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Sammenfatning 
 
I 2009 indgik Ærø Kommune en aftale med DN om at blive klimakommune, der forpligter kom-
munen – set som egen virksomhed - til at reducere sine CO2-udledninger med 2% årligt. 
 
I denne rapport redegøres for CO2-udledningen i 2019 for Ærø Kommune som egen virksom-
hed. CO2-opgørelsen har til formål at dokumentere kommunens CO2-udledning og fungere som 
værktøj til fremover at kunne udpege indsatsområder for klimaindsatsen i Ærø Kommune. 
 
CO2-opgørelsen for 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 2019 samlet 259,9 tons og var 
næsten udelukkende (99,9%) alene relateret til transportopgaver i kommunen.  
 
I forhold til 2018 er CO2-udledningen reduceret med 9,6 tons, svarende til 3,6%. Dermed efter-
lever Ærø Kommune sit mål om en årlig CO2-reduktion på 2% for kommunen som egen virk-
somhed. 
 
Det reducerede CO2-udslip skyldes dels et reduceret antal kørte km i egen bil, samt mindre for-
brug af brændstof hos Vej & Park, Ældre & Sundhed, samt på Genbrugspladsen. 
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Metode 
Opgørelsen af CO2-udledninger for Ærø Kommune som egen virksomhed er udarbejdet efter 
de metoder og principper, som er beskrevet fra Danmarks Naturfredningsforening i ”Vejled-
ning til opgørelse af CO2-udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed”. 

Omfattede aktiviteter  

CO2-opgørelsen omfatter de områder og aktiviteter, der er tilknyttet til den offentlige admini-
stration og drift af de kommunale ejendomme, vedligehold af grønne områder i Vej og Park, 
samt transportarbejde i kommunen.  
 
Da CO2-opgørelsen er for Ærø Kommune som egen virksomhed, omfatter den alene de CO2-
udledninger, der er forbundet til aktiviteter, som kommunen selv direkte har driften af. Det be-
tyder f.eks., at kommunalt ejede bygninger, som er udlejet til eksterne aktører, der selv er an-
svarlige for driften af disse, ikke medregnes i CO2-opgørelse som virksomhed. Ligeledes er 
transportopgaver, som er driftet af eksterne operatører – som f.eks. renovationskørsel eller de 
offentlige busser – heller ikke omfattet af denne CO2-opgørelse for Ærø Kommune som virk-
somhed.  
 
For den bygnings- og anlægsdrift er opgørelsen opdelt på følgende områder for den kommu-
nale forvaltning: 
 

▪ Administration 
▪ Skoler 
▪ Daginstitutioner 
▪ Fritids- og ungdomsklubber 
▪ Kulturinstitutioner 
▪ Idrætsanlæg 
▪ Andet 

 
Bemærk at ældreplejen ikke er medtaget da beboerne her selv afregner for el og varmefor-
brug. 

Omfattede drivhusgasser 

CO2-opgørelsen omfatter som udgangspunkt udledningen af drivhusgasserne, kuldioxid (CO2), 
metan (CH4) og Lattergas (N2O), og opgøres som den samlede udledning i CO2-ækvivalenter.   
 
For energiforbrug til varme og varmeforbrug, procesemissioner og transportarbejde er der 
alene opgjort emissioner af CO2, da opgørelse af metan og lattergas er vanskelige at opgøre for 
disse sektorer og kun betyder ganske lidt i den samlede opgørelse. For enkelthedens skyld an-
vendes benævnelsen ”CO2-udledning” som den samlede udledning af CO2-ækvivalenter. 

Korrektion for egen kommunalt ejet VE-produktion 

Ærø Kommune har i dag installeret flere solcelleanlæg på kommunale bygninger, som et bidrag 
til kommunens egen klimaindsats. I henhold til DN’s vejledning for klimakommuner kan hele 
gevinsten af egne VE-anlæg alene tælle med det år de er opsat. Eftersom anlæggene er opsat 
før 2019 bidrager de således alene til kommunens egen klimaindsats, i form af et reduceret el-
forbrug fra egetforbruget af el-produktionen fra solcelleanlæggene. Den del af elproduktionen, 
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som ikke kan forbruges momentant samtidigt med den produceres, men som sendes ud på 
nettet som overproduktion, kan dermed ikke medtages i kommunens CO2-regnskab.  

Korrektion for samlet lokal VE-produktion på Ærø 

Udover Ærø Kommunes egne ejede solcelleanlæg er øens samlede lokale elforsyning udeluk-
kende baseret på vedvarende energikilder, fra vind, sol og biomasse. Eftersom der årligt produ-
ceres mere el fra VE-anlæg på Ærø end der samlet forbruges, er Ærø netto eksportør af VE-el 
på årsbasis.  
 
For at illustrere betydningen af den lokale VE-produktion i forhold til kommunens mål om at 
blive CO2-neutral, kan man korrigere for den lokale VE-produktion på Ærø. I praksis betyder 
dette, at CO2-udledningen forbundet til elforbruget på Ærø kan betragtes som CO2-neutral, da 
den lokale VE-produktion antages at fortrænge øvrig fossil el-produktion andre steder udenfor 
Ærø. 
 
I denne CO2-opgørelser for Ærø Kommune som virksomhed – såvel som de tidligere opgørelser 
– er den aktuelle CO2-emissionsfaktor for el beregnet med 200%-metoden og korrigeret for lo-
kal VE-elproduktion. I og med at den korrigerede emissionsfaktor for el siden 2012 har været 0 
g/kWh, har der ikke været nogen CO2-emission forbundet til elforbruget.  

Klimakorrektion af varmeforbruget 

For at belyse effekten af evt. gennemførte besparelsestiltag for varmeforbruget, er alle for-
brugstal for varme graddagskorrigeret for årets graddage. Årets graddagetal var 2.549 for 2019 
og 2.654 for 2018, svarende til 3,9% færre graddage i 2019 and året før.  

Datagrundlag og kvalitet 

Kortlægning og opgørelse af kommunens energiforbrug- og forsyning samt CO2-udledning af-
hænger som udgangspunkt af det tilgængelige datagrundlag. Detaljeringsgraden af data sætter 
derfor en naturlig afgrænsning for, hvor specifikt og præcist man kan opgøre CO2-udledningen 
forbundet til forskellige sektorer, aktiviteter, forbrugsgrupper og lign.  
 
Indsamling af data og detaljeringsniveauet for disse er derfor 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-ubety-

delig del af CO2-udledningen i kommunen;  
▪ at der er et ikke-ubetydeligt potentiale for CO2-reduktioner,  
▪ og at kommunen har mulighed for at styre, regulere og påvirke aktiviteten på området 

 
I forhold til varmeforbruget i de kommunale bygninger, er hovedparten af disse opvarmet med 
fjernvarme, mens en mindre del er elopvarmet. Eftersom der ikke er separate elmåler på el til 
varme (rumopvarmning og varmt brugsvand), er elforbruget til varme for disse bygninger inklu-
deret i det samlede elforbrug til bygninger.  
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CO2-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 
 
CO2-udledningen for Ærø Kommune som virksomhed udgjorde i 2019 samlet 259,9 tons og var 
næsten udelukkende (99,9%) alene relateret til transportopgaver i kommunen. I forhold til 
2018 er CO2-udledningen reduceret med 9,6 tons, svarende til 3,6%. 
 

Samlet CO2-udledning 2018 
  

2019 
  

 Ændring fra 2018-19 

tons  tons pct. 

Bygninger 0,14 0,19  0,05 34,6% 

Transport 269,4 259,8  -9,6 -3,6% 

I alt: 269,5 259,9  -9,6 -3,6% 

 
Bygninger og anlægsdrift 

CO2-udledningerne forbundet til den kommunale bygnings- og anlægsdrift udgjorde i 2019 i alt 
190 kg og skyldes alene fjernvarmeforbruget på Job – og Voksencenteret i Rise. I forhold til 
2018 er CO2-udledningen steget med 50 kg. 
 
CO2-udledning fra bygnings- og anlægsdrift 2018 2019  Ændring fra 2018-19 
tons      tons pct. 

Administrationsbygninger 0,14 0,19  0,05 34,6% 

Skoler 0,0 0,0  0,0 0,0% 

Daginstitutioner 0,0 0,0  0,0 0,0% 

Fritidsklubber 0,0 0,0  0,0 0,0% 

Kulturinstitutioner 0,0 0,0  0,0 0,0% 

Idrætsanlæg 0,0 0,0  0,0 0,0% 

Øvrige bygninger 0,0 0,0  0,0 0,0% 

I alt 0,14 0,19  0,05 34,6% 

 
Elforbruget i kommunale bygninger 

Det samlede elforbrug (inkl. elvarme) i de kommunale bygninger udgjorde i 2019 i alt 638.731 
kWh og er samlet faldet med 4,9% ift. 2018. 
 
Elforbrug 2018 2019  Ændring fra 2018-19 
kWh      kWh pct. 

Administrationsbygninger 207.345 199.269  -8.076 -3,9% 

Skoler 204.567 189.231  -15.336 -7,5% 

Daginstitutioner 34.284 33.092  -1.192 -3,5% 

Fritidsklubber 9.373 11.374  2.001 21,3% 

Kulturinstitutioner 73.606 74.158  552 0,7% 

Idrætsanlæg 93.815 82.009  -11.806 -12,6% 

Øvrige bygninger 48.756 49.599  843 1,7% 

I alt 671.746 638.731  -33.015 -4,9% 

 
Det samlede fald i elforbruget dækker over følgende større variationer: 
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▪ En stigning på 22,6% for toiletbygningen i Marstal havn, som følge af en mindre produk-
tion fra bygningens solcelleanlæg; 

▪ En stigning på 21,3% for Viften, som formodentligt skyldes idriftsættelse af ventilations-
anlæg i 2019, som indtil da var ude af drift; 

▪ Et fald på 17% for Ærø Svømmehal, som følge af installering af et nyt vandbehandlings-
system, med bedre styring og færre pumper til driften.  

 
Der var ingen CO2-udledning forbundet til elforbruget i hverken 2018 eller 2019, når der korri-
geres for den lokale VE-elproduktion på øen. 

Fjernvarmeforbruget i kommunale bygninger 

Det samlede fjernvarmeforbrug i de kommunale bygninger udgjorde i 2019 i alt 2.972.213 
kWh, og er samlet faldet med 2,6% ift. 2018.  
 
Fjernvarmeforbrug (graddagskorrigeret) 2018 2019  Ændring fra 2018-19 
kWh      kWh pct. 

Administrationsbygninger 870.431 945.765  75.334 8,7% 

Skoler 971.805 945.535  -26.271 -2,7% 

Daginstitutioner 243.115 248.244  5.129 2,1% 

Fritidsklubber 56.018 54.519  -1.499 -2,7% 

Kulturinstitutioner 119.055 107.600  -11.455 -9,6% 

Idrætsanlæg 637.140 670.549  33.409 5,2% 

Øvrige bygninger 0 0  0 0,0% 

I alt 2.897.565 2.972.213  74.647 2,6% 

 
Den samlede stigning dækker over følgende større variationer: 

▪ En stigning på 588% alene for EnergyLab (Skolevej 11) som i efteråret 2018 skiftede fra 
elvarme (jordvarme) til fjernvarme. Fjernvarmeforbruget udgjorde således kun 6.838 
kWh for de sidste par måneder i 2018 og 47.022 kWh for hele 2019; 

▪ En stigning på 21% for Sundhedshuset i Marstal, der i overvejende grad kan skyldes 
flere defekte radiatorventiler, som blev opdaget i 2019. Herudover er der også skruet 
ned for temperaturen på vandvarmer som har stået for højt; 

▪ Et fald på 14% for Ærø rådhus, der måske skyldes lidt lavere rumtemperaturer; 
▪ Varmeforbruget i ældreplejen er ikke medregnet da det afregnes direkte af beboerne. 

 
CO2-udledningen forbundet til fjernvarmeforbruget i de kommunale bygninger udgjorde i 2019 
en samlet udledning på 0 tons CO2, som følge af CO2-neutral fjernvarmeproduktion fra øens 3 
fjernvarmeværker. Set i forhold til 2018 var der således ingen ændring i CO2-udledningen, da 
fjernvarmeproduktionen ligeledes her var CO2-neutral. 
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Transport 

CO2-udledningerne fra de kommunale transportopgaver udgjorde i 2019 i alt 259,8 tons. I for-
hold til 2018 er CO2-udledningen reduceret med 9,6 tons, svarende til 3,6%. 
 
CO2-udledning transport 2018 2019 

 
Ændring fra 2018-19 

tons     
 

tons pct. 

Kørsel i egne biler 35,2 33,6 
 

-1,6 -4,5% 

Ældre & Sundhed 85,1 80,9 
 

-4,3 -5,0% 

Vej og Park 114,9 112,1 
 

-2,9 -2,5% 

Genbrugsplads 29,6 28,7 
 

-0,9 -3,1% 

Brændstof til ukrudtsafbrænding, græsslåning 
m.m. 

4,5 4,5 
 

0,0 0,0% 

I alt 269,4 259,8 
 

-9,6 -3,6% 

 

Kørsel i egne biler 

Der er i 2019 kørt 211.538 km i egne biler, svarende til at der i gennemsnit køres 560 km hver 
eneste dag i egen bil. Set i forhold til året før så er der kørt 9.942 km mindre end i 2018, sva-
rende til et fald på 4,5%. 
 
Kørsel i egne biler 2018 2019  Ændring fra 2018-19 
km      km pct. 

Kørsel i egne biler 221.480 211.538  -9.942 -4,5% 

 
Vej & Park 

Det samlede brændstofsforbrug hos Vej & Park er i 2019 blevet reduceret med 3,3% for diesel, 
som er det primære brændstof, mens benzinforbruget er steget med 26,6% ift. året før. 
 
Brændstofsforbrug hos Vej & Park 2018 2019  Ændring fra 2018-19 
liter      liter pct. 

Benzin 1.323 1.675  352 26,6% 

Diesel 42.131 40.734  -1.397 -3,3% 

 
Ældre & Sundhed 

Det samlede brændstofsforbrug hos Ældre & Sundhed er i 2019 blevet reduceret med hhv. 
11,5% for dieselforbruget og med 2,9% for benzinforbruget, som er det primære brændstof. 
Ift. året før. 
 
Brændstofsforbrug hos Ældre & Sundhed 2018 2019 

 

Ændring fra 2018-19 

Liter      liter pct. 

Benzin 27.463 26.655  -808 -2,9% 

Diesel 7.713 6.823  -890 -11,5% 
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Genbrugspladsen 

På genbrugspladsen er der i 2019 blevet forbrugt 10.821 liter diesel, hvilket ift. 2018 er en re-
duktion på 3,1%.  
 
Brændstofsforbrug på genbrugsplads 2018 2019  Ændring fra 2018-19 

liter      liter pct. 

Diesel 11.163 10.821  -342 -3,1% 

 
Græsslåning, ukrudtsbrænding m.m. 

Der var ikke tal for 2019 for forbruget af olie og LPG til græsslåning og ukrudsafbrænding, så 
derfor er anvendt samme tal som for 2018. 
 
Brændstofsforbrug til græsslåning, ukrudsaf-
brænding m.m. 

2018 2019 

 

Ændring fra 2018-19 

       liter pct. 

Olie (liter/år) 250 250  0 0,0% 

LPG (kg/år) 1.471 1.471  0 0,0% 
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Planlagte energiforbedringstiltag 

Bygning- og anlægsdrift 

I forbindelse med den daglige drift af kommunens bygninger er der planlagt følgende energi-
forbedrende foranstaltninger.  
 

Bygning Tiltag El Varme 

Ærø Rådhus LED belysning x   

Ærø Rådhus Alle ovenlyskupler   x 

Marstal skole LED belysning x   

Marstal skole CTS belysning x   

Marstal skole Udskiftning af lysstyring fra kip til fast x   

Navigationsskolen Vinduespartier   x 

Ærø-huset Vinduer i stueetage   x 

Aktivitetshuset i Marstal Efterisolering   x 

Marstal apotek Vinduer i stueetage   x 

Arrebohallen Belysning x   

 
Herudover er der også i 2021 afsat midler på det kommunale budget til etablering af energibe-
sparende ventilationsanlæg på Marstal Skole.  

Transport 

For den kommunale transport er det politisk besluttet, at der skal udarbejdes en plan for udrul-
ning af kommunale el-biler i tråd med kommunens politik på området, hvor nye biler fremover-
over skal være el-drevne.  
 
Konkret er er på Ældre og Sundhedsområdet afsat midler på 2021-budgettet til etablering af 
ladestandere og til drift af disse. 


