ind i at støtte pilotprojektet økonomisk, 
da der forventes et nyt forretningskoncept.

Fortsat arbejde med vindmølletemaplanen
En temaplan for vindmøller er vedtaget i december 2012. 
Den sætter rammerne for at opstille vindmøller inden for 8 
nye områder: Kværs, Blans, Avnbøløsten, Pøl, Notmarkskov,
Lavensby, Tumbøl Søndermark og Ullerup Mark. Hvis 
områderne udnyttes optimalt, kan der opstilles mindst 17 
moderne vindmøller, der som minimum kan producere 100 
millioner kWh årligt. Det svarer til cirka 20 procent af kom-
munes samlede elforbrug i 2011. I den kommende periode 
skal der arbejdes på at få områderne udnyttet. Før hvert 
område kan udnyttes skal der gennemføres og godkendes 
lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørap-
porter. 

Byrådet har den 17. december 2012 vedtaget fortsat at 
arbejde for at få opsat kystnære havvindmøller nær Sønder-
borg Kommune. Der skal udarbejdes en strategi på området.

I 2013 besluttede byrådet at sætte vindmølletemaplanen på 
pause for at afvente resultatet af en undersøgelse fra Kræf-
tens Bekæmpelse vedrørende ”mulige sundhedsskadelige ef-
fekter”. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet vil i fællesskab finansiere 
denne uafhængige undersøgelse.

I 2013 er der opsat to møller ved Mintebjerg på Sydals. De 
har ikke været en del af vindmølletemaplanen, men er udlagt 
før temaplanen.
I juli 2014 er vindmølletemaplanen kendt ugyldig af Natur- 
og Miljøklagenævnet.

Byrådet har bedt Sønderborg Forsyning om at arbejde for 
etablering af en kystnær vindmøllepark på Lillegrund i Lil-
lebælt.

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

Der er ikke sket nogen yderligere tiltag. Fortsat indsats for at etablere biogasanlæg i kommunen
Udviklingen på området følges med særlig opmærksomhed 
for muligheden for evt. støtte til at etablere biogasanlæg.

Udnyttelse af bioenergiressourcer
Ud over planerne for et biogasanlæg skal der arbejdes for 
udnyttelse af områdets øvrige bioenergiressourcer via andre 
teknologier.

Gråsten Fjernvarme indkøber halm fra Als og træpiller fra 
Syddanmark til sin fjernvarmeproduktion. Når der indkøbes 
lokalt, undgår produktionen en ”CO2-skygge belastning” på 
transporten af den indkøbte bioenergi.
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Fortsat kommunalt samarbejde med private aktører  
om test af mikrokraftvarmeanlæg 
Projektet afsluttes i 2013. Herefter skal vi fortsat følge 
udviklingen på området.

Pilotprojekter i kommunale bygninger 
Sammen med eksterne partnere skal der gennemføres 
pilotprojekter med nye tekniske løsninger med brug af vedva-
rende energi. Arkitekturen skal indtænkes i projekterne. Det 
kunne eventuelt resultere i at bygge en bygning, som viser 
alt det nye inden for grøn energi.

Sønderborg Kommune har meldt sig ind i projekt ”Transfor-
mer” under SET (Sønderborg Erhvervs og Turismecenter). 
Projektet støtter iværksætteri inden for udnyttelse af energi, 
energibesparelser og konvertering til vedvarende energi. 
Sønderborg Kommune har deltaget i flere workshops, hvor 
emnet har været energirenovering af de bevaringsværdige 
bygninger. Virksomhederne og håndværkerne skulle på 
tværs af faglighed komme med nye metoder, der kunne løse 
problematikken omkring at energirenovere ældre bygninger, 
uden at de bevarede værdier gik tabt. 

Sønderborg Kommune bruger Foreningshuset ved Hardeshøj 
som showcase for nye innovative løsninger. Foreningshuset 
stod til at skulle have et renoverings-”løft” og nyt varmean-
læg, i stedet for et gammel oliefyr og elvarme.

Et andet pilotprojekt handler om et specielt ventilerende 
vindue. Der er installeret flere ventilerede vinduer i en 
børnehave, hvor behovet for god ventilation er særligt stort. 
Formålet er, at vinduet skal både give et godt ventileret inde-
klima, men det skal også spare energi, da luftskiftet klares 
ved naturlig ventilation i stedet for et mekanisk anlæg. 

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

Pilotprojekt Foreningshuset ved Hardeshøj er under udar-
bejdelse. Her er løsningen blevet, at det eksisterende oliefyr 
bliver erstattet af en varmepumpe, der henter energien 
fra havvand, der er pumpet op fra Als Fjord. Strømmen til 
varmepumpen hentes fra solenergi. Metoden med at pumpe 
vand op er anderledes end den traditionelle. Derfor er flere 
lokale aktører gået ind i at støtte pilotprojektet økonomisk, 
da der forventes et nyt forretningskoncept.

Fortsat arbejde med vindmølletemaplanen
En temaplan for vindmøller er vedtaget i december 2012. 
Den sætter rammerne for at opstille vindmøller inden for 8 
nye områder: Kværs, Blans, Avnbøløsten, Pøl, Notmarkskov,
Lavensby, Tumbøl Søndermark og Ullerup Mark. Hvis 
områderne udnyttes optimalt, kan der opstilles mindst 17 
moderne vindmøller, der som minimum kan producere 100 
millioner kWh årligt. Det svarer til cirka 20 procent af kom-
munes samlede elforbrug i 2011. I den kommende periode 
skal der arbejdes på at få områderne udnyttet. Før hvert 
område kan udnyttes skal der gennemføres og godkendes 
lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørap-
porter. 

Byrådet har den 17. december 2012 vedtaget fortsat at 
arbejde for at få opsat kystnære havvindmøller nær Sønder-
borg Kommune. Der skal udarbejdes en strategi på området.

I 2013 besluttede byrådet at sætte vindmølletemaplanen på 
pause for at afvente resultatet af en undersøgelse fra Kræf-
tens Bekæmpelse vedrørende ”mulige sundhedsskadelige ef-
fekter”. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, 
Energi- og Bygningsministeriet vil i fællesskab finansiere 
denne uafhængige undersøgelse.

I 2013 er der opsat to møller ved Mintebjerg på Sydals. De 
har ikke været en del af vindmølletemaplanen, men er udlagt 
før temaplanen.
I juli 2014 er vindmølletemaplanen kendt ugyldig af Natur- 
og Miljøklagenævnet.

Byrådet har bedt Sønderborg Forsyning om at arbejde for 
etablering af en kystnær vindmøllepark på Lillegrund i Lil-
lebælt.

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

Der er ikke sket nogen yderligere tiltag. Fortsat indsats for at etablere biogasanlæg i kommunen
Udviklingen på området følges med særlig opmærksomhed 
for muligheden for evt. støtte til at etablere biogasanlæg.

Udnyttelse af bioenergiressourcer
Ud over planerne for et biogasanlæg skal der arbejdes for 
udnyttelse af områdets øvrige bioenergiressourcer via andre 
teknologier.

Gråsten Fjernvarme indkøber halm fra Als og træpiller fra 
Syddanmark til sin fjernvarmeproduktion. Når der indkøbes 
lokalt, undgår produktionen en ”CO2-skygge belastning” på 
transporten af den indkøbte bioenergi.

Foreningshuset ved Hardeshøj set fra færgen Bitten. 

Udsigt over Als Fjord fra foreningshuset ved Hardeshøj. 
Herfra kommer vandet til de nye varmepumper. 

I 2012 konverterede Gråsten Fjernvarme til grøn produktion. 
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Realisering af Varmeplanen
For at opnå den målsatte reduktion i CO2-udledningen fra 
varmeproduktionen skal Varmeplanen udmøntes i de kom-
mende år.

Den planlagte transmissionsledning fra Sønderborg til Nord-
borg gennemføres ikke. Hovedårsagen er et faldende ener-
gibehov efter omfattende energirenoveringer hos de største 
aftagere. Revideringen og realiseringen af varmeplanen vil 
ske efter udarbejdelse af den strategiske energiplanlægning, 
som Sønderborg Kommune har påbegyndt ligesom mange 
andre kommuner. 
Der er udarbejdet forundersøgelse og Planenergi og SE Big 
Blue assisterer kommunen med at gennemføre en strategisk 
energiplanlægningsproces i efteråret 2014. Læs mere om 
processen i faktaboksen.

Realiseringen af varmeplanen
Varmeplanen skal revideres i 2015 på baggrund af resulta-
terne fra den strategiske energiplan.

Konvertering af bygninger til energiforsyning med lav 
CO2-udledning
I den udstrækning, det er hensigtsmæssigt og i overens-
stemmelse med Varmeplanen, giver Sønderborg Kommune 
lov til en konvertering til en mindre CO2-belastende energi-
forsyning.
Grøn fjernvarme er fx at foretrække frem for naturgasfyr eller 
oliefyr.

Ifølge den ny lovgivning er det ikke lovligt fra 2013 at etab-
lere naturgaskedler i nye bygninger og fra 2016 heller ikke i 
eksisterende bygninger. Derfor er der et behov for informa-
tion til borgene for alternative opvarmningsløsninger i takt 
med, at naturgaskedlerne skal udskiftes. ProjectZero gør en 
stor indsats på dette område.

Fjernvarme på Kær Halvø
Sønderborg Fjernvarme vil etablere ledningsnettet ud til Kær 
Halvø.

Der er etableret ledningsnet til Kær Halvø, og forbrugerne er 
begyndt at koble sig på fjernvarmenettet.

Udvidelse af fjernvarmeområdet
Gråsten Fjernvarme undersøger muligheden for at udvide sit 
forsyningsområde.

Vandforsyningsplan
Vandforsyningsplanen ventes fremlagt til politisk behandling 
i 2013. Initiativer, der sikrer drikkevandsressourcen og redu-
cerer energihåndteringen, indarbejdes i planen.

Vandforsyningsplanen blev godkendt af byrådet i juni 2014. 
Der er opsat nye miljø- og servicemål. 
I forhold til klimatilpasning er der sat fokus på udarbejdelse 
af beredskabsplaner. De skal være med til at mindske risi-
koen for indtrængning af udefrakommende oversvømmelser 
mv.

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

Informationskampagne til borgere
Sønderborg Forsyning A/S fortsætter med løbende at infor-
mere borgere om genbrugsordningen.

Alle husholdninger har fået egen genbrugsbeholder. Det har 
med succes nedbragt mængden af restaffald med 5.000 ton 
(ud af 45.000 ton). Genanvendelsen er øget, og folk sparer 
brændstof pga. færre ture til genbrugspladsen. Samtidig 
er antallet af ture med renovationsvognen fastholdt på én 
tømning ugentligt.

Sønderborg Forsyning har månedlige annoncer i ugeavisen 
for løbende at informere om ordningen for affaldssortering. 
Annoncerne er tilpasset årstiden og indeholder ofte gode tips 
og ros til borgerne. 

Information til borgere
Sønderborg Forsyning A/S skal stadig være aktiv i at 
informere borgere om genbrug og reduktion af affaldsmæng-
derne.

Der vil være særligt fokus på at gøre en indsats i boligfor-
eningerne. Det er nemlig i etagebyggeriet, at man oplever 
de største udfordringer med sorteringsordningen. Derfor 
har boligforeningerne også været med i samarbejdet om 
affaldsplanen. Sandsynligvis skyldes udfordringerne, at af-
faldsbeholderne er fælles, og dermed føler den enkelte ikke 
et ansvar for affaldet. Der iværksættes flere initiativer for at 
opnå en bedre sortering.

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

Der udarbejdes løbende information til erhverv for at 
forebygge affald. Fx folderne: ”Erhvervsaffald” rettet mod 
områdets virksomheder, samt ”Affaldshåndtering i bygge-
branchen” om sortering af affald fra byggeri. De er begge 
udgivet i 2012 og bliver uddelt ved fx tilsyn og byggetilladel-
ser. Sonfors erfaring er, at områdets virksomheder generelt 
er gode til at sortere deres affald. De bruger de lokale 
containerpladser og betaler efter vægt.

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

6 Energi og ressourcer – strategi
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Realisering af Varmeplanen
For at opnå den målsatte reduktion i CO2-udledningen fra 
varmeproduktionen skal Varmeplanen udmøntes i de kom-
mende år.

Den planlagte transmissionsledning fra Sønderborg til Nord-
borg gennemføres ikke. Hovedårsagen er et faldende ener-
gibehov efter omfattende energirenoveringer hos de største 
aftagere. Revideringen og realiseringen af varmeplanen vil 
ske efter udarbejdelse af den strategiske energiplanlægning, 
som Sønderborg Kommune har påbegyndt ligesom mange 
andre kommuner. 
Der er udarbejdet forundersøgelse og Planenergi og SE Big 
Blue assisterer kommunen med at gennemføre en strategisk 
energiplanlægningsproces i efteråret 2014. Læs mere om 
processen i faktaboksen.

Realiseringen af varmeplanen
Varmeplanen skal revideres i 2015 på baggrund af resulta-
terne fra den strategiske energiplan.

Konvertering af bygninger til energiforsyning med lav 
CO2-udledning
I den udstrækning, det er hensigtsmæssigt og i overens-
stemmelse med Varmeplanen, giver Sønderborg Kommune 
lov til en konvertering til en mindre CO2-belastende energi-
forsyning.
Grøn fjernvarme er fx at foretrække frem for naturgasfyr eller 
oliefyr.

Ifølge den ny lovgivning er det ikke lovligt fra 2013 at etab-
lere naturgaskedler i nye bygninger og fra 2016 heller ikke i 
eksisterende bygninger. Derfor er der et behov for informa-
tion til borgene for alternative opvarmningsløsninger i takt 
med, at naturgaskedlerne skal udskiftes. ProjectZero gør en 
stor indsats på dette område.

Fjernvarme på Kær Halvø
Sønderborg Fjernvarme vil etablere ledningsnettet ud til Kær 
Halvø.

Der er etableret ledningsnet til Kær Halvø, og forbrugerne er 
begyndt at koble sig på fjernvarmenettet.

Udvidelse af fjernvarmeområdet
Gråsten Fjernvarme undersøger muligheden for at udvide sit 
forsyningsområde.

Vandforsyningsplan
Vandforsyningsplanen ventes fremlagt til politisk behandling 
i 2013. Initiativer, der sikrer drikkevandsressourcen og redu-
cerer energihåndteringen, indarbejdes i planen.

Vandforsyningsplanen blev godkendt af byrådet i juni 2014. 
Der er opsat nye miljø- og servicemål. 
I forhold til klimatilpasning er der sat fokus på udarbejdelse 
af beredskabsplaner. De skal være med til at mindske risi-
koen for indtrængning af udefrakommende oversvømmelser 
mv.

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

Informationskampagne til borgere
Sønderborg Forsyning A/S fortsætter med løbende at infor-
mere borgere om genbrugsordningen.

Alle husholdninger har fået egen genbrugsbeholder. Det har 
med succes nedbragt mængden af restaffald med 5.000 ton 
(ud af 45.000 ton). Genanvendelsen er øget, og folk sparer 
brændstof pga. færre ture til genbrugspladsen. Samtidig 
er antallet af ture med renovationsvognen fastholdt på én 
tømning ugentligt.

Sønderborg Forsyning har månedlige annoncer i ugeavisen 
for løbende at informere om ordningen for affaldssortering. 
Annoncerne er tilpasset årstiden og indeholder ofte gode tips 
og ros til borgerne. 

Information til borgere
Sønderborg Forsyning A/S skal stadig være aktiv i at 
informere borgere om genbrug og reduktion af affaldsmæng-
derne.

Der vil være særligt fokus på at gøre en indsats i boligfor-
eningerne. Det er nemlig i etagebyggeriet, at man oplever 
de største udfordringer med sorteringsordningen. Derfor 
har boligforeningerne også været med i samarbejdet om 
affaldsplanen. Sandsynligvis skyldes udfordringerne, at af-
faldsbeholderne er fælles, og dermed føler den enkelte ikke 
et ansvar for affaldet. Der iværksættes flere initiativer for at 
opnå en bedre sortering.

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

Der udarbejdes løbende information til erhverv for at 
forebygge affald. Fx folderne: ”Erhvervsaffald” rettet mod 
områdets virksomheder, samt ”Affaldshåndtering i bygge-
branchen” om sortering af affald fra byggeri. De er begge 
udgivet i 2012 og bliver uddelt ved fx tilsyn og byggetilladel-
ser. Sonfors erfaring er, at områdets virksomheder generelt 
er gode til at sortere deres affald. De bruger de lokale 
containerpladser og betaler efter vægt.

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

Strategisk energiplanlægning i Sønderborg Kommune
Strategisk energiplanlægning (SEP) skal understøtte kom-
munerne i planlægning af energisystemet. Målet er en 
samfundsmæssig energieffektiv udnyttelse af potentialet 
for energibesparelser. Desuden skal der ske en omstilling til 
mere vedvarende energi. Formålet med kommunal strategisk 
energiplanlægning er at opbygge et mere fleksibelt energisy-
stem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi

SEP omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning 
inden for kommunens geografiske område. Det er frivilligt for 
kommunerne, om de vil udarbejde strategiske energiplaner.

Sønderborg Kommune har holdt seks workshops for at 
kickstarte processen. Interessenterne er forsyningsselskaber, 
store virksomheder, boligforeninger. Indholdet var således:

Workshop 1:  Energistyrelsens analyse af handlemuligheder 
og opstilling af energiscenarier

Workshop 2:  Muligheder og udfordringer i Nordals-området
Workshop 3:  Muligheder og udfordringer i Sønderborg- 

området
Workshop 4:  Muligheder og udfordringer i Sundeved- 

området
Workshop 5:  Udarbejdelse af visionsgrundlag for den 

 strategiske energiplan
Workshop 6:  Udarbejdelse af indhold for den strategiske 

energiplan

Det ventes, at processen er færdig i starten af 2015.

Grøn omstilling af fjernvarmen i Sønderborg Kommune
Fra 2010 til 2014 har der været en omfattende omstilling til 
grøn produktion i de fem fjernvarmeselskaber i Sønderborg 
kommune.

Sønderborg Fjernvarme: Solpark, geotermi, flisanlæg og af-
faldsafbrænding (naturgas ved ekstreme spidsbelastninger)
 – Gråsten Fjernvarme: Solpark, flis- og halmanlæg
 – Broager Fjernvarme: Solpark og naturgas
 – Augustenborg Fjernvarme: Naturgas
 – Nordborg Fjernvarme: Naturgas

Augustenborg Fjernvarme arbejder på at etablere en varme-
pumpe med havvand som medie.

Montering af solpaneler ved fjernvarmeselskab. 
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Implementering af ny affaldshåndtering i kommunes 
egne institutioner
Erfaringerne fra analysen skal bruges til at implementere en 
ny og bedre affaldshåndtering i kommunes egne institutio-
ner. Der arrangeres en kampagne om affaldssortering med 
overskriften ”Tag skraldet” for de ansatte på rådhuset. Hver 
etage skal have fire beholdere til:
• pap / plastfolie / poser
• glas / metal / plastemballage
• flamingo
• batterier.

Der er udarbejdet en strategi for håndtering af affald pro-
duceret i kommunens egne institutioner. Det er besluttet, 
at kommunens genbrugsordning skal anvendes, så ansatte 
ved Sønderborg Kommune og brugere af diverse institutio-
ner sorterer deres affald på samme vis som kommunens 
borgere. Strategien er endnu ikke implementeret. 

Genbrugsordning i kommunale institutioner
Alle institutioner skal være tilmeldt genbrugsordningen 
senest 2016. Det vil betyde øget genbrug og dermed bespa-
relse af energi og ressourcer.

Gøre brug af projekt ”Nulskrald”
Projekt Nulskrald skal være med til at nedbringe affalds-
mængden i de kommunale institutioner og boligforeningerne. 
Inden 2016 skal et pilotprojekt være i gang i mindst én kom-
munal institution. Se mere i faktaboks om Nulskrald. 

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

Kampagne for affaldsforebyggelse og klima
I januar 2013 skydes kampagnen 'Affaldsforebyggelse og 
klima' i gang med en temadag. Mødet i januar har emnet 
'Mindre spild – bedre økonomi'. Fokus er at se en produktion 
i et helhedsperspektiv for at skabe energi- og råvarebespa-
relser i produktdesign og slutprodukt. 

Kampagnen indeholder også en idékonkurrence om affalds-
minimering i industriprocesser og et samlet idékatalog, som 
virksomheder kan bruge til inspiration og vejledning. 
Kampagnen gennemføres i et samarbejde mellem Sønder-
borg Kommune og ProjectZero. Studerende fra Syddansk 
Universitet og virksomheder inddrages i idekonkurrencen.

Temadagen ”Mindre spild – bedre økonomi” blev holdt i 
januar 2013. Virksomhederne fik information om, hvordan 
de kan minimere spild og samtidig få en bedre økonomi. 
De fremmødte virksomhederne fik mulighed for at skabe 
netværk med andre virksomheder om emnet.

Konkurrencedelen er ikke gennemført, da det ikke lykkedes 
at få studerende til at deltage.

Kampagner om affaldsforebyggelse og klima
Arrangementet fra 2013 var en succes. Derfor ønsker kom-
munen at gentage det i 2015 med ny viden.

Sønderborg Forsyning har oprettet et forsyningslaboratorium 
kaldet ”Sonforce”. Det får bl.a. til opgave at tage fat på de 
erhvervsrettede uddannelser i 2015 og 2017, sammen med 
Sønderborg Kommune.

Fra affald til biogas
I 2014 vil Sønderborg Kommune påbegynde arbejdet med 
en ny affaldsplan. Den skal blandt andet udrede de økonomi-
ske forhold omkring frasortering af den våde/grønne fraktion 
til biogasproduktion.

Affalds- og ressourceplan 2014–2024 er i høring i efteråret 
2014. Den endelige plan ventes godkendt af byrådet i januar 
2015.

Arbejdet med at udrede de økonomiske forhold omkring 
frasortering af den våde/grønne fraktion til biogas har af-
ventet det nationale udspil, som kom i foråret 2014. Derfor 
behandler affalds- og ressourceplanen ikke dette område.

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

6 Energi og ressourcer – strategi
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Implementering af ny affaldshåndtering i kommunes 
egne institutioner
Erfaringerne fra analysen skal bruges til at implementere en 
ny og bedre affaldshåndtering i kommunes egne institutio-
ner. Der arrangeres en kampagne om affaldssortering med 
overskriften ”Tag skraldet” for de ansatte på rådhuset. Hver 
etage skal have fire beholdere til:
• pap / plastfolie / poser
• glas / metal / plastemballage
• flamingo
• batterier.

Der er udarbejdet en strategi for håndtering af affald pro-
duceret i kommunens egne institutioner. Det er besluttet, 
at kommunens genbrugsordning skal anvendes, så ansatte 
ved Sønderborg Kommune og brugere af diverse institutio-
ner sorterer deres affald på samme vis som kommunens 
borgere. Strategien er endnu ikke implementeret. 

Genbrugsordning i kommunale institutioner
Alle institutioner skal være tilmeldt genbrugsordningen 
senest 2016. Det vil betyde øget genbrug og dermed bespa-
relse af energi og ressourcer.

Gøre brug af projekt ”Nulskrald”
Projekt Nulskrald skal være med til at nedbringe affalds-
mængden i de kommunale institutioner og boligforeningerne. 
Inden 2016 skal et pilotprojekt være i gang i mindst én kom-
munal institution. Se mere i faktaboks om Nulskrald. 

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

Kampagne for affaldsforebyggelse og klima
I januar 2013 skydes kampagnen 'Affaldsforebyggelse og 
klima' i gang med en temadag. Mødet i januar har emnet 
'Mindre spild – bedre økonomi'. Fokus er at se en produktion 
i et helhedsperspektiv for at skabe energi- og råvarebespa-
relser i produktdesign og slutprodukt. 

Kampagnen indeholder også en idékonkurrence om affalds-
minimering i industriprocesser og et samlet idékatalog, som 
virksomheder kan bruge til inspiration og vejledning. 
Kampagnen gennemføres i et samarbejde mellem Sønder-
borg Kommune og ProjectZero. Studerende fra Syddansk 
Universitet og virksomheder inddrages i idekonkurrencen.

Temadagen ”Mindre spild – bedre økonomi” blev holdt i 
januar 2013. Virksomhederne fik information om, hvordan 
de kan minimere spild og samtidig få en bedre økonomi. 
De fremmødte virksomhederne fik mulighed for at skabe 
netværk med andre virksomheder om emnet.

Konkurrencedelen er ikke gennemført, da det ikke lykkedes 
at få studerende til at deltage.

Kampagner om affaldsforebyggelse og klima
Arrangementet fra 2013 var en succes. Derfor ønsker kom-
munen at gentage det i 2015 med ny viden.

Sønderborg Forsyning har oprettet et forsyningslaboratorium 
kaldet ”Sonforce”. Det får bl.a. til opgave at tage fat på de 
erhvervsrettede uddannelser i 2015 og 2017, sammen med 
Sønderborg Kommune.

Fra affald til biogas
I 2014 vil Sønderborg Kommune påbegynde arbejdet med 
en ny affaldsplan. Den skal blandt andet udrede de økonomi-
ske forhold omkring frasortering af den våde/grønne fraktion 
til biogasproduktion.

Affalds- og ressourceplan 2014–2024 er i høring i efteråret 
2014. Den endelige plan ventes godkendt af byrådet i januar 
2015.

Arbejdet med at udrede de økonomiske forhold omkring 
frasortering af den våde/grønne fraktion til biogas har af-
ventet det nationale udspil, som kom i foråret 2014. Derfor 
behandler affalds- og ressourceplanen ikke dette område.

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

Nulskrald
Projekt Nulskrald sætter fokus på forbrugernes produktion 
af affald. Målet er, at den enkelte husstand skal producere 
mindst muligt skrald – dvs. affald, der skal brændes eller 
ender på lossepladsen.

Nulskralds grundlæggende arbejdsmetode er at:
1. Lade borgerne selv bestemme, hvordan de vil gøre.
2. Stille den hjælp og det materiel til rådighed, som 

 borgerne efterspørger
3. Være meget aktiv i kommunikationen med borgerne, 

presse og alle andre.
4. Måle effekten af indsatserne.

Det er altså forbrugerne, der er i centrum. Det er dem, der 
udtænker løsninger til at minimere mængden af skrald. En 
vigtig del er at skabe netværk mellem forbrugerne, så de kan 
dele deres gode erfaringer.

Et pilotforsøg med 105 familier i fem uger nedbragte mæng-
den af skrald med 51 %.

Nulskrald er startet i Nordjylland som et samarbejde mellem 
affaldsselskabet for Brønderslev og Hjørring AVV, Aalborg 
Universitet, Tankegang A/S, Brønderslev Kommune og Hjør-
ring Kommune.

Sønderborg Kommune arbejder med at bruge tilgangen og 
erfaringerne fra Nulskrald i boligforeninger og kommunale 
institutioner.
Se mere på www.nulskrald.dk

Containerpladsen Glansager
Ved at genbruge affald mindsker vi ressourceforbruget til at producere 
nye produkter/emballage. Samtidig betyder genbrugsordningen at alle 
borgere bliver mere opmærksomme på deres forbrug af ressourcer. 

http://www.nulskrald.dk
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Affald til kraftvarme
I den kommende periode forventes det, at aftaler med andre 
kommuner om levering af affald falder på plads. Samtidig 
vil forhandlingerne med tyske leverandører af affald fort-
sætte. Der vil også blive arbejdet videre med planerne om at 
afbrænde biomasse i kraftvarmeværker.

Områdets kraftvarmeværker har brug for mere affald end 
det, der produceres i området. Derfor indkøbes løbende 
affald fra den billigste udbyder. Det kan fx være fra andre 
danske kommuner eller fra udlandet.
Alternativet til udenlandsk affald er at bruge mere naturgas, 
hvilket er mere miljøbelastende. Desuden vil meget uden-
landsk affald ende i deponi, hvis det ikke sælges videre. Da 
deponering af affald er meget miljøbelastende, giver det god 
mening at transportere det fra fx England eller Tyskland for 
at brænde det i Danmark og producere el og varme.

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

Der er igangsat en løbende energioptimering af kommunens 
containerpladser. Det sker i forbindelse med den almindelige 
renovering og vedligeholdelse af pladserne. 
Der er allerede installeret solceller og varmepumper på con-
tainerpladserne i Gråsten og Vesterlund ved Nordborg.
På containerpladsen ved Glansager er der monteret solceller 
i forbindelse med en tiltrængt renovering af energisystemet. 
Den første beregning viser, at containerpladsen producerer 
lidt mere energi, end de selv bruger.

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

6 Energi og ressourcer – strategi
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Affald til kraftvarme
I den kommende periode forventes det, at aftaler med andre 
kommuner om levering af affald falder på plads. Samtidig 
vil forhandlingerne med tyske leverandører af affald fort-
sætte. Der vil også blive arbejdet videre med planerne om at 
afbrænde biomasse i kraftvarmeværker.

Områdets kraftvarmeværker har brug for mere affald end 
det, der produceres i området. Derfor indkøbes løbende 
affald fra den billigste udbyder. Det kan fx være fra andre 
danske kommuner eller fra udlandet.
Alternativet til udenlandsk affald er at bruge mere naturgas, 
hvilket er mere miljøbelastende. Desuden vil meget uden-
landsk affald ende i deponi, hvis det ikke sælges videre. Da 
deponering af affald er meget miljøbelastende, giver det god 
mening at transportere det fra fx England eller Tyskland for 
at brænde det i Danmark og producere el og varme.

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

Der er igangsat en løbende energioptimering af kommunens 
containerpladser. Det sker i forbindelse med den almindelige 
renovering og vedligeholdelse af pladserne. 
Der er allerede installeret solceller og varmepumper på con-
tainerpladserne i Gråsten og Vesterlund ved Nordborg.
På containerpladsen ved Glansager er der monteret solceller 
i forbindelse med en tiltrængt renovering af energisystemet. 
Den første beregning viser, at containerpladsen producerer 
lidt mere energi, end de selv bruger.

Energirenovering af kommunens containerpladser
I forbindelse med kommende renoveringer af de resterende 
containerpladser vil der være fokus på energioptimering 
og muligheden for at producere energi fx med solceller og 
varmepumper. Haveaffald skal i fremtiden bruges til kompostering og energiudnyt-

telse. 
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Byrådets politik:
Byrådet vil understøtte forskning, udvikling 
og demonstration for at virksomheder også 
på længere sigt kan udvikle og sælge grønne 
løsninger.

Byrådet vil i House of Science-partnerskabet 
styrke fokus på børn og unges viden og hand-
lekompetencer indenfor klima, innovation og 
bæredygtighed.

Byrådet vil arbejde for at integrere klima, 
 innovation og bæredygtighed i læring og 
 kompetenceudvikling fra ABC til PhD.

Byrådet vil arbejde for at understøtte og styrke 
uddannelsesklynger med fokus på klima- og 
energiområdet.

 7 Uddannelse
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7 Uddannelse – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Grønne læseplaner i Sønderborg Kommune 
I 2013 vil de grønne læseplaner være klar. Der er fokus på   
klima, innovation og bæredygtighed. Der er taget udgangs-
punkt i fælles mål og delmål, som er beskrevet fra undervis-
ningsministeriet, men der er fremhævet elementer, som 
sikrer at børn og unge i Sønderborg Kommune får et ekstra 
skub i retning af en mere grøn profil.

Den grønne læseplan er trådt i kraft. Et vigtigt element i den 
grønne læseplan er at bruge de uformelle læringsmiljøer i 
undervisningen. De lokale aktører på energiområdet har en 
central rolle, fx Sønderborg Forsyning, de lokale solvarme-
parker, klimatilpasningsprojektet De fem haver eller Project- 
Zeros Nul-energihus.

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

Future Energy Challenge 
En af de nye, men tilbagevendende aktiviteter er Future 
Energy Challenge, der går ud på, at unge fra ungdomsud-
dannelserne kommer med bud på, hvordan vi lokalt og glo-
balt kan imødegå en bæredygtig fremtid. Projektet afvikles 
i samarbejde med SDU, og der vil være fremlæggelser for 
en jury bestående af professorer fra forskellige fakulteter. 
Projektet, Future Energy Challenge – Junior, afvikles også 
for 100 folkeskoleelever, der på 24 timer skal komme med 
smarte ideer og løsninger, som kan sikre en bæredygtig lokal 
fremtid. Hensigten med Future Energy Challenge er, at unge, 
gennem refleksive forløb, øger bevidstheden og tænker smart 
og innovativt omkring klima og bæredygtighed.

Aktiviteten Future Energy Challenge foregår stadig årligt i 
november for ungdomsuddannelserne.

I 2013 var opgaven at se på, hvordan det danske samfund 
sikrer regeringens plan, Energistrategi 2050, om at gøre 
Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

I april 2013 skulle projekt Future Energy Science – Junior 
være afviklet for folkeskoleelever fra 8. klasse. Pga. lærer-
lockouten i foråret 2013 blev det dog ikke holdt.

Future Energy Challenge
I november 2014 er der igen Future Energy Challenge for 1. 
g-klasserne på områdets gymnasier. I konkurrencen kan ele-
verne bl.a. fokusere på energipolitik, innovation og konkur-
renceevne eller ny anvendelse af teknologi. 
Inden for disse emner kan eleverne vælge at beskæftige sig 
med fjernvarme og -køl, vindenergi og/eller solenergi. I for-
bindelse med projektarbejdet vil det være muligt at komme 
på virksomhedsbesøg hos Sønderborg Kraftvarmeværk, 
Projekt Sunrise, SDU (solenergi) eller ProjectZero. 

Arrangementet for folkeskoleeleverne, Future Energy Science 
– Junior, ventes at blive afviklet i 2015.

Dit grønne fingeraftryk 
'Dit grønne fingeraftryk' er et projekt, hvor børn og unge 
gennem forskellige lokalt forankrede forløb skal tænke og 
handle bæredygtigt. De skal uddannes til ambassadører for 
bæredygtighed og til at tage et aktivt medansvar, både i 
forhold til egen adfærd, men også i formidlingen af bære-
dygtig adfærd i deres hjem og andre steder de færdes. Ideen 
udspringer af det ambitiøse EU projekt (ESA – Europian Sus-
stainable Ambassadors), som House of Science har været 
en del af. I projektperioden (2011-12), lykkedes det at gøre 
2110 børn og unge til ambassadører. Disse gode erfaringer 
skal fortsætte i projektet, ”Dit grønne fingeraftryk”.

Målsætningen er at uddanne 1000 nye ambassadører hvert 
år. Som et symbol på børn og unges ønske om en bæredyg-
tig fremtid vil der i foråret 2013 blive opført et monument 
bestående af 1000 grønne fingeraftryk, sat af børn og unge 
fra Sønderborg Kommune. Monumentet skal stå i Mølledam-
men.

I projekt ”Dit grønne fingeraftryk” var målet at uddanne 
1000 børn til ambassadører for bæredygtighed årligt. Det er 
ikke gennemført. 

Der foregår et adfærdsprojekt på Sønderskov-Skolen i Søn-
derborg. Formålet er at involvere børn og voksne i at ”stoppe 
spild”, ikke kun af energi, men alle former for ressourcer. 
Projektet gennemføres i samarbejde med KeepFocus og skal 
afprøve, hvor stor indflydelse ”smart” moderne teknologi kan 
have på adfærdsændring hos børn og unge. Forsøget ventes 
afsluttet i november 2014.

Gode, grønne vaner for førskolebørn
Der er i House of Science nu ansat en medarbejder, der skal 
have fokus på ”før skole”-børnene. Det vil sige de børneha-
vebørn, som står for at skulle starte i skole inden for et år. 
Et af hans fokusområder skal være, at tale med børnene om 
bæredygtighed og energibesparelser, så interessen for de 
naturvidenskabelige fag vækkes så tidligt som muligt.
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Grønne læseplaner i Sønderborg Kommune 
I 2013 vil de grønne læseplaner være klar. Der er fokus på   
klima, innovation og bæredygtighed. Der er taget udgangs-
punkt i fælles mål og delmål, som er beskrevet fra undervis-
ningsministeriet, men der er fremhævet elementer, som 
sikrer at børn og unge i Sønderborg Kommune får et ekstra 
skub i retning af en mere grøn profil.

Den grønne læseplan er trådt i kraft. Et vigtigt element i den 
grønne læseplan er at bruge de uformelle læringsmiljøer i 
undervisningen. De lokale aktører på energiområdet har en 
central rolle, fx Sønderborg Forsyning, de lokale solvarme-
parker, klimatilpasningsprojektet De fem haver eller Project- 
Zeros Nul-energihus.

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

Future Energy Challenge 
En af de nye, men tilbagevendende aktiviteter er Future 
Energy Challenge, der går ud på, at unge fra ungdomsud-
dannelserne kommer med bud på, hvordan vi lokalt og glo-
balt kan imødegå en bæredygtig fremtid. Projektet afvikles 
i samarbejde med SDU, og der vil være fremlæggelser for 
en jury bestående af professorer fra forskellige fakulteter. 
Projektet, Future Energy Challenge – Junior, afvikles også 
for 100 folkeskoleelever, der på 24 timer skal komme med 
smarte ideer og løsninger, som kan sikre en bæredygtig lokal 
fremtid. Hensigten med Future Energy Challenge er, at unge, 
gennem refleksive forløb, øger bevidstheden og tænker smart 
og innovativt omkring klima og bæredygtighed.

Aktiviteten Future Energy Challenge foregår stadig årligt i 
november for ungdomsuddannelserne.

I 2013 var opgaven at se på, hvordan det danske samfund 
sikrer regeringens plan, Energistrategi 2050, om at gøre 
Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

I april 2013 skulle projekt Future Energy Science – Junior 
være afviklet for folkeskoleelever fra 8. klasse. Pga. lærer-
lockouten i foråret 2013 blev det dog ikke holdt.

Future Energy Challenge
I november 2014 er der igen Future Energy Challenge for 1. 
g-klasserne på områdets gymnasier. I konkurrencen kan ele-
verne bl.a. fokusere på energipolitik, innovation og konkur-
renceevne eller ny anvendelse af teknologi. 
Inden for disse emner kan eleverne vælge at beskæftige sig 
med fjernvarme og -køl, vindenergi og/eller solenergi. I for-
bindelse med projektarbejdet vil det være muligt at komme 
på virksomhedsbesøg hos Sønderborg Kraftvarmeværk, 
Projekt Sunrise, SDU (solenergi) eller ProjectZero. 

Arrangementet for folkeskoleeleverne, Future Energy Science 
– Junior, ventes at blive afviklet i 2015.

Dit grønne fingeraftryk 
'Dit grønne fingeraftryk' er et projekt, hvor børn og unge 
gennem forskellige lokalt forankrede forløb skal tænke og 
handle bæredygtigt. De skal uddannes til ambassadører for 
bæredygtighed og til at tage et aktivt medansvar, både i 
forhold til egen adfærd, men også i formidlingen af bære-
dygtig adfærd i deres hjem og andre steder de færdes. Ideen 
udspringer af det ambitiøse EU projekt (ESA – Europian Sus-
stainable Ambassadors), som House of Science har været 
en del af. I projektperioden (2011-12), lykkedes det at gøre 
2110 børn og unge til ambassadører. Disse gode erfaringer 
skal fortsætte i projektet, ”Dit grønne fingeraftryk”.

Målsætningen er at uddanne 1000 nye ambassadører hvert 
år. Som et symbol på børn og unges ønske om en bæredyg-
tig fremtid vil der i foråret 2013 blive opført et monument 
bestående af 1000 grønne fingeraftryk, sat af børn og unge 
fra Sønderborg Kommune. Monumentet skal stå i Mølledam-
men.

I projekt ”Dit grønne fingeraftryk” var målet at uddanne 
1000 børn til ambassadører for bæredygtighed årligt. Det er 
ikke gennemført. 

Der foregår et adfærdsprojekt på Sønderskov-Skolen i Søn-
derborg. Formålet er at involvere børn og voksne i at ”stoppe 
spild”, ikke kun af energi, men alle former for ressourcer. 
Projektet gennemføres i samarbejde med KeepFocus og skal 
afprøve, hvor stor indflydelse ”smart” moderne teknologi kan 
have på adfærdsændring hos børn og unge. Forsøget ventes 
afsluttet i november 2014.

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

Grøn læseplan i folkeskolen
House of Science har sammen med lærernetværket og skole-
ledere formuleret en grøn læseplan til folkeskolerne. Den er 
herefter vedtaget af byrådet i Sønderborg.

Den grønne dimension defineres i læseplanen som:
 – Viden om klima, forandringer, konsekvenser og årsager
 – Viden om egne handlemuligheder på “mikroplan” (i egen 
hverdag)

 – Viden om muligheder og handlinger på “makroplan” (i 
omverdenen)

 – Kendskab til bæredygtighedsbegrebet med fokus på 
energi, varme, produktion og forbrug

 – Kendskab til lokale aktører og handlinger
 – Motivation til at handle bevidst inden for området
 – Tillid til at egen indsats gør en forskel.

Arbejdet med synlighed skal være en væsentlig del af indsat-
sen. Det kan fx ske ved:
 – Inddragelse af forældre gennem information, opgaver 
som at måle elforbrug i hjemmet eller gennem levering af 
genbrugsmaterialer til forskellige projekter.

 – Udstillinger af forskellig art, fx på skolebiblioteket.
 – Projekter der inddrager hele skolen
 – Billeder på hjemmesider m.m.

www.houseofscience.dk

ProjectZero og House of Science modtog i august 2014 I.P. Nielsen 
pris på 50.000 kr. Pengene vil blive anvendt til at udvikle nye energi 
praksis-læringsplatforme i Folkeskolen. 

http://www.houseofscience.dk
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7 Uddannelse – strategi

Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Bruge data fra energisystemet i undervisningen
I de kommunale bygninger, heriblandt på skolerne, er der 
installeret et energistyringssystem, der overvåger energifor-
bruget i bygningerne. Data fra systemet kan bruges aktivt i 
undervisningen af skoleelever og børnehavebørn. Muligvis via 
apps til smartphones. På en central placering kan opsæt-
tes informationstavler, der løbende fortæller om status for 
energiforbruget. Børnene vil på den måde få information om 
deres egne vaner for brug af energi og om, hvordan de kan 
spare på energien.

Der er etableret solcelleanlæg på flere folkeskoler. Når der 
etableres solceller på en skole, opsættes skærme, så elever 
og lærere kan følge med i el-produktionen. Det giver mulig-
hed for at bruge det i undervisningen. 

Brug af data fra energisystemet i undervisningen
I 2013 startede et pilotprojekt på Sønderskov-Skolen om 
brug af energidata i undervisningen. Formålet var at ”stoppe 
spild af energi”. Firmaet KeepFokus, som deltager i pilotpro-
jektet, sørger for den software, der skal udvikles, sammen 
med eleverne, så skolens energidata vises på den mest 
smarte, interessante og informative måde. Metoden er, at 
en gruppe elever skal være ambassadører og give de gode 
energivaner videre til de andre elever.

Der er oprettet en ”Energipatrulje” med elever fra 9. årgang. 
De skal over et helt skoleår arbejde med energi og adfærds-
ændringer for børn og unge. Indholdet er følgende:
• I samarbejde med KeepFokus at designe, hvordan man 

smartest viser skolens energiforbrug på skolens infoskærm 
• Konstruktion af en app til brug for mellemtrinnet og de 

store elever, så de og deres forældre kan få bedre energi-
vaner ved at visualisere energiforbruget. 

• Fremstilling af et energispil om gode energivaner til de 
mindste elever 

• En smiley-kampagne for at nedsætte vandforbrug på 
skolen

Hvis pilotprojektet bliver en succes, har Sønderskov-Skolen 
planer om at fortsætte konceptet om energipatruljen hvert 
år. 

Energi-trailere til undervisningsbrug
House of Science har modtaget en donation fra I.P. Nielsen 
Fonden på 50.000 kr. Pengene skal bruges til at indkøbe og 
indrette to-tre ”energi-trailere”. De skal indeholde udstyr og 
undervisningsmateriale, så lærerne nemt kan inddrage dem 
i undervisningen. Temaerne i trailerne kan fx være: Energi til 
skole og hjem, energi til transport samt energi til kroppen.
Trailerne skal indrettes i efteråret 2014, så den første udlej-
ning til en skoleklasse kan ske omkring årsskiftet.
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Initiativ 2012-2014 Status 2014 Initiativ 2014-2016

Bruge data fra energisystemet i undervisningen
I de kommunale bygninger, heriblandt på skolerne, er der 
installeret et energistyringssystem, der overvåger energifor-
bruget i bygningerne. Data fra systemet kan bruges aktivt i 
undervisningen af skoleelever og børnehavebørn. Muligvis via 
apps til smartphones. På en central placering kan opsæt-
tes informationstavler, der løbende fortæller om status for 
energiforbruget. Børnene vil på den måde få information om 
deres egne vaner for brug af energi og om, hvordan de kan 
spare på energien.

Der er etableret solcelleanlæg på flere folkeskoler. Når der 
etableres solceller på en skole, opsættes skærme, så elever 
og lærere kan følge med i el-produktionen. Det giver mulig-
hed for at bruge det i undervisningen. 

Brug af data fra energisystemet i undervisningen
I 2013 startede et pilotprojekt på Sønderskov-Skolen om 
brug af energidata i undervisningen. Formålet var at ”stoppe 
spild af energi”. Firmaet KeepFokus, som deltager i pilotpro-
jektet, sørger for den software, der skal udvikles, sammen 
med eleverne, så skolens energidata vises på den mest 
smarte, interessante og informative måde. Metoden er, at 
en gruppe elever skal være ambassadører og give de gode 
energivaner videre til de andre elever.

Der er oprettet en ”Energipatrulje” med elever fra 9. årgang. 
De skal over et helt skoleår arbejde med energi og adfærds-
ændringer for børn og unge. Indholdet er følgende:
• I samarbejde med KeepFokus at designe, hvordan man 

smartest viser skolens energiforbrug på skolens infoskærm 
• Konstruktion af en app til brug for mellemtrinnet og de 

store elever, så de og deres forældre kan få bedre energi-
vaner ved at visualisere energiforbruget. 

• Fremstilling af et energispil om gode energivaner til de 
mindste elever 

• En smiley-kampagne for at nedsætte vandforbrug på 
skolen

Hvis pilotprojektet bliver en succes, har Sønderskov-Skolen 
planer om at fortsætte konceptet om energipatruljen hvert 
år. 

Energi-trailere til undervisningsbrug
House of Science har modtaget en donation fra I.P. Nielsen 
Fonden på 50.000 kr. Pengene skal bruges til at indkøbe og 
indrette to-tre ”energi-trailere”. De skal indeholde udstyr og 
undervisningsmateriale, så lærerne nemt kan inddrage dem 
i undervisningen. Temaerne i trailerne kan fx være: Energi til 
skole og hjem, energi til transport samt energi til kroppen.
Trailerne skal indrettes i efteråret 2014, så den første udlej-
ning til en skoleklasse kan ske omkring årsskiftet.

House of Science er oprettet i et partnerskab mellem Søn-
derborg Kommune, ProjectZero og Universe. Partnerskabet 
er nu udvidet med områdets fem ungdomsuddannelser: 
Statsskolen, Alssundgymnasiet, EUC Syd, Business College 
Syd, VUC Syd samt Sønderborg Forsyning. 

I dag er projektlederen for House of Science ansat i Sønder-
borg Kommune. Det giver bedre muligheder for implemente-
ring af den grønne læseplan samt øvrige initiativer fra House 
of Science.

17 folkeskoler har hver udpeget en lærer, der er science-
koordinator. Koordinatorerne bruges som kontaktperson for 
House of Science. Desuden er de ansvarlige for, at ny viden 
om bæredygtighed og naturvidenskab kommer ud til de rette 
klasser.

Praksis-læringsplatforme i Folkeskolen kan bl.a. inkludere opsending 
af raketter. Her er det elever fra Broager Skole, der omsætter teori til 
praksis.
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Klima- og energistrategi 2014 er udarbejdet af

Direktør Inge Olsen Land, By og Kultur
Lene Sternsdorf Klimasekretariatet
Marie Grove Ingildsen Plan 
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