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Indledning 

Hvad er baggrunden for projektet? Hvorfor går vi i gang? 

Resume 

Sønderborg Kommune har en vision om at blive et CO2-neutralt område i 2029 - ProjectZero. Af 

Kommuneplanen 2017-2029 fremgår, at det skal være fordelagtigt at vælge miljøvenlige og 

energieffektive løsninger uden for nuværende og kommende fjernvarmeområder. Byrådet har taget 

et medansvar og vil øge indsatsen for individuelle eller fælles løsninger for grøn energiforsyning. 

Dette kommissorium er en naturlig videreførelse af indsatserne fra ”Varmeplan for Sønderborg 

Kommune 2015”, hvor aktiviteterne var ”Fix din varmekilde”-informationsaftner, ”Skrot dit oliefyr” og 

andre kommunale tiltag. 

For at leve op til visionen, skal der konverteres til varmepumpe eller andre grønne varmeløsninger 

uden for nuværende og kommende fjernvarmeområder samt i sommerhusområderne. 

Nationale rammer 

Danmark har på tværs af politiske partier en langsigtet målsætning om at blive uafhængig af fossile 

brændsler i 2050. 

Omstillingen af el- og fjernvarmesektoren til vedvarende energi forventes at udgøre en stor del af 

løsningen, idet andre sektorer som transport og industri vil få sværere ved at omstille til 

vedvarende energi på kort og mellemlangt sigt. 

Energiaftalen 

Regeringen har ultimo juni 2018 vedtaget et nyt energiforlig, som giver anledning til en lempelse af 

den almindelig elafgift i perioden 2019-2025. I perioden 2019-2022 lempes elafgiften med 4 

øre/kWh, i 2023 med 7 øre/kWh, i 2024 med 8 øre/kWh og i 2025 med 14 øre/kWh. Derved vil 

elafgiften i 2025 udgøre 77,4 øre/kWh. 

I energiforliget er der desuden besluttet en lempelse af elvarmeafgiften med 15,2 øre/kWh fra 

2021, hvorved elvarmeafgiften i 2021 vil beløbe sig til 15,5 øre/kWh.  

Derudover etableres der en pulje på 20 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024, hvor der gives tilskud 

til installation af varmepumper i forbindelse med skrotning af oliefyret i områder uden kollektiv 

varmeforsyning. 

Parterne bag energiaftalen har afsat finansiering, som skal sikre en VE-andel på ca. 55 % i 2030, 

og en VE-andel i elforbruget på over 100 %.  Derudover skal 90 % af fjernvarmeforbruget baseres 

på andre energiformer end kul, olie og gas i 2030. 

Bæredygtighed 

Verdens forbrug af energi er stigende samtidig med, at ressourcerne er begrænsede. Det forudses 

at medføre stigende priser på brændsler – og risiko for både politisk og økonomisk ustabilitet. Ved 

at omlægge til vedvarende energikilder, der i høj grad er baseret på lokale ressourcer, vil vi være 

mere robuste i fremtidens energimarked. En mindre import af fossile brændsler og større 

investeringer lokalt i vedvarende energiressourcer vil desuden være med til at skabe lokale jobs og 

vækst. 
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ProjectZero 

ProjectZeros Roadmap2025 har særlig fokus på ejerboliger, som en af de 14 fyrtårnsprojekter, der 

har det største potentiale for CO2-reduktioner. Boligejerne kan hjælpes via ”Kunderejsen” til 

gennemførelser af rentable energirenoveringer og konverteringer til fjernvarme eller varmepumper. 

Kunderejsen har 11 trin som  

 Understøtter beslutningsprocesser og implementering  

 Hjælper boligejerne med at synliggørelse af deres indsatser  

 Hjælper med at igangsætte nye energioptimeringsprojekter 

  

Byrådet godkendte Roadmap 2025 den 19. december 2018. 

 

Status på naturgasanlæg og oliefyr i Sønderborg Kommune 
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Strategisk energiplanlægning Sønderjylland 

De fire sønderjyske kommuner, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, har i 2015 indgået 

et samarbejde om at skabe et solidt grundlag for den fremtidig energistruktur i Sønderjylland, 

Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland (SEP). 

Opgaven har været at analysere og drøfte udfordringerne på tværs, så der kan træffes robuste 

beslutninger, når der i de kommende år lokalt skal investeres milliarder i nye produktionsanlæg, 

infrastruktur og energibesparelser. 

Resultatet af samarbejdet i SEP Sønderjylland er bl.a. en rapport med en række pejlemærker og 

handlinger frem til 2023. En af handlingerne er, at kommunerne i fællesskab skal afdække, hvilke 

områder der mest fordelagtigt kan forsynes med gas, fjernvarme og individuel opvarmning i 

fremtiden. Det forventes, at gasområder nær byer med fjernvarme løbende kan konverteres til 

fjernvarme, når rammebetingelserne er til stede, mens mindre gasområder i større afstand til 

eksisterende og kommende fjernvarmenet konverteres til opvarmning med individuel varmepumpe 

eller en kombination af gaskedel og varmepumpe. 

Uddrag fra Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland - indsats 21 

 

Pejlemærkerne for 2030 uden for kollektiv forsyning er:  

 Fossilfri varmeforsyning 

 Ny opvarmning etableres primært som brændselsfrie løsninger 

Handlinger 2023 

1. Demonstration af varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas  

2. Uafhængig energirådgivning til private 

 

I bolig- og sommerhusområder uden naturgas- eller fjernvarmeforsyning er der ingen oplagt aktør, 

der kan sikre en effektiv omstilling af varmeforsyningen på vegne af borgerne. Omstillingen sker 

derfor ofte ukoordineret og giver anledning til unødigt høje omkostninger. Hertil kommer, at mange 

vælger kortsigtede, individuelle biomasseløsninger, der ikke fremmer det fælles mål om øget 

elektrificering af varmesektoren. 

                                                           
1 Rapport: Strategisk energiplanlægning for Sønderjylland 2018. 
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1. Demonstration af varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas 

Med udgangspunkt i en indledende screening af mulige forsyningsløsninger i områder uden 

fjernvarme og naturgas udpeges ét demonstrationsområde pr. kommune. Målet er, at 

demonstrationsområderne tester nogle af de mest oplagte fremtidige forsyningsmuligheder, fx: 

 Fælles indkøb og finansiering af individuelle varmepumper 

 Fælles varmepumpeløsninger 

 Tilslutning til eksisterende fjernvarmenet 

 

Uafhængig energirådgivning til private 

Der iværksættes rådgivning målrettet borgere, der hverken i dag eller fremover kan forvente 

kollektiv varmeforsyning. 

Tiltagene kan omfatte: 

 Energimesser om energirenovering og nye varmeanlæg 

 Aftenmøder for borgere, der stadig har oliefyr 

 Én til én rådgivningskoncepter med husgennemgang 

 

Status 

Ca. 36 % af opvarmningen i de fire kommuner er i dag baseret på individuel opvarmning. Der er i 

perioden 2011-2016 en klar tendens til, at individuel olie afvikles til fordel for især 

biomassebaserede løsninger. Opvarmning med varmepumpe udgør kun få procent af den samlede 

individuelle opvarmning.  

 

Figur 1:  Varmeforbrug fordelt på opvarmningstyper jf. Energiregnskab 2011 og 2016. 
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Next step for SEP Sønderjylland 

SEP Sønderjyllands handlinger giver anledning til følgende handlinger uden for nuværende og 

fremtidige fjernvarmeområder i Sønderborg Kommune frem til 2023: 

1) Målgruppeanalyse med fokus på private bolig- og fritidshusejere 

2) Forbedret datagrundlag til baseline 

3) Demonstration af varmeforsyning i områder uden for nuværende og fremtidige 

fjernvarmeområder 

4) Uafhængig energirådgivning til private bolig- og fritidshusejere 

 

 

Lokale styrker 

For at nå i mål med projektet er det vigtigt at inddrage målgruppen og benytte eksisterende 

netværk. Her spiller lokalsamfundene en vigtig rolle. Landsbyerne er i forvejen organiseret i 36 

landsbylaug/landsbyråd, et frivilligt Landsbyforum og et politisk udvalg for Landdistrikter, Natur og 

Fødevarer (17 stk. 4). 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

Tidligere erfaringer fra energiprojekter i lokalsamfund 

Erfaring fra projekterne ”CO2-neutralitet i landdistrikterne” og ”Bæredygtige landsbyer” viser, at 

prisen på varmekilde er en væsentlig faktor i forbindelse med konvertering til varmepumper. Derfor 

skal fokus være på totaløkonomien, aktuelle tilskudsordninger og generel information ved 

konvertering. 

Anbefalinger fra Dansk Energi Management (DEM) peger på, at energirenoveringstiltagene og 

eventuelle konverteringer udføres i situationer, hvor der alligevel skal ske en større ombygning, 

renovering eller istandsættelse af bygningerne.  

 
1. Reparationer og vedligehold: Efterisolering af tagkonstruktioner, når tagene alligevel skal 

renoveres pga. utæthed, ophørt levetid eller påbygning af ny tagetage. Udskiftning af 
nedbrudte, udtjente vinduer, efterisolering af kældervægge og gulve ved etablering af 
gulvvarme, reparation af rørskader eller etablering af omfangsdræn m.v. 

2. Bolighandler (fx nyt køkken og bad) 
3. Økonomiske tilskud til energirenovering (deltagelse i demonstrations- eller 

udviklingsprojekter ved innovativ energirenovering vil ofte kunne opnå offentlige eller 
filantropiske økonomiske tilskud til energirenoveringer, hvilket kan medvirke til at muliggøre 
en energirenovering, der måske ellers ikke ville være råd til). 

 
Der er andre gode grund til at energirenovere (ud over at reducere varmeudgifter): 
 

1. Værdibeskyttelse af boligen (både ift. yderligere nedbrydning og øget konkurrenceevne, 
salg/belåning ift. ikke renoverede boliger) 

2. Højere salgsværdi pga. lavere driftsudgifter samt fremtidssikring ift. forventede øgede 
energipriser som følge af ressourceknaphed og øgede omkostninger ved levering af energi 

3. Potentielle ændrede beskatningssystemer afhængig af bygningens energimæssige niveau 
4. Energirenovering vil sikre et bedre indeklima og bedre komfort og dermed også en øget 

salgsværdi. 
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Formål 

Hvad vil vi opnå?  

Formålet med projektet er at udfase fossile brændsler i varmeforsyningen, i områder uden for 

nuværende og kommende fjernvarmeområder. Projektet understøtter indsats nr. 2 fra ”Strategisk 

Energiplanlægning for Sønderjylland” og ProjectZero-visionen om et CO2-neutralitet Sønderborg i 

2029. 

Handlingerne skal sikre en udfasning af olie- og gasfyr samt udbrede effektive grønne 

varmeløsninger uden for eksisterende eller kommende fjernvarmeområder i Sønderborg 

Kommune. Handlingerne skal bygge videre på eksisterende erfaringer.  

I projektet vil der desuden blive arbejdet med incitamenter for effektivisering af elvarme, 

energirenovering, og på at finde nye selskabs- og finansieringsformer, således at den 

samfundsøkonomiske interesse i omstilling til vedvarende energiformer understøtter de 

privatøkonomiske interesser. 

 

Målgruppe / interessenter 

Hvem bliver berørt af projektet? – hvem er projektet til gavn for? 

 

 

Målgruppe: 

Projektet vil beskæftige sig med private bolig- og fritidshusejere, som skal sikre konvertering til 

varmepumper på baggrund af målgruppernes individuelle incitamenter. 

Private boligejere i område 4 

En opgørelse fra Dansk Energi Management viser, at der er 5.156 parcelhuse uden for 

fjernvarmeområdet, hvoraf 1486 har et oliefyr2, og 32813 har et gasfyr installeret.  

Informationen skal målrettes når boligejerne står over for: 

 Køb af ejendom 

 Nødvendig udskiftning af nedbrudte oliefyr 

 Attraktive tilskudsordninger  

 Større energirenoveringsprojekter 

 

Fritidshusejere 

                                                           
2 Kilde: Skorstensfejerliste 
3 Kilde: BBR 
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En opgørelse i BBR viser, at der i Sønderborg-området er 2045 fritidshuse, hvoraf 925 udlejes 

gennem udlejningsbureauer.   

Ejerne af fritidshuse i Sønderborg-området er bosat i hele Danmark og enkelte i udlandet, men 

størstedelen af sommerhusejerne (59,48 %) bor i Sønderborg Kommune. 

Derfor er det som led i en ny bæredygtig turisme, oplagt at henvende os til denne gruppe. 

For blot 15 år siden blev fritidshuse mest brugt om sommeren. Trenden var, at man om vinteren 

lukkede ned for både vand og varme og på den måde frostsikrede fritidshuset. Men i dag bruges 

sommerhuse på en anden måde, Mange bruger i dag fritidshuset om vinteren, og netop derfor er 

der store fordele forbundet med en energieffektivisering af sommerhuset. Det er oplagt at yde en 

særlig indsats over for dette segment, da lejerne er bevidste om varmekilden i fritidshuset grundet 

ekstrabetaling til elforbrug. 

Interessenter: 

o ProjectZero-repræsentanter 

o Energivejledere 

o Varmepumpeleverandør 

o Grundejerforeninger i sommerhusområder 

o Ejendomsmæglere 

o Landsbylaugene  

o Lokale pengeinstitutter 

o Lokale håndværkere og VVS-firmaer 

o Leverandører af nærvarmeløsninger 

o Bureauer der udlejer fritidshuse 

o Landbrugsorganisationer 

o Nationale foreninger og organisationer med relevans for formålet 

o Styregruppen / sekretariat for SEP Sønderjylland 

o Sønderborg Kommune 

o Uddannelsesinstitutioner  

o Politikere 
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Indhold og milepæle 

 

 

Projektet har allerede igangsat følgende tiltag: 

1. Oliefyrsmagasin er husstandsomdelt ultimo september 2018 til alle boligejer med 

olie- og gasfyr (se annoncen side 20). 

2. Der er udsendes et brev via e-boks til alle boligejere 2019. Brevet vil informere om 

SKAT’s nye procedure, hvor borgerne digitalt kan opdatere deres BBR i stedet for 

en skriftlig eller personlig henvendelse til Sønderborg Kommune. Brevet opfordrer 

borgerne til gennemgå deres boligs BBR-oplysninger og opdatere dem, hvis der er 

tale om afvigelser i forhold til de faktiske forhold, og orienterer om fordelene ved en 

opdateret BBR (forsikring, salgspris og lånemuligheder). Forbedringen af 

datagrundlaget i BBR skal danne grundlag for projektets baseline og senere for 

effektmåling af projektets indsatser.   

3. Der er udarbejdet en målgruppeanalyse til hvert segment for at sikre en målrettet 

kommunikation. Målgruppeanalyserne skal bygge videre eller inddrage allerede 

eksisterende målgruppeanalyser i regi af Sønderborg Kommune og ProjectZero. 

Kommunikationsindsatsen vil følge erfaringerne fra REFURB-kunderejsen. 

4. Der er holdt inspirationsaften ”Kom godt i gang med din første bolig” i samarbejde 

med energistyrelsen den 20. november 2018 med fokus på bygninger med dårlige 

energimærker.  

5. Udarbejdelse af webbanner i lokale medier med best practise-cases. 

6. Prisberegning ved konvertering til varmepumper. 
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Projektet vil desuden indeholde følgende tiltag:  

1. Inspirationsmøder for fritidshusejere, hvor der er fokus på skift af varmekilde til 

varmepumpe, efterisolering, solenergi samt tiltag, der er særligt relevante i forbindelse 

med salg eller udlejning. Borgermøderne kan fordel holdes sammen med større 

arrangementer. 

2. I forbindelse med den nye pulje i energiaftalen på 20 mio. kr. årligt i perioden 2021-

2024, skal der: 

 

- udarbejdes kommunikationsmateriale 

- holdes informationsmøder 

- udarbejdes video/webinar som henvender sig den yngre målgruppe, der ønsker 

viden om konvertering af varmekilder via nettet. 

- oprettes fælles hjemmeside med relevant information, video, konverteringspriser, 

kontaktpersoner og cases. 

 

3. Demonstrationsprojekt af en fælles varmeforsyning uden for nuværende og kommende 

fjernvarmeområder. 

 

Grundlaget for valg af metode er kunderejsen, som er udarbejdet i forbindelse med EU-projektet 

REFURB.  

Sønderborg Kommune har en vigtig rolle som myndighed, når borgerne henvender sig til 

afdelingen ”Byg og Bolig”. Kvikcafeen fungere som stedet, hvor borgeren kan få hurtig og god 

service med personlige betjening. Flere gange under kunderejsen har borgere kontakt til afdeling 

Byg og Bolig. 

Kunderejsen beskriver de handlinger, som forbrugeren foretager frem til et køb. Derfor skal de 

forskellige indsatser udføres på de rette tidspunkter og gennem de kanaler, som henvender sig til 

målgrupperne.  

Når boligejere står overfor en beslutningsproces, gennemgår de følgende steps: 

1. Hvad er den rigtige løsning for mig? 

2. Hvordan ser økonomien ud? 

3. Kan udskiftningen finansieres? 

4. Hvilke håndværkere kan løse opgaven 

 

 

 

 

Metode 
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Beslutningsprocessen finder ofte sted ved følgende scenarier:  

1) ved bolighandel   

2) almindelig drift/vedligehold eller  

3) økonomiske tilskud 

 

På disse tidspunkter er det vigtigt at ramme boligejerne med målrettet tilbud og kommunikation, 

som en del af kunderejsens 11 steps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønderborg Kommune har som myndighed, facilitator og katalysator sammen med ProjectZero 

den store rolle i step 1 og 2.  

Rådgivere og håndværkere opererer i step 3 og 4, mens pengeinstitutterne er aktive i step 5. 

Derfor skal vi være skarpe på rollefordelingen og inddrage relevante samarbejdspartner på de rette 

tidspunkter i forbrugerens rejse. 

Et eksempel kan være, at der i 2021 tilbydes tilskud til udskiftning af oliefyr, hvor Sønderborg 

Kommune og ProjectZero gennem informationskampagner forsøger at gøre det let for 

segmenterne at forstå tilskudsmulighederne og proceduren.  
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Brugerdrevet innovation skal være med til at understøtte kunderejsen  

Brugerdrevet innovation betyder, at det, som kommer ud af en proces eller en undersøgelse, ikke 

er drevet af et fokus på organisationens ønsker eller en idé i maven på en designer, men derimod 

igennem et fokus på og forståelse af borgernes situationer og behov. 4 

At inddrage brugerne i et samarbejde mellem politikere, embedsmænd, borgere/ 

virksomheder/interessenter kaldes i denne forbindelse for samskabelse. 

Samskabelse anses for at være afgørende for innovation. Innovation sker ikke i et tomrum. Der er 

brug for inspiration udefra for at kunne forny produkter og services5.  

Strategisk nødvendighed: 

- der skal være en brændende platform, som giver grundlag for en nødvendig handling. Dette 

skaber efterspørgsel efter viden og kompetencer, som projektet tilbyder i et tæt samarbejde 

mellem kommune, erhvervsliv og lokale aktører.  (trin 1 i kunderejsen) 

Logiske og lettilgængelige informationskanaler:  

- der skal være åbne kanaler, hvor man kan dele viden. Det kan være møder, konference og 

workshops. De skal dog resultere i klare mål og en styret proces. De sociale medier kan 

understøtte en åben adgang og crowdfunding af viden. (trin 2 i kunderejsen) 

 

                                                           
4 Kilde: Jacob Torfing  
5 Inspirationskilde: Jacob Torfing 
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Åbenhed for ny viden: 

- der skal være åbenhed, parathed og vilje til læring hos målgruppen. Styrkelse af læringen kan 

ske gennem deltagelse i udviklingsprojekter og kurser. (trin 3 i kunderejsen) 

Samskabelse kræver samarbejde, tillid og en aktør til at sætte rammerne:  

- Ellers er der ikke motivation til at udveksle viden og i samarbejde finde den rette løsning.  

Det er afgørende, at der skabes værdi for de involverede parter, som kan skabe en 

konkurrencemæssig fordel. (trin 4 + 5 i kunderejsen) 

 

 

Metoden anvendes ved: 

1. Borgerarrangementer  

2. Udvælgelse af test-landsby 

 

 

Analyse af skorstensfejerlister 

På baggrund af de indhentede skorstensfjerlister fra Sønderborg-områdets skorstensfejere, er der 

fortaget forskellige analyser for at identificere områdets oliefyr. Analysen tager afsæt i at få øget 

indsigt i ejerne af oliefyrene, men ligeledes danne grundlag for at undersøge, hvilke virkemidler der 

skal søsættes for at påvirke de forskellige segmenter.  
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Analysen har givet anledning til følgende resultater: 

Område Antal med 
oliefyr 

Procentandel af alle oliefyr 

Private boliger inden for nuværende 
eller kommende fjernvarmeområder  408 19,3% 

Private boliger uden for nuværende 
eller kommende fjernvarmeområder 1702 80,6% 

 

Andelen af oliefyr uden for nuværende eller kommende fjernvarmeområder fordeler sig på 

følgende postnumre: 

Postnummer Antal Procentandel 

6300 - Gråsten 181 10,6% 

6310 - Broager 117 6,9% 

6320 - Egernsund 1 0,1% 

6400 - Sønderborg 349 20,5% 

6430 - Nordborg 357 21% 

6440 - Augustenborg 250 14,7% 

6470 - Sydals 447 26,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

Elvarme i parcelhuse 

En foreløbig opgørelse fra BBR viser, at knap 2.500 parcelhuse uden for nuværende og 

kommende fjervarmeområder har el som opvarmning, dog skelnes der ikke mellem elvarme og 

varmepumper.   

 

Elvarme i fritidshuse 

En opgørelse af fritidshusenes varmekilder viser, at 1.866 af de i alt 2.245 fritidshuse har installeret 

elovne/elpanel. 124 af Sønderborg-områders fritidshuse er oplyst at have installeret varmepumper.  

Det må forventes, at denne opgivelse ændrer sig, efter at boligejerne har gennemgået og 

opdateret deres BBR-informationer. En gennemgang af områdets udlejningsbureau viser, at ca. 

halvdelen af udlejningshusene har en varmepumpe installeret.  

 

Validering af BBR-oplysninger 

Der skal udsendes et brev til alle private bolig- og fritidshusejer med en opfordring til at opdatere 

eller gennemgå deres BBR-oplysninger. Dette skal skabe et robust arbejdsgrundlag til projektet og 

sikre en bedre effektmåling.  

Brevet udsendes primo 2018 i forbindelse med etablering af en ny procedure, som gør det muligt 

for borgerne selv at tilrette boligens BBR-oplysninger digitalt frem for ved skriftlig henvendelse til 

Sønderborg Kommune.  

I løbet af vinteren 2019 bestilles et udtræk, som skal give status på, hvor mange opdateringer 

brevet har afstedkommet, det totale omfang af opdaterede varmekilder og hvilke varmekilder, der 

er opdateret til. 

Ved opdatering af BBR sikres der generelt et bedre datagrundlag til øvrige analyser.  

 

Indsats over for private boligejere  

I september 2018 husstandsomdeles olie- og gasmagasinet til boligejere med olie- og gasfyr, hvor 

der er særligt fokus på konvertering til varmepumper. Sønderborg Kommune har sin egen helsides 

annonce, som slår et slag for opdatering af BBR-oplysningerne.  

For private boligejere er der holdt inspirationsaften den 20. november i samarbejde med 

Energistyrelsen, som sætter fokus på bygninger med dårlige energimærker, tilstandsrapporter, 

energimærker, byggetilladelser, energirenoveringer og konvertering af varmekilder.  

Der skal udformes en oplysningskampagne i 2020, som sætter fokus på energiforligets pulje til 

udskiftning af oliefyr.   

I samarbejde med landsbylaugene udvælges en test-landsby. 
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Indsats for fritidshusejer 

I samarbejde med Transitiongroup holdes der informationsaften for fritidshusejere om ”Fix din 

varmekilde” i foråret i 2019. 

 

Omkostninger ved konvertering til varmepumpe 

Begge regneeksempler tager udgangspunkt i et typisk parcelhus fra ca. 1970 med et 

gennemsnitsforbrug til fire personer i husstanden. Prisen på varmepumpen ligger fra kr. 75.000 til 

kr. 110.0006 inkl. moms og montering – alt efter hvilken model der vælges.  

I beregningerne er der valgt en gennemsnitspris på kr. 92.500 kr.  

Eks. 1 (fra oliefyr til varmepumpe) 

Olieforbrug: 1500 
l/år                                           

Udgift: ca. 15.000 kr. 

Varmepumpe: 4490 
kWh/år                                 

Udgift: ca. 6.735 kr. 

Besparelse ca. 8.265 kr. 

Finansiering Et 10-årigt banklån med en rente på 2,75%. 
Udgiften hertil vil være ca. 11.000 kr./år før 
skat og ca. 10.200 kr. efter skat. Altså vil man 
få en merudgift på knapt 2.000 kr. pr. år. 

 

Eks. 2 (fra naturgas til varmepumpe) 

Naturgasforbrug 2000 
m3                                   

Udgift: ca. 18.000 kr. 

Varmepumpe: 6060 
kWh/år                                 

Udgift: ca. 9.090 kr. 

Besparelse Ca. 8.910 kr. 

Finansiering Et 10-årigt banklån med en rente på 2,75%. 
Udgiften hertil vil være ca. 11.000 kr./år før 
skat og ca. 10.200 kr. efter skat. Altså vil man 
få en merudgift på knapt 1.300 kr./år. 

Eks. 3 (Varmepumper til fritidshuse) 

Ved montering af luft/luft varmepumper i fritidshuse vil det med standardmontage koste ca. 14.000 

kr. og give en besparelse på 50-75%. 

Ovenstående beregninger skal anvendes som en del af de målgrupperettet kampagner.  

  

                                                           
6 Kilde: Thybo Køleteknik 
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For at evaluere projektets fremdrift og resultater indhentes der BBR-udtræk, som ligger til grund for 

en årlig status. Dette BBR-udtræk viser fordelingen på de forskellige varmekilder i Sønderborg 

Kommune. 

Hvert andet år indhentes en skorstensfejerliste for at få valideret antallet af olie- og træpillefyr.  

Dataene anvendes til at forbedre og finpudse indsatsen i henhold til projektbeskrivelsen.  

I 2022 skal projektet evalueres i forhold til SEP Sønderjylland, og der udarbejdes en statusrapport, 

der evaluerer antallet af forskellige varmekilder i Sønderborg Kommune. 

 

Succeskriteriet for projektet er at gennemføre handlingerne, som understøtter de fastsatte mål.  

I områderne uden for nuværende og kommende fjernvarmeområder ønskes antallet af varmekilder 

identificeres. Dette skal for at sikre et valid datagrundlag ske ved en opdatering af BBR-

oplysningerne: 

 Oliefyr 

 Gasfyr 

 Varmepumper 

 Elvarme 

 Træpille- og stokerfyr 

 
Oliefyr: 

Der forventes i 2020 en ny tilskudspulje til konvertering fra oliefyr til grønne varmeløsninger som 

følge af energiaftalen. Dette vil øge incitamentet til at udskifte oliefyr uden for nuværende og 

kommende fjernvarmeområder, og succeskriteriet i forhold til antal oliefyr i Sønderborg Kommune 

vil være, at de er reduceret til 1.000 stk. i 2023. 

Elvarme: 

Succeskriteriet er at sikre en energieffektivisering af elvarmeområdet. Energiaftalen lemper 

elvarmeafgiften pr. 1. maj 2018 som incitament til, at flere vælger grønne varmeløsninger, der også 

kan sikre et mere fleksibelt og integreret energisystem og en bedre udnyttelse af 

overskudsvarmen. 

Projektet vil understøtte de nye incitamenter med målrettet oplysningskampagner via 

udlejningsbureauer. 

Evaluering 

Hvordan og hvornår skal der samles op på, hvorvidt projektets formål er opfyldt? 

Succeskriterier 

Hvordan ved vi, at projektet er lykkedes? Hvilken effekt ønskes? 
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Styregruppen består af repræsentanter fra Direktionen i Sønderborg Kommune og ProjectZero. 

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra: 

 Sekretariatet for Bæredygtighed og Natur 

 Sekretariat for Landdistrikter 

 ProjectZero 

Der er i september 2018 i 

samarbejde med 

EnergiTjenesten udsendt et 

postomdelt magasin med 

fokus på grønne 

varmeløsninger, hvor 

målgruppen er alle private 

boligejer med olie- og gasfyr. 

Sønderborg Kommune har 

indrykket en helsides 

annonce med fokus på 

varmepumper og opdatering 

af boligens BBR-oplysninger. 

Sønderborg Kommunes 

kommunikationsafdeling 

inddrages i den målrettede 

kommunikation, når 

indsatserne og 

målgruppeanalysen er 

udarbejdet. 

Varmepumpeindsatsen er 

indarbejdet i ProjectZeros 

Roadmap2025 og skal 

understøtte indsatsen i SEP 

Sønderjylland, som 

regelmæssigt bliver 

rapporteret. 

 

  

Organisering 

Hvor er projektet organiseret? 

Information 

Hvordan, hvornår og til hvem skal projektets forløb og resultat kommunikeres?  
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Leverandør Omkostninger Timeforbrug 

Sønderborg Kommune 

Oliefyrsmagasin 18.000 kr.   

Inspirationsaftener 2018 10.000 kr.  

Inspirationsaftener 2019 10.000 kr.  

Inspirationsaftener 2020 - 
2022 

20.000 kr.  

Trykmateriale   5.000 kr.   

Grafisk opsætning   5.000 kr.  

Konsulenter/oplægsholdere 30.000 kr.  

Sønderborg Kommune  Inden for eget budget 

ProjectZero  Inden for eget budget 

 

  

Økonomi 

Hvor mange timer skal der bruges? Er der andre udgifter?  

(Udgifter til ekstern konsulent, undervisning osv.) 
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Tidsplan 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 Status 
2023 

Udsendelse af 
oliefyrsmagasin 

September      

Udsendelse af 
BBR-brev 

 Ultimo 
2018 

    

Inspirationsaften November      

Udarbejdelse af 
målgruppeanaly

se 

september      

Arrangement 
”Kom fra start i dit 

nye hus” 

November April  
Evt..novem

ber 

Evt. april  
Evt..novem

ber 

Evt. april  
Evt..novem

ber 

Evt. april  
Evt..novem
ber 

Evt. april  
Evt..novem
ber 

Indsatser over 
for fritidshusejer 

 2 møder i 
november 

    

Udarbejdelse af 
kampagne med 

fokus på 
tilskudsordninge

n 
 

  Efterår    

Kursusaften for 
sommerhus-
bureauerne 

 November     

Informationsaftn
er med fokus på 
privatboligejer 

  X  X  

Udvælgelse af 
test-landsby 

   X   

Udarbejdelse og 
opdatering af 

baseline 

    X  

Evaluering og 
resultat 

     X 

Hvad skal ske hvornår? Dvs. milepælsplan, procesplan, politisk behandling mv.  


