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Ærø CO2-opgørelse 2010 
 
Denne CO2-opgørelse er udarbejdet for Ærø Kommune i foråret 2010 og redegør for CO2-
udledningen i 2010 for Ærø som henholdsvis et samlet ø-samfund og for kommunen som virk-
somhed.  
 
CO2-opgørelsen har til formål at dokumentere Ærøs CO2-udslip og fungere som værktøj til 
fremover at kunne udpege indsatsområder for klimaindsatsen på Ærø. 
 
Kortlægningen er gennemført efter principperne i den nye CO2-beregner, som er udviklet 
for Klima- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening i 2008. Valget af den nye 
CO2-beregner betyder at kun CO2-opgørelsen kun er sammenlignelig med opgørelsen fra 
2008 mens tidligere CO2-opgørelser for Ærø ikke umiddelbart er sammenlignelige med 
denne. Som den væsentligste forskel i forhold til tidligere er, at udslippet af drivhusgasser 
fra landbruget nu også er indregnet i den samlede CO2-opgørelse for Ærø.   
 
For varmeforbrug, procesemissioner og transportarbejde er der kun opgjort emissioner af 
CO2. Opgørelse af andre drivhusgasser som metan (CH4) og lattergas (N2O) er vanskelige 
at opgøre for disse sektorer og betyder kun ganske lidt i den samlede opgørelse. Bidraget 
fra affaldsdeponering er kun opgjort som ren CH4 emission og omregnet til CO2-ækvivalent 
emission. Bidraget fra spildevand, som omfatter CH4 og N2O er ligeledes opgjort og om-
regnet til CO2-ækvivalenter. 
 
Herudover er CO2-opgørelsen for Ærø Kommune som virksomhed yderligere udspecificeret 
på konkrete bygningstyper og transportopgaver. Kommunalt ejede bygninger, som er udle-
jet og hvor kommunen ikke selv varetager driften er ikke medtaget i den kommunale CO2-
opgørelse for kommunen som virksomhed men fremgår af den samlede opgørelse for Ærø 
som ø-samfund. 
 



4 
 

CO2-opgørelse for Ærø Kommune som ø-samfund 
 
Den samlede CO2-udledning for Ærø som samlet geografisk enhed udgjorde i 2010 samlet 
57.725 tons, svarende til 8,7 tons per indbygger på øen. Den største kilde til CO2-
udledningen kommer fra transport med i alt 21.756 tons, hvor øens 4 færger alene stod for 
37 % af transportsektorens samlede CO2-udledning.  
 
Sektorer   tons CO2/år tons CO2/indb. 

El  8.344 1,2 
Fjernvarme  0 0,0 
Individuel opvarmning og procesvarme  13.576 2,0 
Transport og øvrige mobile kilder  21.756 3,3 

Industriel procesemission  0 0,0 
Landbrug  13.651 2,0 

Affaldsdeponi og spildevand  399 0,1 
Arealanvendelse  0 0,0 
TOTAL   57.725 8,7 

 

Elforbrug 
Den samlede CO2-udledning fra elforbruget på Ærø var i 2010 på 8.344 tons, svarende til 
1,2 tons per indbygger. Af øens samlede elforbrug 34.582 MWh blev de 55 % produceret 
af vindmøller på Ærø og den samlede CO2-udledning per forbrugt kWh udgjorde 0,241 
kg/kWh. 
 
Sektorer MWh/år tons CO2/år tons CO2/indb. 

Kommunale institutioner 1.346 325 0,0 

Øvrige offentlige institutioner 4.565 1.101 0,2 

Handel og service 4.960 1.197 0,2 

Husholdninger 18.236 4.400 0,7 

Industri 2.493 602 0,1 

Landbrug og gartnerier 2.982 719 0,1 

TOTAL 34.582 8.344 1,2 

 

Fjernvarmeforbrug 
Den samlede CO2-udledning fra fjernvarme var i 2010 på 0 tons, da øens 3 fjernvarme-
værker alle er baseret 100 % på vedvarende energikilder som sol og biomasse. Det sam-
lede fjernvarmeforbrug var i 2010 på 43.051 MWh. 
 

Individuel opvarmning og procesvarme 
Den samlede CO2-udledning fra individuel opvarmning og procesvarme (industri) var i 2010 
på 13.576 tons, hvoraf husholdningerne alene stod for 74 %.  
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Transport og øvrige mobile kilder 
Den samlede CO2-udledning fra transportaktiviteter var i 2010 på 21.756 tons, svarende 
til 3,2 tons per indbygger. 
 
Transport   tons CO2/år tons CO2/indb. 

Personbiler  4.259 0,6 

Varebiler  1.664 0,2 

Lastbiler  1.426 0,2 

Busser  1.065 0,2 

Knallerter  17 0,0 

Motorcykler  119 0,0 

Tog  0 0,0 

Skibe  8.134 1,2 

Fly  131 0,0 

Øvrige mobile kilder  4.940 0,7 

TOTAL   21.756 3,2 

 
 

Industriel procesemission 
Ærø har ikke noget industrielt procesemission så den samlede CO2-udledning udgør således 
0 tons. 
 

Landbrug 
Den samlede CO2-udledning fra landbruget var i 2010 på 13.651 tons, hvoraf 90 % kom-
mer fra metan og lattergas emission fra dyr og gødningslagre, mens de resterende 10 % 
kommer fra udvaskning af husdyrgødning fra landbrugsarealer. 
 

Affaldsdeponi og spildevand 
Den samlede CO2-udledning fra affaldsdeponi og spildevand var i 2010 på 399 tons. 
 

Arealanvendelse 
Den samlede CO2-udledning fra arealanvendelse i 2010 er ikke medregnet i denne CO2-
opgørelse da der ikke har været muligt at tilvejebringe godt nok datagrundlag.  
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CO2-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 
 
Ærø Kommune som virksomhed omfatter de områder og aktiviteter, der er tilknyttet den of-
fentlige administration og drift af kommunale ejendomme, vedligehold af grønne områder i 
Vej og Park, samt transportarbejde i kommunen.  
 
CO2-udledningen for Ærø Kommune som virksomhed udgjorde i 2010 i alt 629 tons, hvoraf 
den kommunale bygnings- og anlægsdrift stod for 58 % mens transportopgaver de reste-
rende 42 %. Fordelt ud på øens indbyggere svarer dette til, at den kommunale administra-
tion udleder 94 kg CO2 per borger på Ærø. 

Bygninger og anlægsdrift 
CO2-udledningerne fra den kommunale bygnings- og anlægsdrift er forbundet til varme- og 
elforbruget i de enkelte bygninger og udgjorde i 2010 i alt 366 tons. Da der ved udarbej-
delsen af CO2-opgørelsen ikke var opgjort fordelingen af kommunens andel af energifor-
bruget i ældreplejen, er denne sat status quo med udledningen i 2008. Fordelt på antallet 
af indbyggere udgjorde det en samlet CO2-belastning per borger på 55 kg CO2. 
 
Kommunal bygnings- og anlægsdrift   tons CO2/år kg CO2/indb. 

Administrationsbygninger  32 4,9 

Skoler  137 20,5 

Dagsinstitutioner  16 2,5 

Ældrepleje (2008 tal)  11 1,6 

Kulturinstitutioner  18 2,7 

Idrætsanlæg  24 3,5 

Andet  127 19,1 
TOTAL   366 55 

 

Elforbrug 

Det samlede elforbrug (eksl. elvarme) i de kommunale bygninger udgjorde i 2010 samlet 
1.280.468 kWh, svarende til 24,1 kWh/m2.  
 
Det samlede CO2-udslip forbundet til elforbruget til den kommunale bygnings- og anlægs-
drift udgjorde i 2010 samlet 300 tons.  
 
Elforbrug kWh/år kWh/m2 tons CO2/år 

Administrationsbygninger 135.718 27,2 32 

Skoler 345.366 17,5 83 

Dagsinstitutioner 58.744 24,8 14 

Ældrepleje (2008 tal) 71.499 9,6 11 

Kulturinstitutioner 37.155 20,6 9 

Idrætsanlæg 98.716 45,0 24 

Andet 533.270 --- 127 
TOTAL 1.280.468 24,1 300 
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Varmeforbrug 

Det samlede varmeforbrug i de kommunale bygninger udgjorde i 2010 samlet 3.999.756 
kWh, svarende til 86,3 kWh/m2.  
 
Det samlede CO2-udslip forbundet til varmeforbruget til den kommunale bygnings- og an-
lægsdrift udgjorde i 2010 samlet 66 tons. Eftersom stort set alle kommunale ejendomme er 
tilsluttet øens fjernvarmeværker, der alle er baseret fuldstædigt på vedvarende energikil-
der som sol og biomasse, er kun en meget lille del af varmeforbruget forbundet med CO2-
udledning. Det er således kun Søby skole og aktivitetshuset i Søby der ikke er forsynet med 
fjernvarme med derimod oliefyr og som tilsammen i 2010 udledte 64 tons CO2. Herudover 
stod Søby børnehave, som bruger el til opvarmning med varmepumpe, for de sidste 2 tons 
CO2. 
 
Varmeforbrug kWh/år kWh/m2 tons CO2/år 

Administrationsbygninger 415.366 83,3 0 

Skoler 1.663.034 84,1 55 

Dagsinstitutioner 220.581 93,3 2 

Ældrepleje (2008 tal) 356.083 47,8 0 

Kulturinstitutioner 262.283 145,2 9 

Idrætsanlæg 140.982 64,3 0 

Andet 941.427 --- 0 
TOTAL 3.999.756 86,3 66 

 

Transport 
CO2-udledningerne fra de kommunale transportopgaver udgjorde i 2010 i alt 263 tons. 
Fordelt på antallet af indbyggere udgjorde det en samlet CO2-belastning per borger på 
39 kg CO2. 
 
Kommunal transport   tons CO2/år kg CO2/indb. 

Plejepersonalekørsel, madkørsel og hjælpemiddelkørsel 73 11 

Vej og Park kørsel  172 26 

Kørsel i private biler  12 2 

Kørsel i el-biler  2 0 

Brændstof til græsslåning og andre maskiner 4 1 

TOTAL   263 39 

 


