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Introduktion 

Denne CO2-opgørelse er udarbejdet for Ærø Kommune og redegør for CO2-udledningen i 2013 for Ærø 

Kommune som et samlet geografisk område. 

CO2-opgørelsen har til formål at dokumentere og give et retvisende billede af CO2-udledningen for Ærø 

kommune og omfatter de væsentligste kilder til CO2-udledning indenfor kommunen som et samlet 

geografisk område, dvs. kommunegrænserne. Opgørelsen omfatter følgende: 

 El 

 Varme (rumvarme, varmt brugsvand og procesvarme) 

 Transport og øvrige mobile kilder 

 Landbrug 

 Affaldsdeponi og spildevand 

Metodik 
Opgørelsen af CO2-udledningerne er gennemført efter principperne for drivhusopgørelse på 

kommuneniveau, som er beskrevet i DMU-rapport nr. 700.   

Kortlægning og opgørelse af CO2-udledninger er som udgangspunkt afhængig af det tilgængelige 

datagrundlag, som kan være behæftet med større eller mindre usikkerhed. Ligeledes sætter 

detaljeringsgraden af data også en naturlig afgrænsning for, hvor specifikt man kan opgøre CO2-

udledningen på eksempelvis forskellige sektorer eller på forbrugsgrupper og lign.  

Der anvendes 3 forskellige detaljeringsniveauer - kaldet for Tier-niveauer - i CO2-opgørelsen, hvor Tier 1 er 

det mest overordnede og generelle niveau og Tier 3 det mest detaljerede.  

Tier 1 vil typisk være opgørelse baseret på landsdækkende emissionsdata, der fordeles ud på 

kommuneniveau på baggrund af passende fordelingsnøgler, som eksempelvis indbyggertal og lign. Tier 2 

er mere detaljeret og gør brug af aggregerede nationale emissionsfaktorer eller emissioner på 

sektorniveau. Tier 3 er det mest detaljerede niveau og kan omfatte oplysninger om enkelte kendte kilder 

med specifikke emissionsfaktorer. 

Udgangspunktet for dataindsamling og valg af detaljeringsniveau til denne CO2-opgørelse har været 

baseret på følgende 4 parametre: 

 at data er tilgængelig og ikke kræver uforholdsmæssigt mange ressourcer at indsamle; 

 at den pågældende kilde til CO2-udledning er relevant, dvs. at den udgør en ikke-ubetydelig del af 

CO2-udledningen i kommunen;  

 at der er et ikke-ubetydeligt potentiale for CO2-reduktioner;  

 at kommunen har mulighed for at styre, regulere og påvirke aktiviteten på området  
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For varmeforbrug 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. 

De enkelte beregningsforudsætninger er efterfølgende beskrevet under de enkelte afsnit.  
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Sammenfatning 

Den samlede CO2-udledning for Ærø som et samlet geografisk område udgjorde i alt 47.203 tons i 2013, 

svarende til 7,2 tons per indbygger på øen.  

I forhold til året før er CO2-udledningen steget med 860 tons, svarende til ca. 2 %.  

Den største kilde til CO2-udledningen er stadig transportsektoren med i alt 23.222 tons, som udgør 49 % af 

øens samlede CO2-udledning.  

 

Figur 1: Oversigt over CO2-udledningen på Ærø 

I opgørelsen er også opgjort CO2-udledningen får året 1990, dog kun for energisektoren (el og varme). Her 

er CO2-udledningen samlet reduceret med 83 % fra 1990 til 2013. 

 

Figur21: CO2-udledningen på Ærø 1990 versus 2013 for energisektoren 

På de efterfølgende sider er CO2-udledningen opgjort for de enkelte sektorer.   
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El 

CO2-udledningen forbundet til elforbruget i Ærø Kommune var i 2013 ”negativ”, da den lokale 

elproduktion er større end elforbruget og dermed fortrænger fossil elproduktion udenfor Ærø. Samlet 

set fortrængte lokal el-produktion på Ærø 2.564 tons CO2 i 2013, svarende til 0,4 tons per indbygger. I 

forhold til 2012 er 20% mindre, hvilket dels skyldes et større elforbrug i 2013 og en lidt mindre 

elproduktion fra vindmøllerne.  

Elforbruget er opgjort på Tier 2-niveau og oplysninger om elforbruget i Ærø Kommune er oplyst af Syd 

Energi. Ved opgørelsen af CO2-udledningen forbundet til elforbruget er der godskrevet lokal VE-

elproduktion i kommunen.  

Elforbruget på Ærø 

Det samlede elforbrug på Ærø var i 2013 på 35,1 GWh, og udgjorde 0,1 % af det samlede danske elforbrug. 

Sammenlignet med året før er elforbruget på Ærø steget med 8 % og lå i 2013 på samme niveau som i 

1990. 

 

Figur 3: Elforbrugets udvikling på Ærø siden 1990 

Sammenligner man elforbruget per indbygger på Ærø og på landsplan er elforbruget 3,5 % mindre på Ærø 

end i resten af landet. Således udgjorde det gennemsnitlige elforbrug 5.379 kWh per indbygger på Ærø i 

2013, mens det tilsvarende på landsplan lå på 5.571 kWh/indbygger.  

Betragter man elforbrugets fordeling på slutbrugere skiller Ærø sig væsentligt ud i forhold til resten af 

landet, da boligerne udgør en lang større andel af et samlede elforbrug end på landsplan. Således står 

boligerne på Ærø for over 50 % af øens samlede elforbrug mens det tilsvarende kun er knap 30 % på 

landsplan. Modsat er industriens andel af elforbruget relativt lille på Ærø og udgør kun ca. 7 % af det 

samlede elforbrug mod knap 26 % på landsplan.  
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Figur 4: Elforbrugets fordeling på slutbrugere på Ærø 

Elforbruget i husholdningerne 

Elforbruget i de ærøske boliger udgjorde i 2013 samlet 17,9 GWh. Heraf blev 48 % brugt i huse registreret i 

BBR uden nogen form for elvarme og 41 % blev brugt i boliger med elopvarmning – enten som direkte 

elvarme eller med varmepumper - mens de resterende 11 % blev brugt i fritidshuse.  

Sammenholdes disse tal med antallet af beboede boliger og fritidshuse på Ærø, svarer det et 

gennemsnitligt elforbrug på 2.979 kWh i boliger uden elvarme, 10.704 kWh for boliger med elvarme og 

5.817 kWh i fritidshuse.   

I boliger uden elopvarmning er elforbruget per bolig relativt lavt men kan forklares ved en høj 

gennemsnitsalder på Ærø og at 82 % af alle boliger består af 1-2 personer.   

Der var i 2013 samlet 682 beboede boliger på Ærø, som ifølge BBR var elopvarmet. Heraf er 82 % 

registreret som direkte elopvarmet mens de resterende 18 % er med varmepumpe. Herudover var der 

også registreret 200 fritidshuse opvarmet med elvarme, hvor af 98 % er opvarmet med direkte elvarme og 

kun 2 % med varmepumpe.  

Selvom opvarmning med direkte elvarme stadig er den mest udbredte el-opvarmning ifølge BBR er der de 

senere år sket et mindre fald i antallet af boliger opvarmet med direkte elvarme, samtidigt med at der har 

været en stor stigning i antallet af boliger opvarmet med varmepumper. Således er antallet af boliger 

opvarmet med varmepumper ifølge BBR steget med over 40 % de sidste 3 år mens de direkte elopvarmede 

boliger er faldet med 5 %. Stigningen i varmepumper skyldes, at flere olieopvarmede boliger er erstattet 

med varmepumper (luft-vand og jordvarmeanlæg), samt konvertering fra direkte elvarme til især luft-luft 
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varmepumper. Herudover er flere af de rene elopvarmede boliger også blevet konverteret til fjernvarme, 

bl.a. i Ommel ifm. med udvidelsen af fjernvarmen i Marstal i 2011.  

Det faktiske antal af elopvarmede boliger og fritidshuse med varmepumper, vurderes dog generelt at være 

større end hvad der er registreret i BBR, da det ikke kræver nogen anmeldelse til BBR at få opsat luft-luft 

varmepumpe i elopvarmede bygninger. En stor del af de direkte elovarmede boliger og især fritidshuse 

vurderes således allerede at være opvarmet delvist med varmepumper, uden at det er registreret i BBR. 

Det antages derfor, at halvdelen af alle elopvarmede boliger og fritidshuse i dag har installeret en luft-luft 

varmepumpe, der sammen med brændeovne dækker 80 % af nettovarmebehovet i disse bygninger, mens 

de resterende 20 % er varmt brugsvand med direkte elvarme. For den anden halvdel af de elopvarmede 

boliger og fritidshuse vurderes det, at den direkte elvarme er suppleret med brændeovne, hvor 

sidstnævnte dækker 1/3 af nettovarmebehovet. 

VE-produceret el på Ærø 

Lokal elproduktion på Ærø fra vedvarende energikilder udgjorde i 2013 samlet 44.492 kWh, hvilket er et 

lille fald fra året før, der primært skyldes en lidt mindre elproduktion fra øens vindmøller.  

 
1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Lokal VE elproduktion på Ærø (MWh) 3.761 23.713 19.595 26.654 45.113 44.492 

 

Vindmøller 

Oplysninger om elproduktion fra vindmøller i Ærø Kommune er indhentet fra Stamdataregisteret for 

vindmøller hos Energistyrelsen og opgjort på Tier 2- niveau.  

Den samlede installerede vindmøllekapacitet i Ærø Kommune var i 2013 uændret fra året før på 12 MW 

fordelt på 6 vindmøller. Den samlede elproduktion fra vindmøllerne udgjorde i 2013 samlet 41.486 MWh, 

hvilket var et fald på 5 % i forhold til året før. 

 
1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Antal vindmøller (stk) 22 7 4 6 6 6 
Installeret kapacitet (MW) 2,1 6,9 6,1 12,0 12,0 12,0 
Årlig produktion (MWh) 3.761 23.711 19.592 26.638 43.792 41.486 

 

Solceller 

Oplysninger om elproduktionen fra solceller er baseret på data fra Energinet.dk for tilmeldte 

solcelleanlæg. Energinet.dk har registeret antallet af solcelleanlæg og deres nominelle effekt efter dato for 

anmeldelse. Det er ikke muligt at angive det eksakte produktion fra solcelleanlæg, da der ikke eksisterer 

offentlige data om anlæggenes samlede elproduktion, men kun for den som er leveret til nettet, hvor 

egetforbruget ikke fremgår af. På baggrund af dette, er der derfor estimeret en samlet årlig elproduktion 

fra solcelleanlæg ud fra den installerede kapacitet med afsæt i en gennemsnitlig månedlig elproduktion fra 

solceller, baseret på data fra EU’s solcelle database ”PVGIS-CMSAF”. 
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Den samlede installerede solcellekapacitet var ved udgangen af 2013 på 1.373 kWp, hvilket er en stigning 

på 81 % i forhold til året før. Den samlede elproduktion fra solcelleanlæg var i 2013 samlet 1.167 MWh, som 

er en stigning på 46 % i forhold til 2012, som skyldes den øgede kapacitet.  

 
1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Antal solcellenlæg (stk) 0 1 2 5 178 248 

Installeret kapacitet (kWp) 0 2,3 3,5 19 946 1.373 

Årlig produktion (MWh) 0 2 3 16 800 1.167 

 

Anden VE-produceret el 

I forbindelse med Sunstore 4-projektet hos Marstal Fjernvarme, blev der i 2011 installeret en ny 

elproducerende ORC-enhed sammen med den nye fliskedel med en el-effekt er på 750 kW.  

 
1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Fliskedel med ORC-enhed (MWh) 0 0 0 0 521 1.839 

 

CO2-udledning forbundet til elforbruget 
Til beregning af CO2-udledning forbundet til elforbruget er anvendt Energinet.dks miljødeklarationer for 

el leveret til forbrug, beregnet med 200 %-metoden. Herudover er der godskrevet lokal VE-elproduktion i 

kommunen. Da den lokale elproduktion på Ærø fra vedvarende energikilder er større end forbruget, 

medfører dette, at CO2-udledningen bliver negativ, da den fortrænger fossil elproduktion udenfor Ærø 

Kommune.  

 

Figur 5: CO2-udledning fra elforbruget på Ærø 

Som det fremgår af figuren så fortrængte lokal VE elproduktion på Ærø samlet set 2.564 tons CO2 i 2013. 

Såfremt at den lokale VE-produktion ikke godtgøres i CO2-regnskabet ville CO2-udledningen forbundet til 

elforbruget have været14.079 tons i 2013.
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Varme 

CO2-udledningen forbundet til varmesektoren Ærø Kommune udgjorde i 2013 samlet 11.541 tons CO2, 

svarende til 1,8 tons per indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen faldet med 3 % (340 tons).  

Fjernvarme udgør den primære varmeforsyning og dækker 55 % af det samlede opvarmede bygningsareal 

på øen. Herudover er det primært oliefyr og elvarme (direkte elvarme eller varmepumper), som dækker 

opvarmningen udenfor fjernvarmeområderne.  

 

Figur 6: Varmeforsyning på Ærø fordelt på opvarmet bygningsareal 

tons 1990 2008 2010 2011 2012 2013 

CO2-udledning fra varmesektoren 23.478 12.473 13.770 12.960 11.881 11.541 

 

Fjernvarme 
Oplysninger om fjernvarmeforsyning og forbrug er opgjort på Tier 2-niveau og baseret på 

Energiproducenttællingen og data fra forsyningsselskaberne i kommunen.  

Fjernvarme udgør den primære varmeforsyning og dækkede i 2013 mere end 55 % af det samlede 

opvarmede bygningsareal på øen.  

Der er i dag 3 fjernvarmeområder på Ærø i hhv. Marstal/Ommel, Rise/Dunkær og Ærøskøbing og i 2013 var 

det samlede fjernvarmeforbrug 41.766 MWh. Alle 3 fjernvarmeværker er i dag baseret på vedvarende 

energikilder fra sol og biomasse (flis, halm og træpiller) – alle CO2-neutrale brændsler. I 2013 fordelte den 

samlede fjernvarmeproduktion sig på brændsler som følgende: 34 % fra solvarme, 34 % fra flis, 19 % fra 

halm, 7 % fra el og 6 % fra træpiller. Da der ikke er anvendt fossile brændsler er der ingen CO2-udledning 

forbundet til fjernvarmeforbruget.  
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Fjernvarmeforbrug (MWh) 1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Ærøskøbing Fjernvarme 11.173 11.000 17.240 12.300 11.554 12.700 

Marstal Fjernvarme 20.218 * 21.417 26.630 25.867 25.021 26.422 

Rise Fjernvarme 0 2.250 2.802 2.578 2.438 2.644 

I alt 31.391 34.667 46.672 40.745 39.013 41.766 

* tal for 1992 

tons 1990 2008 2010 2011 2012 2013 

CO2-udledning fra fjernvarme 7.422 0 0 11 18 0 

 

Individuel opvarmning og procesvarme 

CO2-udledningen forbundet til den individuelle opvarmning og procesvarme er opgjort på Tier 1-niveau for 

handel & service, industri, landbrug og gartneri på baggrund af nationale emissioner og fordelt ud på 

indbyggerantal.  

Husholdninger er opgjort på Tier 2-niveau baseret på data indhentet fra BBR-registret. Den individuelle 

varmeforsyning i de private husstande udgøres primært af oliefyr og elvarme, samt en mindre del med 

biobrændselsanlæg og solvarme. Eftersom CO2-udledningen for de elopvarmede bygninger er medregnet 

i øens samlede elforbrug og biobrændslsanlæg og solvarme er CO2-neutrale er det udelukkende de 

olieopvarmede bygninger, som biddrager til CO2-udledningen fra den individuelle varmeforsyning. 

tons 1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Husholdninger 10.824 8.021 9.335 8.523 7.456 7.206 

Handel & service 1.177 1.001 997 995 991 975 

Industri 3.467 2.950 2.939 2.932 2.921 2.873 

Landbrug og gartnerier 588 501 499 498 496 488 

I alt 16.056 12.473 13.770 12.949 11.863 11.541 

 

Bemærk at der i forhold til tidligere opgørelser er lavet korrektion for industrien, som ikke har været korrekt 

beregnet i 2010 og 2012. 
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Transport og øvrige mobile kilder 

CO2-udledningen forbundet til transport udgjorde i 2013 samlet 23.222 tons, svarende til 3,6 tons per 

indbygger. I forhold til året før er CO2-udledningen steget med 4 %. Den største kilde til CO2-udledning 

er fortsat øens færger, der alene stod for 38 % af transportsektorens samlede CO2-udledning. 

Opgørelsen af transportsektorens CO2-udledninger er opgjort på forskellige detaljeringsniveauer 

afhængigt af, hvor data har været tilgængelige.  

CO2-udledning fra non-road maskiner indenfor landbrug (primært traktorer og mejetærskere) er opgjort 

på Tier 1-niveau, som fordeler Danmarks samlede emissioner efter kommunens andel af Danmarks 

landbrugsareal. 

Vejtrafik med personbiler, varevogne og lastbiler er opgjort på Tier 2-niveau og baseret på antallet af 

køretøjer hentet fra Danmarks statistik, samt en vurdering af trafikarbejdet på Ærø, som er undersøgt 

gennem interviews med brugerne. 

Offentlig bustransport og færger er baseret på brændselsforbruget.  

 
tons 1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Personbiler --- 4.283 4.259 4.470 4.453 4.400 

Varebiler --- 1.695 1.664 1.914 1.782 1.826 

Lastbiler --- 1.442 1.426 1.106 1.106 958 

Busser --- 1.071 1.065 1.512 1.512 1.814 

Skibe (færger) --- 7.589 8.134 8.272 7.977 8.745 

Non road transport (landbrug og industri) --- 4.940 4.940 5.130 5.122 5.086 

Andet (motorcykler, knallerter) --- 312 268 397 385 393 

I alt --- 21.332 21.756 22.801 22.337 23.222 
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Landbrug 

CO2-udledningen forbundet til landbruget udgjorde i 2013 samlet 13.416 tons, svarende til 2,1 tons per 

indbygger. 90 % kommer fra metan og lattergas emission fra dyr og gødningslagre, mens de resterende 

10 % kommer fra udvaskning af husdyrgødning fra landbrugsarealer.  I forhold til året før er CO2-

udledningen faldet med 2 %.  

Opgørelsen af CO2-udledningen fra landbruget er opgjort på Tier 1-niveau.  

Arealopgørelsen af forskellige afgrøder er baseret på DMU’s seneste opgørelse af landbrugsarealer fordelt 

på kommuneniveau, som er fra 2011. Der er således anvendt samme arealdata for 2011, 2012 og 2013.  

Antallet er dyrehold i kommunen er baseret på indberetninger til Gødnings- og Husdyrindberetning (GHI).  

tons 1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Landbrug --- --- 13.651 13.366 13.752 13.416 
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Affaldsdeponi og spildevand 

CO2-udledningen forbundet til affaldsdeponi og spildevand udgjorde i 2013 samlet 1.588 tons, svarende 

til 0,2 tons per indbygger. I forhold til 2012 er CO2-udledningen stort set uændret med en minimal 

reduktion på 0,1 %, der skyldes et lavere befolkningstal.  

Opgørelse af CO2-udledningen fra affaldsdeponi og spildevand er opgjort på Tier 1-niveau på baggrund af 

indbyggerantallet i kommunen. 

CO2-udledningen fra affaldsdeponi og spildevand består af opgørelse af metan (CH4) fra deponier samt 

CH4 og N2O fra spildevandsbehandlingsprocesser, samt fra udløbsspildevand.  

tons 1990 2008 2010 2011 2012 2013 

Affaldsdeponi og spildevand 1.601 1.590 1.589 1.589 1.589 1.588 

 

 


