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Ærø CO2-opgørelse 2011
Denne CO2-opgørelse er udarbejdet for Ærø Kommune og redegør for CO2-udledningen i
2011 for Ærø som henholdsvis et samlet ø-samfund og for kommunen som virksomhed.
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 og 2010 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 omregnet til CO2-ækvivalenter.
Herudover er CO2-opgørelsen for Ærø Kommune som virksomhed yderligere udspecificeret
på konkrete bygningstyper og transportopgaver. Kommunalt ejede bygninger, som er udlejet og hvor kommunen ikke selv varetager driften er ikke medtaget i den kommunale CO2opgørelse for kommunen som virksomhed men fremgår af den samlede opgørelse for Ærø
som ø-samfund.
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CO2-opgørelse for Ærø Kommune som ø-samfund
Den samlede CO2-udledning for Ærø som samlet geografisk enhed udgjorde i 2011 samlet
49.644 tons, svarende til 7,5 tons per indbygger på øen.
Sektorer
El
Fjernvarme
Individuel opvarmning og procesvarme
Transport og øvrige mobile kilder
Industriel procesemission
Landbrug
Opløsningsmidler
Affaldsdeponi og spildevand
Arealanvendelse
TOTAL

tons CO2/år

tons CO2/indb.

4.277
11
9.021
22.801
0
13.366
104
64
0
49.644

0,6
0,0
1,4
3,4
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
7,5

I forhold til året før er CO2-udledningen faldet med 8.081 tons, svarende til ca. 14 %. Det
store fald i CO2-udledningen skyldes dels en større andel af lokal el-produktion fra vindmøller samt en stor konvertering fra oliefyr til fjernvarme og varmepumper.
Den største kilde til CO2-udledningen er transportsektoren med i alt 22.801 tons, hvor øens
4 færger alene stod for 36 % af transportsektorens samlede CO2-udledning.

Elforbrug
Ærøs samlede elforbrug var i 2011 på 33.085 MWh. Heraf blev 81 % dækket af lokal vindkraftproduktion, som samlet var på 26.638 MWh i 2011. Den samlede CO2-udledning fra elforbruget på Ærø udgjorde 4.277 tons i 2011, svarende til 0,6 tons per indbygger.

Fjernvarmeforbrug
Det samlede fjernvarmeforbrug var i 2011 på 40.745 MWh og medførte en lille CO2udledning på 11 tons, som skyldes et mindre forbrug af fyringsolie til spidslastproduktion på
Rise Fjernvarmeværk.

Individuel opvarmning og procesvarme
Den samlede CO2-udledning fra individuel opvarmning og procesvarme (industri) var i 2011
på 9.021 tons, hvoraf individuel opvarmning med oliefyr alene stod for knap 60 %.
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Transport og øvrige mobile kilder
Den samlede CO2-udledning fra transportaktiviteter var i 2011 på 22.801 tons, svarende til
3,4 tons per indbygger.
Transport
Personbiler
Varebiler
Lastbiler
Busser
Knallerter
Motorcykler
Tog
Skibe
Fly
Øvrige mobile kilder
TOTAL

tons CO2/år

tons CO2/indb.

4.470
1.914
1.106
1.512
18
180
0
8.272
199
5.130

0,7
0,3
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
0,8

22.801

3,4

Industriel procesemission
Ærø har ikke noget industrielt procesemission og har således ikke nogen CO2-udledning
herfra.

Landbrug
Den samlede CO2-udledning fra landbruget var i 2011 på 13.366 tons, hvoraf 90 % kommer
fra metan og lattergas emission fra dyr og gødningslagre, mens de resterende 10 % kommer fra udvaskning af husdyrgødning fra landbrugsarealer.

Opløsningsmidler
Den samlede CO2-udledning forbundet til brug af opløsningsmidler var i 2011 på 104 tons.

Affaldsdeponi og spildevand
Den samlede CO2-udledning fra affaldsdeponi og spildevand var i 2011 på 64 tons.

Arealanvendelse
Den samlede CO2-udledning fra arealanvendelse i 2011 er ikke medregnet i denne CO2opgørelse 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
offentlige 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 2011 i alt 337 tons, hvoraf
den kommunale bygnings- og anlægsdrift stod for 35 % mens transportopgaver de resterende 65 %. I forhold til 2010 er CO2-udledningen reduceret med 295 tons, svarende til 47
%.
En stor del af CO2-reduktionen skyldes dog, at elforbruget i ældreplejen og på havnene i
Marstal og Ærøskøbing ikke længere indgår i det kommunale energiforbrug, da det ikke er
kommunalt afregnet og derfor ligger i den samlede CO2-opgørelse for hele Ærø. Når der
korrigeres for dette er den reelle CO2-reduktion i forhold til 2010 på 226 tons, svarende til 36
%.

Bygninger og anlægsdrift
CO2-udledningerne fra den kommunale bygnings- og anlægsdrift er forbundet til varme- og
elforbruget i de enkelte bygninger og udgjorde i 2011 i alt ca. 119 tons.
Kommunal bygnings- og anlægsdrift
Administrationsbygninger
Skoler
Dagsinstitutioner
Ældrepleje (eksl. elforbrug)
Kulturinstitutioner
Idrætsanlæg
Andet
TOTAL

tons CO2/år
19,8
56,0
9,7
0,0
12,1
12,4
8,9
118,9

Elforbrug
Det samlede elforbrug (eksl. elvarme) i de kommunale bygninger udgjorde i 2011 samlet
855.327 kWh og medførte en CO2-udledning på ca. 110 tons.
Når der korrigeres for det tidligere elforbrug på havnene i Marstal og Ærøskøbing, samt i
ældreplejen, er den samlede CO2-reduktion i forhold til 2010 på 121 tons, svarende til 40 %.
Som nævnt ovenfor skyldes denne CO2-reduktion den øgede andel af lokal vindkraftproduktion på øen.
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Elforbrug (eksl. elvarme)
Administrationsbygninger
Skoler
Dagsinstitutioner
Ældrepleje (elforbrug er ikke opgjort kommunalt)
Kulturinstitutioner
Idrætsanlæg
Andet
TOTAL

kWh/m2

tons CO2/år

30,7
22,0
27,4
0,0
20,9
43,9
-----

19,8
56,0
8,4
0,0
4,9
12,4
8,9
110,3

Varmeforbrug
Det samlede varmeforbrug i de kommunale bygninger udgjorde i 2011 samlet 3.243.899
kWh og udgjorde en samlet CO2-udledning ca. 9 tons. 85 % af CO2-udledningen er alene
forbundet til olieforbruget i aktivitetshuset i Søby og resten til elforbruget til varmepumper
på Ærø Landsbyskole. I forhold til 2010 er CO2-udledningen forbundet til varmeforbruget
samlet reduceret med 57 tons, svarende til 86 %, og skyldes primært udskiftningen af oliefyret med varmepumpe på Ærø Landsbyskole.
Varmeforbrug
Administrationsbygninger
Skoler
Dagsinstitutioner
Ældrepleje
Kulturinstitutioner
Idrætsanlæg
Andet
TOTAL

kWh/m2

tons CO2/år

77,2
60,6
86,8
119,2
135,5
61,7
-----

0,0
0,0
1,3
0,0
7,3
0,0
0,0
8,6

Transport
CO2-udledningerne fra de kommunale transportopgaver udgjorde i 2011 i alt ca. 218 tons. I
forhold til 2010 er CO2-udledningen reduceret med 45 tons, svarende til 17 %.
Kommunal transport

tons CO2/år

Plejepersonalekørsel, madkørsel og hjælpemiddelkørsel
Vej og Park kørsel
Kørsel i private biler
Kørsel i el-biler
Brændstof til græsslåning og andre maskiner

72,1
130,0
10,5
1,0
4,5

TOTAL

218,2
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