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Side 3

FORORD
Sønderborg Affald A/S har stor erfaring med udarbejdelse af miljøredegørelser på affaldsområdet, og har også i mange år indsendt miljøredegørelser for affaldsområdet
til GroNet.
Denne miljøredegørelse skal ses som det første forsøg på en samlet rapportering for
Sønderborg Forsyning som helhed. Der vil være fokus på at beskrive hovedområder
overordnet samt samlet for hele forsyningens driftsområder.
Hovedområderne vil her være:
 Spildevand
 Vand
 Energi/Varme
 Affald
 Administration
Fokus er på at beskrive den primære påvirkning, som driften af Sønderborg Forsyning
giver på miljøet. De sekundære påvirkninger, dvs. fra underentreprenører, er ikke
medtaget her.
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LEDELSENS REDEGØRELSE
Denne redegørelse er første udgave af en samlet miljøredegørelse for den primære
drift af Sønderborg Forsyning, hvor vi får det første overblik over den påvirkning vi
har på miljøet og ikke mindst opgør vores påvirkning i forhold til CO2. Miljøredegørelsen fokuserer på vores samlede miljøpåvirkning af Sønderborg Forsyning, og ikke på
hvordan på miljøpåvirkningen fordeler sig på de enkelte selskaber.
Sønderborg Kommunes målsætning er, at være CO2-neutrale i år 2029.
Det er en ambitiøs men opnåelig målsætning – en udfordring, som vi tager til os og
løbende vil arbejde med.
Målsætningen kræver, at vi løbende arbejder med vores processer og udvikler/finder
nye metoder og udstyr, der sikrer at vi når dette mål.
Med denne miljøredegørelse lægger vi grundlaget for at vurdere, hvad vi har opnået
og hvor langt vi endnu har at nå, for at være sikre på at vi med vores primære drift
kan nå målsætningen. Vi vil løbende forbedre og udbygge miljøredegørelsen, så den
bliver mere præcis og giver det overblik, vi har brug for, i vores bestræbelser på at
nå målet.
Vores vision er, at Sønderborg Forsyning vil være det mest velfungerende forsyningsselskab indenfor vand, varme, spildevand og affald. Vi vil være kendt for at sætte
dagsordenen på forsyningsområderne – og derigennem påvirke samfundet positivt.
Vores indsats skal medvirke til at sikre nuværende og kommende generationer rent
og bæredygtigt miljø.
Sønderborg Forsynings handlinger skal være styret af vores værdier og løbende understøtte visionen for Sønderborg Kommune.
Sønderborg Forsyning værdier er, at vi er: Ansvarlige, Serviceorienterede, Dynamiske
med Fælles mål og Fællesskab og Kreative og engagerede medarbejdere.
Direktør
Lars Blædel Riemann
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3

CO2-REGNSKAB

3.1

Overordnet målsætning
Der er i 2014 arbejdet med de delmål, der skulle opfyldes for at Sønderborg Forsyning samlet set kan bevæge os hen imod at være CO2-neutrale i 2029. Referenceåret
er 2007, hvor der er en samlet CO2-emission på 17.777 tons CO2.
Vores hovedmålsætning i forhold til referenceåret 2007 er:
 Vi vil være et CO2-neutralt forsyningsselskab i 2029.
 Vi vil nedbringe vores forbrug af el, olie, diesel og benzin med effektiviseringer
og smarte løsninger.
 Vi vil erstatte CO2-belastende ressourcer med mere miljøvenlige ressourcer.
 Vi vil købe CO2-neutral strøm
 Vi vil producere el og gas på vore egne anlæg
Vores mål er, at vi reducerer vores CO2-emission med 50 % i 2017, dvs. ned til en
samlet emission på ca. 8.900 tons CO2.

3.2

CO2-regnskab 2016
Den samlede opgørelse baseres på det forbrug, der giver en CO2-emission og dermed
et bidrag i CO2-sammenhæng. Der anvendes kendte nøgletal for 2016, jf. Bilag 1.
Nogle nøgletal varierer en anelse fra år til år.
Det samlede CO2-regnskab viser et bidrag på i alt 4.910 ton CO2 for 2016, som er fordelt med 5.989 tons CO2-bidrag og 1.049 tons i sparet bidrag.
Fordelingen på bidrag og besparelse fremgår af Figur 1.
Figur 1 – Samlet C02-regnskab, fordelt på forbrug og bidrag
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I Figur 2 kan man se en mere detaljeret opdeling af bidrag og besparelse på CO2opgørelsen, så man mere tydeligt kan se hvordan bidrag og besparelse er fremkommet.
Figur 2 – Samlet CO2-regnskab 2016, fordelt
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De største bidrag kommer fra brug af naturgas, som står for i alt 67 % af det samlede
CO2-bidrag. Næststørste bidrag er brug af el med 26 % af det samlede CO2-bidrag.
Project Zero arbejder med en opdeling af CO2-emissioner på forsyning og produktion/energi – og denne opdeling har vi valgt at vise i afsnittene herefter.
3.3

CO2-regnskab - forsyning
Drift af vores anlæg og aktiviteter relateret til forsyning af vores kunder med vand,
spildevand og affaldsordninger er vores primære drift, og CO2-emissionerne relateret
til dette fremgår af Figur 3. Den største faktor er her forbrug af el, og dernæst brug
af brændstof til biler og maskiner. Egenproduktion af el med solceller samt gasmotorproduktion giver små besparelser.
Figur 3 – CO2-regnskab forsyning
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CO2-regnskab – produktion/energi
Nordborg Kraftvareværk og Østerlund Varme er produktionsanlæg, som i denne sammenhæng er adskilt fra den øvrige drift. Det største CO2-bidrag kommer her fra brug
af naturgas – mens vores egenproduktion af el via gasmotorer giver en markant nedsættelse af CO2-emissionen fra produktionsanlæggene.
Figur 4 – CO2-regnskab produktion
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3.5

Bidrag fra elforbrug
Der er i alt et elforbrug på 1.603 tons CO2 fra brug af el. I Figur 5 herunder fremgår
det, hvordan fordelingen af elforbrug er på de enkelte fagområder. Det er tydeligt,
at langt det største bidrag kommer fra driften af spildevandsforsyningen, dvs. driften
af rensningsanlæg og pumpestationer.
Figur 5 - Fordeling af CO2-bidrag fra el
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Udvikling 2007-2029
Der er sket en markant udvikling med CO2-emissionerne fra referenceåret 2017 og til
2016 – en reduktion på ca. 72 %. Udviklingen fremgår af Figur 6. Som det fremgår af
figuren, så har man allerede i 2016 opfyldt det fastlagte mål for 2017.
Vores overordnede mål er at være CO2-neutrale i 2029.
Figur 6 – Overblik 2007 - 2029
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Den største reduktion er realiseret for Nordborg Kraftvarme og Østerlund Varme,
hvor antallet af driftstimer på anlæggene er reduceret kraftigt fra 2017 og til 20152016. Dertil kommer reduktioner fra etablering af solceller på mange af vores anlæg.
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SPILDEVAND
Spildevandet i Sønderborg Kommune ender på et af Sønderborg forsynings fem renseanlæg. Langt den største mængde modtages via ledningsnettet, øvrige modtages med
slamsuger, som har tømt septiktanke m.v.
Den største del af spildvand er reelt spildevand, men der er også kombineret regn- og
spildevand fra de områder der er fælleskloakerede.
Der er ejendomme med private rensningsanlæg eller minirensningsanlæg, som renser
spildevandet på selve grunden og som derfor ikke har behov for at aflevere til rensningsanlæggene.
I 2011 var der 9 renseanlæg, de er blevet reduceret til 5 i løbet af de sidste 5 år.
Derudover er flere af de helt små private renseanlæg også blevet nedlagt.
Der er rensningsanlæg fælgende steder:
 Sønderborg Rensningsanlæg (det største anlæg)
 Huk Rensningsanlæg i Gråsten
 Broager Rensningsanlæg
 Hummelvig Renseanlæg på Sydals
 Himmark Rensningsanlæg på Nordals
Kort 1 – Placering af rensningsanlæg
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Model for miljøpåvirkninger
Der er valgt en model, der er forholdsvis enkel – og som fokuserer på de væsentligste
påvirkninger. Modellen fremgår af Figur 12 herunder.
Figur 7 – Model, spildevandsområdet

4.2

Spildevand
Den samlede mængde, der håndteres på rensningsanlæggene, består af:
 Spildevand, der opgøres via vandmåler ved kunden
 Regn- og overfladevand fra områder, der er fælleskloakeret
Der er ikke total registrering af indkomne mængde på alle rensningsanlæg, mens der
er registrering af udløb fra rensningsanlægget via flowmåler. Det forudsættes derfor
her, at indløbet er 10% højere end udløbet. I Figur 8 herunder er der vist en beregnet
fordeling mellem spildevand og regnvand.
Figur 8 – Mængder til rensningsanlæg
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Slam
I renseprocessen opstår der slam, som enten kan være udvandet direkte på rensningsanlæggene eller fra slambedene ved hhv. Gråsten og Himmark. Spildevandsslammet transporteres herefter til udspredning på landbrugsjord som A-slam, hvorved indholdet af fosfor m.v. kan genanvendes.
Mængderne af slam er givet ud fra de registreringer/målinger der er fortaget i forbindelse ved afhentning af slammet på rensningsanlæg og transport til slambede.
I 2016 er slammængden ca. 1.600 tons, hvor fordeling fremgår af Tabel 1.
Tabel 1 – Slammængde, afhentet 2016.

Sted

Slam
tons pr. år

Himmark og Gråsten

939,2

Broager, Hummelvig og Sønderborg

667,4

I alt

1606,6

Slambede
Der er på nuværende tidspunkt i alt 8 slambede ved Gråsten Renseanlæg (ca. 600 800 m3) og dertil kommer i alt 10 slambede ved Himmark Renseanlæg (ca. 700 – 1200
m3). Mængderne af spildevandsslam der årligt graves ud og transporteres til landbrugsjord varierer meget.
Foto 1 – Slambede, Gråsten Rensningsanlæg

2. feb. 2018

Sønderborg Forsyning
Miljøredegørelse 2016

4.4

Side 12

Affald og kemikalier
I starten af processen løber spildevandet gennem et risteanlæg, der sørger for at frasortere affald, klude og alt andet der ikke skal med i renseprocessen. Dette affald
frasorteres og sendes til forbrænding.
Fra Sønderborg Rensningsanlæg er der tale om ca. 50 tons affald i 2016.
Samlet for alle rensningsanlæggene er der tale om ca. 100 tons.
I processen opsamles der ligeledes sand.
Der bliver generelt brugt to produkter, PAX 215 og PIX 111, som begge er flokkeringsmidler, der anvendes til kemisk fældning af fosfor. Fosforen bundfældes på denne måde og bindes til slam m.v.
På Sønderborg Rensningsanlæg er der brug ca. 160 tons PAX 215 og 100 tons PIX 111 i
2016. Dette svarer til at der årligt bruges en mængde på ca. 300 tons PAX og 200 tons
PIX.

4.5

Renset spildevand
Det rensede spildevand ledes til nærmeste recipient, primært de omkringliggende
fjorde m.v.
I 2016 er der i alt udledt 8.173.603 tons vand. Mængden af renset spildevand, der udledes har i perioden 2013-2015 været svagt stigende, mens der er konstateret et
markant fald i 2016.
Figur 9 – Udløb 2013-2016

Udløb, renset spildevand (m3)
12.000.000
10.000.000

9.301.908

9.589.519

10.321.869
8.173.603

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
2013

2014

2015

2016

Der gennemføres ugentlige analyse af spildevandet, så det overholder de udledningskrav, der er for det enkelte rensningsanlæg. Der er i 2016 ikke registreret overskridelse af myndighedsgodkendelser, hverken i forhold til mængde eller i forhold til
indhold i den rensede spildevand.
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Fordeling på anlæg
Langt den største mængde renset spildevand sker via Sønderborg Rensningsanlæg,
hvilket er i overensstemmelse med at det også er det anlæg, der modtaget mest
spildevand. Fordelingen fremgår
Figur 10 – Udløb 2016, fordelt på anlæg
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Elforbrug
Der er i 2016 et elforbrug på 5.332.803 kWh.
Fordelingen på de enkelte anlæg og pumpestationer fremgår af Figur 11 herunder.
Rensningsanlæggene står for ca. 60 % af elforbruget, mens pumpestationerne står for
de resterende 40 %.
Figur 11 – Elforbrug 2016
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Gasmotor
På Sønderborg Rensningsanlæg er der monteret en gasmotor, som bruger den gas,
der naturligt dannes i håndteringen af spildevandet. Gasmotoren omdanner gassen til
el som sælges til elnettet, og dermed modvirker dermed køb af el via distributionsnettet.
I 2016 har rensningsanlæggene samlet produceret 585.904 kWh.
Dette svarer til at gasmotorerne i alt producerer ca. 11 % af det totale el-behov for
driften af rensningsanlæg og pumpestationer.

4.8

Drivmidler
Sønderborg Spildevandsforsyning råder over en række kørertøjer til at varetage driftog vedligeholdelsesopgaver.
Der er i 2016 brugt ca. 48.236 liter diesel, men ingen benzin eller gas m.v.
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VANDFORSYNING
Sønderborg Vandforsyning leverer ca. 50 % af kommunens samlede vandforbrug, fordelt på områder i Sønderborg, Augustenborg, Gråsten, Nordborg og Havnbjerg. Øvrige
får vand fra private vandværker.
Sønderborg Vandforsyning A/S driver i alt 6 vandværker, 2 højdebeholdere, 9 trykforøgere og ca. 370 km ledningsnet. Der er ca. 15.000 vandmålere, hvoraf 68 % i 2016
var fjernaflæste.
Nyt vandværk
I 2016 blev det nye vandværk i Gråsten sat i drift. Vandværket er bygget med fokus
på fødevare- og forsyningssikkerhed, og al vandbehandling foregår i lukkede systemer
i rustfrit stål og i to separate linjer. Se Foto 2 herunder.
Foto 2 – Gråsten Vandværk

I forbindelse med det nye vandværk blev sat i drift er det udpumpede trykniveau
sænket fra 5,2 til 3,8 bar, og der er opsat 2 lokale trykforøgere. Dette forventes at
føre til mindre elforbrug på Gråsten Vandværk.
I 2016 er der desuden taget 2 nye trykfiltre i brug på Nordborg Vandværk.
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Model for miljøpåvirkning
Der er valgt en model, der er forholdsvis enkel – og som fokuserer på de væsentligste
påvirkninger. Modellen fremgår af Figur 12 herunder.
Figur 12 – Model, vandområdet

8.3

Råvand
Den samlede mængde oppumpet råvand i perioden 2012-2015 har været rimelig stabil, som det også ses af Figur 13.
I 2016 har oppumpningen været ekstraordinær stor på grund af indkøringen af det
nye Gråsten Vandværk i april-september 2016, hvor både det gamle og det nye vandværk var i drift samtidigt.
Den samlede indvindingstilladelse for alle vandværker er på 3.650.000 m³/år, og det
vil sige, at vores udnyttelsesgrad i 2016 er på ca. 75 %.
Figur 13 – Mængde oppumpet råvand

Mio.
3,0

Oppumpede vandmængder (mio. m³)
2,73

2,54

2,44

2,43

2,35

2012

2013

2014

2015

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2. feb. 2018

2016

Sønderborg Forsyning
Miljøredegørelse 2016

5.2

Side 17

Drikkevand m.v.
Den oppumpede råvandsmængde håndteres på vandværkerne, og her er der som en
del af processen behov for at kunne skylle filtre for at rense disse. Mængden der bruges til skylning er derfor en form for procesvand. Den producerede vandmængde er
den mængde der sendes ud fra vandværker i ledningsnettet og ud til de enkelte forbrugere. Der vil dog også altid være tab i ledningsnettet.
I 2016 er der oppumpet i alt 2.727.600 m3 vand, fordelt som anvist Figur 14. Det ses
meget tydeligt, at der i 2016 er anvendt en forholdsvis stor mængde procesvand ifm.
indkøring af det vandværk i Gråsten.
Figur 14 - Fordeling af vandmængde
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Ledningstabet har været faldende i perioden 2012-2015, hvilket skyldes løbende renovering af gamle støbejernsledninger med mange brud, og udskiftning af gamle
vandmålere til nye, fjernaflæste vandmålere. I 2016 har der været usædvanligt mange brud, som det også ses i Figur 15 herunder. Et enkelt af bruddene, i Perlegade december 2016, stod for et meget stort forbrug.
Figur 15 - Brud på hovedledninger
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Samtlige brud har været ved gamle støbejernsledninger. Den primære årsag til vandbrudene er, at der er tale om gamle støbejernsledninger som tærer op – men skiftende temperaturer omkring frysepunktet, megen nedbør, jordbundsforhold m.m. er også medvirkende årsager. Alle brud registreres i en database.
Der er i 2016 i alt ca. 20 km støbejernsledninger tilbage, svarende til at der nu er 22
% støbejernsledninger tilbage i ledningsnettet. De fleste støbejernsledninger ligger i
Sønderborg midtby, og bliver udskiftet i henhold til en plan, som beregner et renoveringsindeks ud fra ledningens alder og antal brud på ledningen.
5.3

Vandkvalitet
Der er i 2016 udtaget i alt 211 vandprøver på vandværker og i ledningsnettet.
Der har været 8 mindre overskridelser af vandkvalitetskravene, heraf 4 overskridelser
i forbindelse med indkøringen af det nye vandværk i Gråsten og 4 overskridelser som
skyldes driftsmæssige forhold. Samtlige omprøver var i orden, og derfor har disse
overskridelser ikke ført til videre foranstaltninger.

5.4

Okkerslam
Det eneste affaldsprodukt fra produktion af drikkevand er okkerslam, som stammer
fra bundfældning af returskyllevand fra filtrene. Der fjernes hvert år ca. 50 m³ okkerslam fra skyllevandsbassinerne, se Foto 3.
Okkerslammet genbruges på vores renseanlæg, som udnytter det høje indhold af jern
i okkerslammet til at udfælde fosfor.
Foto 3 – Skyllevandsbassin ved Rønsdam Vandværk

5.5

Drivmidler
Sønderborg Vandforsyning råder over en række dieseldrevne køretøjer til at varetage
drifts- og vedligeholdelsesopgaver.
Der er i 2016 brugt ca. 57.648 liter diesel og 19.816 liter benzin.
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Elforbrug
Der er i 2016 brugt 1.012.301 kWh.
Elforbruget fordeler sig på vandværker og på pumpestationer, og ligger samlet på ca.
1 mio. kWh pr. år. Forbruget har været faldende i perioden 2012-2014, blandt andet
fordi der har været fokus på energioptimering. Især har frekvensstyrede pumper i vores boringer bidraget til besparelser på el. Stigningen i 2015 og 2016 skyldes alene
byggestrøm og indkøring af det nye Gråsten Vandværk og af nye trykfiltre i Nordborg.
Langt hovedparten af elforbruget, i 2016 var det 93 %, er fra produktion af drikkevand, dvs. vandværker og boringer. Fordelingen af elforbrug på hvert enkelt anlæg
fremgår af Figur 16.
Figur 16 – Elforbrug
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Elforbruget afhænger af den producerede vandmængde, og derfor er der i Figur 17
vist en opgørelse af elforbruget fra 2012-2016 i kWh pr. m³. Her ses den samme tendens, som i det samlede elforbrug.
3

Figur 17 – Elforbrug pr. m vand
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AFALD
Kortlægningen indeholder dels en kortlægning af de eksisterende ordninger og data
ved. affaldsmængder 2012-2016. Mængderne af indsamlet affald er beskrevet, men
affaldstyper og mængder indgår ikke i beregningen af CO2-emissioner.

6.1

Model for miljøpåvirkning
Der er valgt en model, der er forholdsvis enkel – og som fokuserer på de væsentligste
påvirkninger. Modellen fremgår af Figur 18 herunder.
Figur 18 – Model for affaldsområdet

6.2

Ordninger og anlæg
I Sønderborg Kommune er der flere forskellige affaldsordninger, der indsamler affald
fra private husstande og erhverv.
Der er






følgende ordninger:
Dagrenovationsordning -Indsamling af dagrenovation i beholder
Genbrugsordning - Indsamling af genanvendelige materialer i 2-delt beholder
Genbrugspladser, i alt 8 stk.
Genbrugsøer
Indsamling af farligt affald – både via genbrugsordning, genbrugspladser og
særskilt ved boligforeninger

På 4 genbrugspladser er der også genbrugsbutikker, hvor der kan købes mindre effekter, tøj m.v.
Desuden er der følgende anlæg:
 Skodsbøl Deponi
 Glansager Komposteringsplads
 Skodsbøl Komposteringsplads
 Vesterlund Komposteringsanlæg
 Nørrekobbel Sorteringsanlæg

2. feb. 2018

Sønderborg Forsyning
Miljøredegørelse 2016

6.3

Side 21

Drivmidler
Der anvendes både diesel, benzin og gas som drivmidler på affaldsområdet, både på
genbrugspladserne og i administrationen.
Der er i 2016 anvendt følgende mængder:
 4130 kg gas
 192 liter benzin
 55.862 liter diesel
Ekstern indsamling
Udover den interne transport, er der også den transport som ligger implicit i affaldsordninger, hvor vi henter affald ved husstande. Mængderne indregnes under Sønderborg Forsynings opgørelse over forbrug og CO2-emission – men er alene for at belyse
hvilket niveau der er tale om. Der er i 2016 anvendt 174.922 liter diesel til indsamling af affald.
Til denne indsamling anvendes i dag dieseldrevne biler til indsamlingsordninger og
med batteridrevet lift/komprimering og på genbrugsordningen anvendes en hybrid-bil
med dieseldreven motor og el-lift.

6.4

Elforbrug
Der er i 2016 brugt i alt 263.663 kWh.
Det største bidrag på 80 % af det samlede elforbrug på affaldsområdet, kommer fra
driften af de tre største genbrugspladser, Skodsbøl Nørrekobbel og Glansager genbrugspladser, som det også ses af Figur 19.
Figur 19 – Elforbrug 2016
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Solceller
Der er i alt solceller monteret på taget af 5 af i alt 8 genbrugspladser, som i alt har
bidraget med 88.482 kWh, som det også fremgår i Figur 20. Værdien for elproduktion
for Nørrekobbel og Gråsten genbrugspladser er skønnet ud fra deres areal og type,
idet der ikke er monteret bi-måler disse steder. Øvrige er fastlagt i forhold til forbrug
på målere.
Figur 20 – Solceller, el-bidrag 2016
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6.6

Vandforbrug
Vandforbruget har i 2016 været på i alt 549 m3.
Vandforbruget er rimeligt konstant i perioden, uden de store udsving. Der anvendes
vand til administrationsbygningerne på de enkelte anlæg.

6.7

Overblik, affaldsmængder
De samlede affaldsmængder Sønderborg Affald A/S håndterer, har ikke ændret sig
markant de senere år, men ligger i området 117-129.000 tons pr. år. I Figur 21 fremgår udviklingen i de samlede affaldsmængder for perioden 2012-2016
Figur 21 – Affaldsmængder 2012-2016
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Overblik, behandling
De samlede affaldsmængder er opdelt på hovedgrupperinger i forhold til behandlingsform – genanvendelse, forbrænding, deponi og specielbehandling. Se Figur 22
herunder, hvor værdierne for 2012-2016 er vist.
Figur 22 – Behandling af affald
Specialbehandling
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Mængden af genanvendeligt affald er steget med 6 % fra 2015 til 2016, mens mængden af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald er faldet. Mængden af affald
til deponi er faldet med næsten 26 % fra 2015 til 2016.
Overordnet er udviklingen i behandlingsformer for affald en forbedring af miljøpåvirkninger, primært fordi der er mere genanvendeligt affald og mindre deponeringsegnet affald.
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FJERNVARME
Sønderborg Forsyning driver i alt to produktionsanlæg - Nordborg kraftvarmeværk
A/S og Østerlund Varme A/S.
Sideløbende med disse selskaber er der projekt, som omfatter sammenlægning af
disse anlæg i et nyt selskab, Nordals Fjernvarme A/S

7.1

Nordborg kraftvarmeværk
Nordborg kraftvarmeværk består af to naturgasmotorer. De har hver en el-ydelse på
3 MW og en varmeydelse på 4,25 MW. Gasforbruget ved fuld last for begge gasmotorer er i alt 1.400 m3/time.
Det blev opført i 1993 som supplement til de fire oprindelige fjernvarmecentraler i
Nordborg/Havnbjerg området, og det overtog på daværende tidspunkt det meste af
deres varmeforsyning.
De fire oprindelige fjernvarmecentraler i Nordborg/Havnbjerg området er: Østerlund,
Th. Brorsens Vej, Langesø og Havnbjerg. De sidstnævnte tre varmecentraler tilhører
boligselskabet DANBO.
I kraftvarmeværkets første driftsår var der klager pga. lugtgener (som typisk kan forekomme ved gasmotorer), hvorfor der i 1996 blev installeret en 39 m høj skorsten,
som erstatning for den oprindelige 32 m høje skorsten. Dette afhjalp dog ikke problemet, og der blev efterfølgende derfor installeret et naturgasfyret forbrændingsanlæg. Heri opvarmes røggassen fra gasmotorerne til ca. 800 ˚C, hvorved de uforbrændte, lugtfremkaldende kulbrinter (UHC) forbrændes til primært CO2 og H2O.
Herved elimineredes lugtgenerne.
Oprindeligt kørte kraftvarmeværket i døgndrift i vinterperioderne, hvorimod der om
sommeren kun var ganske få daglige driftstimer. Nu startes kraftvarmeværket generelt kun op når el priserne er tilstrækkeligt høje, og varmebehovet dækkes derfor nu
kun i begrænset omfang af kraftvarmeværket.
Det primære fjernvarmebehov i Nordborg/Havnbjerg området klares nu, i øvrigt helt
som oprindeligt, af de fire fjernvarmecentraler.
Det ca. 90 ˚C varme vand fra kraftvarmeværket tilføres en akkumuleringstank som
rummer 2.200 m3 vand. Herfra ’aftappes’ vandet, når der er brug for varmen ude hos
forbrugerne, via en transmissionsledning frem til de fire oprindelige varmecentraler.
Ved udgangen af 2018 bortfalder det såkaldte rådighedsbeløb fra Energinet, hvilket
får stor negativ indflydelse på kraftvarmeværkets økonomi. Hvis ikke der i stedet
kommer anden offentlig, tilsvarende støtte til kraftvarmeværket, er den fortsatte
eksistens af det meget tvivlsom.
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Foto 4 – Nordborg Kraftvarmeværk

Tabel 2 – Ydelse og forbrug, Nordborg Kraftvarmeværk

Nordborg kraftvarmeværk
Adresse
Mellemvej 31, 6430 Nordborg
Type og fabrikat
2 stk. gasmotorer, Rolls Royce/Bergen
(KVGS-18G)
Idriftsat (årstal)
1993
El-ydelse, maks. (MW)
2 x 3 (6 MW)
Varmeydelse, maks. (MW)
2 x 4,25 (8,5 MW)
2015
2016
Driftstimer (h/år)
546 + 523
626 + 626
Driftstimer, totalt (h)
72.663 + 72.790
73.290 + 73.416
Affaldsproduktion
Ingen
Kemikalieforbrug
Ingen (udover salt til blødgøring)
Smøreolieforbrug (l/år)
500
400
3
Vandforbrug (m /år)
Ukendt
Ukendt
Spildevandsproduktion (m3/år)
Ingen (ingen udledningstilladelse)
NOx: 9-11
Røggasemissioner (mg/Nm3)
CO: 180-192
UHC: 23-24 (regnet som mg C)
Naturgasforbrug (m3/år)
765.526
898.203
CO2-emission fra naturgas (ton/år)
1.723
2.022
Elforbrug (MWh/år)
159
181
CO2-emission fra elforbrug (ton/år)
37
42
Elproduktion (MWh/år)
3.206
3.741
Varmeproduktion (MWh/år)
4.173
4.962
Varmesalg, total (MWh/år)
2.896
3.646
Varme salg, Havnbjerg (MWh/år)
1.200
1.340
Varme salg, Langesø (MWh/år)
884
1.014
Varme salg, Østerlund (MWh/år)
605
976
Varme salg, Th. Brorsens Vej (MWh/år)
207
316
Varme transmissionstab (%)
30,6
26,5
Uheld
Ingen
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Den nedadgående trend mht. driftstimer er klart illustreret i Figur 23.
Figur 23 – Driftstimer 2011-2016, Nordborg Kraftvarmeværk
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Østerlund Varme
Østerlund varmecentral består af to naturgasfyrede fjernvarmekedler som er opført i
1970 og 1972. Varmecentralen forsyner de 495 forbrugere i Østerlund området med
fjernvarme.
I 1993 blev varmecentralen suppleret med Nordborg kraftvarmeværk, som på daværende tidspunkt overtog det meste af fjernvarmeforsyningen i hele Nordborg/Havnbjerg området.
I mellemtiden er elpriserne generelt faldet, ligesom den offentlige støtte til kraftvarmeproduktion er reduceret væsentligt, hvorfor Østerlund varmecentral nu igen
står for langt den overvejende del af områdets varmeforsyning.
Foto 5 – Østerlund Varme
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Tabel 3 – Ydelse og forbrug, Østerlund Varm

Østerlund varmecentral
Adresse
Tangsholmvej 10, 6430 Nordborg
Type og fabrikat
2 stk. naturgaskedler, Danstoker
Idriftsat (årstal)
1970 + 1972
Varmeydelse, maks. (MW)
1,6 + 3,15
2015
2016
Affaldsproduktion
Ingen
Kemikalieforbrug
Ingen
Vandforbrug (m3/år)
541
610
Spildevandsproduktion (m3/år)
Ingen (ingen udledningstilladelse)
NOx: 82
Røggasemissioner (mg/Nm3)
CO: 0
Naturgasforbrug (m3/år)
925.378
891.898
CO2-emission fra naturgas (ton/år)
2.083
2.008
Elforbrug (kWh/år)
80
76
CO2-emission fra elforbrug (ton/år)
18
18
Varmeproduktion (MWh/år)
10.798
10.828
Varmesalg (MWh/år)
7.218
7.160
Varme transmissionstab (%)
33,2
33,9
Uheld
Ingen

Foto 6 – Østerlund Varmecentral med de to naturgasfyrede Danstoker kedler
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Summering af produktion og forbrug
Nedenfor er forbrug, produktioner og CO2-emissioner summeret for Nordborg kraftvarmeværk og Østerlund varmecentral.
Tabel 4 – Samlet forbrug

Affaldsproduktion
Kemikalieforbrug *
(udover salt til blødgøring)
Smøreolieforbrug (l/år)
Vandforbrug (m3/år)
Spildevandsproduktion (m3/år)
Naturgasforbrug (m3/år)
Elforbrug (MWh/år)
Elproduktion (MWh/år)
Varmeproduktion (MWh/år)
Varmesalg (MWh/år)
Varme transmissionstab, total (%)
CO2-emission, total (ton/år)
Uheld
7.4

2015
Ingen
Ingen
500
> 541
Ingen
1.690.904
239
3.206
14.971
10.114
32,4
3.861
Ingen

2016
Ingen
Ingen
400
> 610
Ingen
1.790.101
257
3.741
15.790
10.806
31,6
4.090
Ingen

Projekt Nordals Fjernvarme
Nordals fjernvarme projektet er startet op i 2015, og det forventes at få de endelige
myndighedsgodkendelser i 2018.
Projektets forsyningsområde, er ifølge kommunens varmeplan:
 Nordborg
 Havnbjerg
 Svenstrup
 Guderup
 Egen
Det totale varmebehov i forsyningsområdet er ca. 85.000 MWh/år.
I Nordborg og Havnbjerg er der allerede etableret fjernvarme i forbindelse med
Østerlund området samt hos boligselskaberne DANBO og NAB.
Den fremtidige varmeproduktion til hele forsyningsområdet planlægges at finde sted
vha. to biomassefyrede kedler (10 + 6 MW), placeret på Lundenvej nær Danfoss.
Spids- og reservelast planlægges at komme fra Danfoss fra en (eksisterende) 18 MW
naturgasfyret kedel, som ideelt er placeret nær de biomassefyrede kedler.
Danfoss skal sandsynligvis også levere overskudsvarme fra deres nye varmepumper
ind på fjernvarmenettet i sommerhalvåret, hvis afgiftsreglerne ellers tilsiger det.
Den overvejende del af varmen på Nordals produceres i dag på naturgas, så den biomassebaserede varmeproduktion i Nordals fjernvarme projektet medfører, ud over
lavere varmeregninger, en betragtelig CO2-reduktion.
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Fuldt udbygget estimeres den årlige CO2-reduktion pga. projektet således til at udgøre ca. 17.500 ton/år.
Planen (overordnet) for udrulningen af fjernvarmen er vist her:
 2018 – 2022: Nordborg/Havnbjerg
 2019 – 2023: Svenstrup
 2020 – 2024: Guderup/Egen.
Det er tillige planen at afvikle alle de nuværende, ældre fjernvarmecentraler i hele
Nordborg/Havnbjerg området.
På nedenstående kort ses: konverteringsområderne, de eksisterende fjernvarme områder og grunden hvorpå de to biomassefyrede fjernvarmeværker planlægges etableret i 2018 og 2020.
Foto 7 – Forsyningsområder, Nordals fjernevarmeprojekt
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KORTLÆGNING – ADMINISTRATION
Kortlægningen omfatter selve administrationsbygningen på Ellegårdvej 8, Sønderborg.
Forbrug opgøres samlet, men fordeles ikke på de enkelte driftsselskaber.
Der
 Elforbrug, 105.064 kWh
 Fjernvarme, 744 GJ
 Solceller, -144.187 kW (bidrag – ikke forbrug)
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BILAG 1 - NØGLETAL
Der anvendes følgende nøgletal i beregninger fra forbrug til CO2-emission.
Energi og drivmidler
Energi/El

CO2-emisission

Enhed

230 gram CO2/kWh

Naturgas

2,251 Kg CO2/m3

Fjernvarme

24,77 Kg CO2/GJ

Diesel

2,66 Kg CO2/liter

Benzin

2,38 Kg CO2/liter

Gas

2,30 Kg CO2/kg
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