NOTAT
16/8 2015

Datakortlægning af energistrømme i Region Syddanmark for år 2012
I nærværende notat beskrives opbygningen af Insero Energys energibalancemodel, som er blevet
udarbejdet i forbindelse med projektet Strategisk Energiplanlægning (SEP) for Region Syddanmark.
I projektet er energibalancemodellen blevet anvendt til kortlægningen af energistrømmene i Region
Syddanmark for år 2012. Det er valgt at basere datakortlægningen på år 2012, da flere af datakilderne først
opdateres op til 12 måneder efter årets afslutning, hvorfor det ikke har været muligt at indsamle data fra
2013.
Anvendte kilder, beregningsforudsætninger og antagelser i forbindelse med kortlægningen fremgår af
notatet.
Kortlægningen af energistrømmene for Regions Syddanmark er efterfølgende blevet overført til
visualiseringsværktøjet Energy Together1 (E2G).
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1 Energibalancemodellen
Insero Energy har i projektet udarbejdet en energibalancemodel, som systematiserer og overskueliggør
energistrømmene (udvinding, forbrug, produktion, import/eksport) i et geografisk område.
Energibalancemodellen er blevet designet, så energistrømmene let kan overføres til visualiseringsværktøjet
E2G.
Figur 1 Opbygning i Insero Energys energibalancemodel

Energibalancemodellen er overordnet set bygget op omkring en midtersøjle, som indeholder
konverteringsanlæg og slutforbrugsenheder (se Figur 1). Venstre side af modellen, brændselssiden, angiver
type og mængde på brændsler, som enten indgår i en konverteringsproces eller som et slutforbrug, mens
højre side af modellen, produktionssiden, angiver type og mængde på konverteringsanlæggenes produktion
af sekundære brændsler. Pilen fra produktionssiden til brændselssiden på Figur 1 angiver, at de
producerede sekundære brændsler efterfølgende enten anvendes i en slutforbrugsenhed eller som nyt
input i en konverteringsproces (med mindre produktionen eksporteres til et andet geografisk område).
Energibalancemodellen indeholder følgende konverteringsanlæg og slutforbrugskategorier:
Konverteringsanlæg
- Havmøller
- Landmøller
- Sekundære EL-producerende anlæg
- Sekundære KV-producerende anlæg
- Sekundære varmeproducerende anlæg
- Fjernvarme anlæg
- Decentrale KV-producerende anlæg
- Centrale KV-producerende anlæg
- Centrale EL-producerende anlæg
- Raffinaderier
- Vandkraft anlæg
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Slutforbrugskategorier2
- Transport
- Husholdninger
- Handels- og serviceerhverv
- Produktionserhverv

Slutforbrugskategorierne er i energibalancemodellen yderligere opdelt i forbrugsenheder
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Energibalancemodellen indeholder følgende primære brændsler:
Fossile brændsler
- Råolie
- Halvfabrikater
- Naturgas
- Kul
- Affald (ikke-bio)
- Kerneenergi

Biomasse
- Halm
- Skovflis
- Brænde
- Træpiller
- Træaffald
- Affald (Bio)
- Gylle

Lokal vedvarende energi
- Sol
- Vind
- Vand
- Geotermisk
- Omgivelsesvarme

Energibalancemodellen indeholder følgende sekundære brændsler:
Fossile brændsler
- Raffinaderigas
- Benzin
- Gasolie/Dieselolie
- Fuelolie
- RDF (ikke-bio)
- LPG
- LVN
- Flybenzin
- Petroleum/Kerosen
- JP1
- Spildolie
- Petrokoks
- Orimulsion
- Terpentin, smøreolie og bitumen

Biobrændsler
- Biogas
- Biobenzin
- RME
- DME
- RDF (bio)
- Biokerosen
- SNG
- Metanol
- Etanol
- Brint

Sekundær energi
- EL
- Fjernvarme
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Af Figur 2 fremgår et eksempel på energiomsætningen i energibalancemodellen. Eksemplet tager
udgangspunkt i et fiktivt KV-anlæg, som konverterer skovflis til el og fjernvarme og illustrerer både
konverteringstab og distributionstab.
Figur 2 Eksempel på energiomsætning i energibalancemodellen
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2 Kortlægning af energistrømme i Region Syddanmark
I projektet er der blevet foretaget en historisk kortlægning af energistrømmene i Region Syddanmark for år
2012. Kortlægningen er både foretaget for regionen som helhed og for hver af regionens 22 kommuner.
I forbindelse med kortlægningen er der blevet udarbejdet et regneark3, som indeholder Insero Energys
energibalancemodel samt detaljerede grafer for CO2-emissioner, brændsler, VE-andele, m.m. Regnearket
rummer desuden alt den bagvedliggende data og databehandling, som ligger til grund for
datakortlægningen.
I regnearket er det muligt at vælge, om man vil se resultater for hele Region Syddanmark eller for en af
regionens 22 kommuner. Derudover er det også muligt at vælge hvilken allokeringsmetode, der skal
benyttes til fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktion. Den totale CO2-emission vil variere,
afhængig af allokeringsmetoden, da varme og brændsel til procesenergi ikke beregnes ud fra
allokeringsmetoden, men oplyses gennem andre kilder, der ikke giver mulighed for denne differentiering.
125 %-metoden vil derfor give en lavere samlet CO2-udledning end 200 %-metoden.
I det følgende beskrives de anvendte kilder, beregningsforudsætninger og antagelser i forbindelse med
kortlægningsarbejdet.

2.1 Kilder
I dette afsnit beskrives de kilder, der er benyttet til datakortlægningen. Herudover beskrives styrker samt
svagheder ved de benyttede kilder.
Energiproducenttællingen (EPT)
Energiproducenttællingen er Energistyrelsens årlige opsamling af data for el- og fjernvarmeproducerende
anlæg, der levere el og/eller varme til et kollektivt forsyningsnet. Data indrapporteres af alle producenter
efter en fast skabelon og ENS følger op på datakvaliteten. Energiproducenttællingen regnes som en
pålidelig kilde til både produktion af el- og varme samt til forbrug af brændsler efter type.
Energiproducenttællingen er fortrolig, og data må kun bruges på anonymiseret form.
BBR
BBR er en optegnelse af alle bygninger. I BBR beskrives primær samt sekundær opvarmningskilde,
bygningens alder og beboelsesareal. I kortlægningen af energibalancen for Region Syddanmark er BBRregisteret benyttet til estimering af energiforbrug til opvarmning af boliger med individuel opvarmning. Det
gælder både primær og sekundær opvarmning. Styrken i BBR er, at alle bygninger er registreret, så
dataniveauet er meget detaljeret. Ulempen er, at det er bygningsejernes ansvar at holde BBR data
opdateret ved fx skift af varmekilde. Kvaliteten af data er derfor varierende og nogle kommunes
undersøgelser viser en stor fejlmargin mens andre undersøgelser viser, at data er rimeligt præcise.
Danmarks Statistik – særkørsel for Region Syddanmark
Danmarks Statistik er benyttet til data, der ikke har kunnet opsamles hos forbrugerne eller skaffes
andetsteds. Til denne kortlægning har DS lavet en specialkørsel for Region Syddanmark, hvor forbrugsdata
er opdelt på kommuneniveau. DS’s data er top-down data. Dvs. at de tager udgangspunkt i Energistyrelsens
totale energiforbrug for DK og ud fra et ret kompliceret sæt af fordelingsnøgler fordeler energiforbrugende
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ud på hver enkelt husstand, virksomhed, institution osv. Fordelen ved denne metode er, at alle områder
dækkes og totalerne stemmer. Ulempen er, at en faktuel reduktion af fx en enkelt virksomheds
energiforbrug ikke vil blive godskrevet denne virksomhed/kommune, da besparelsen vil blive fordelt ud
over alle virksomheder i denne branche.
Energistyrelsens Energistatistik for 2012
Denne kilde vurderes at være af høj kvalitet. Energistatistikken gælder dog kun for Danmark som helhed.
Når denne kilde bruges i datakortlægningen fordeles energiforbruget i forhold til indbyggertal. Det gælder
typisk inden for lufttransport og søtransport, hvor det antages, at alle landets indbyggere bidrager til
energiforbruget uanset geografisk placering i forhold til lufthavne og havne.
Stamdataregistret for vindkraftanlæg
Stamregisteret for vindkraftsanlæg er Energinet.dk’s opsamling af kapacitets og produktionsdata for
samtlige nettilsluttede vindmøller i Danmark. Data regnes som yderst pålidelige, da det er de samme data,
der afregnes økonomisk efter.
Data for biogasproduktion og anvendelsen af energiafgrøder
Dette regneark er udarbejdet af Energistyrelsen og indeholder data for biogasproduktion for årene 2000 til
2012, samt en detaljeret opgørelse anlæg for anlæg for 2012. Den sidst nævnte opgørelse er blevet holdt
op imod Energiproducenttællingen, for at finde eventuelle slutforbrug eller produktion af biogas, som ikke
oplyses ud fra Energiproducenttællingen. Dette gælder blandt andet Fredericia centralrenseanlæg, Korinth
Landbrugsskole, o. lign.
Vejdirektoratet
Til beregning af energiforbruget til vejtransport benyttes Vejdirektoratets opgørelse af det totale
transportarbejde opgjort på køretøjstyper.
DMU
Til beregning af energiforbruget til vejtransport benyttes DMU’s opgørelse af det gennemsnitlige
brændstofforbrug for køretøjer opgjort på køretøjstyper.
Dansk Fjernvarmes Benchmarking statistik 2012/13
Denne statistik er benyttet til at indsamle data for salg af fjernvarme for de fjernvarmeselskaber, der ikke
har responderet på vore dataindsamling.

2.2 Udvinding og import af primære brændsler
Det har, på baggrund af dataopsamlingen i projektet, ikke været muligt at skelne mellem hvornår de
primære brændsler er blevet udvundet lokalt og hvornår de er blevet importeret. Udvinding og import af
primære brændsler fremgår derfor ikke af kortlægningsarbejdet.

2.3 Konverteringsanlæg
Hav-vindmøller
Produktionstal for havvind er hentet fra ”Stamdataregistret for vindkraftanlæg”. Det antages i
energibalancemodellen at energiproduktionen til vindkraft er lig inputtet af primær energi (vind).
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Produktionstallet for havvind er tildelt Region Syddanmark/kommunerne ud fra forholdet mellem
elforbruget i området og det totale elforbrug i Danmark.
Land-vindmøller
Produktionstal for landvind er hentet fra ”Stamdataregistret for vindkraftanlæg”. Det antages i
energibalancemodellen at energiproduktionen til vindkraft er lig inputtet af primær energi (vind).
Sekundære elproducerende anlæg
Sekundære elproducerende anlæg er anlæg, hvis primære opgave ikke er at producere el til nettet.
Overskydende el sælges til nettet, hvormed elproduktionen til nettet bliver anlæggets sekundære opgave.
Eksempler på sekundære elproducerende anlæg er solceller og nødstrømsanlæg.
Produktionstal for denne kategori hentes fra EPT, hvor egetforbruget/procesenergien ikke medregnes, da
disse data meldes ind via andre kilder i slutforbrugskategorierne. Det er dermed kun brændsler til
elproduktion til nettet der medregnes.
Sekundære kraftvarme-producerende anlæg
Sekundære kraftvarme producerende anlæg er anlæg, hvis primære opgave ikke er at producere el og
varme. I denne kategori ligger f.eks. Kommune Kemi samt affaldsforbrændingsanlæg. Produktionstal for
denne kategori hentes fra EPT, hvor egetforbruget/procesenergien ikke medregnes, da disse data meldes
ind via andre kilder i slutforbrugskategorierne. Det er dermed kun brændsler til el- og varmeproduktion til
nettet der medregnes.
I modellen er det beregnet hvor stor en del af hvert brændsel der går til henholdsvis el- og
varmeproduktion. Dette er gjort ud fra hvilken allokeringsmetode der er valgt på modellens forside.
Brændselsandelen til varme er beregnet med følgende formel:
𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑
𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝑣𝑟𝑖𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
=
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑟æ𝑛𝑑𝑠𝑒𝑙𝑠𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

Samme formel er anvendt for at finde brændselsandelen til procesvarme:

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠
𝑉𝑎𝑟𝑚𝑒𝑣𝑟𝑖𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑
=
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑟æ𝑛𝑑𝑠𝑒𝑙𝑠𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

Der er dog specialtilfælde, hvor disse formler ikke er benyttet. Hvis CM-værdien for det pågældende værk
er under 0,2 benyttes følgende formel:
𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑 =

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑
𝐸𝐿𝑝𝑟𝑜𝑑 ∗ 3 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑

Det antages dermed at ikke al elproduktion er samproduceret med varme. Samme formel gør sig gældende
for procesenergi.
Ud fra ovenstående andele kan brændselsmængden til varme, procesvarme og el bestemmes. Brændsler til
el udgør den tilbageværende brændselsmængde, når brændsler til varme og procesvarme er blevet
fratrukket.
Sekundære varmeproducerende anlæg
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Sekundære varmeproducerende anlæg er anlæg, hvis primære opgave ikke er at producere varme til
nettet. Overskydende varme sælges til nettet, hvormed varmeproduktionen til nettet bliver anlæggets
sekundære opgave. Eksempler på sekundære varmeproducerende anlæg er overskudsvarme og
affaldsforbrændingsanlæg.
Produktionstal for denne kategori hentes fra EPT, hvor egetforbruget/procesenergien ikke medregnes, da
disse data meldes ind via andre kilder i slutforbrugskategorierne. Det er dermed kun brændsler til
varmeproduktion til nettet der medregnes.
Fjernvarme anlæg
Data for fjernvarmen er hentet fra EPT. Aabenraa kommune er den eneste kommune, der har fjernvarme
import fra udlandet. Her er der tale om en fjernvarmeimport fra Flensburg Stadtwerke til Padborg.
Brændselsforbrug for de enkelte fjernvarmeværker tilfalder den kommune hvori værket ligger, dog med
den undtagelse at hvis værket føder ind på et fjernvarmenet, der overskrider kommunegrænser, så tildeles
brændselsforbruget efter fordelingsnøgler taget fra Energistyrelsens Energibalance regneark4.
Decentrale kraftvarme anlæg
Decentrale kraftvarmeværker er kraftvarmeværker, hvis primære opgave er at producere el og varme til de
respektive net, men som ikke ligger på en central kraftværksgrund. I de fleste tilfælde er disse værker kun i
stand til at køre modtryksdrift, hvilket betyder, at forholdet mellem el- og varmeproduktion kan ikke
ændres. Data for de decentrale kraftvarmeværker er hentet fra EPT.
Brændselsforbrug for de enkelte decentrale kraftvarmeværker tilfalder den kommune hvori værket ligger,
dog med den undtagelse at hvis værket føder ind på et fjernvarmenet, der overskrider kommunegrænser,
så tildeles brændselsforbruget til el- og varmeproduktion efter fordelingsnøgler taget fra Energistyrelsens
Energibalance regneark4.
I modellen er det beregnet hvor stor en del af hvert brændsel der går til henholdsvis el- og
varmeproduktion. Dette er gjort ud fra hvilken varmevirkningsgradsmetode der er valgt på modellens
forside. Beregningen af brændselsfordelingen er blevet foretaget ud fra de samme formler som angivet i
beskrivelsen af de sekundære kraftvarme-producerende anlæg.
Centrale kraftvarme-producerende anlæg (KV-drift)
De centrale kraftvarme-producerende anlæg er de kraftvarme producerende anlæg, som er opført på
”centrale kraftværksgrunde”. Disse værker står bl.a. opført i bilag 1 i LBK nr. 1118 af 26/09/2014. Data for
disse værker er hentet fra EPT og data for CM-værdier er hentet fra UP-92.
I Region Syddanmark er der tale om Enstedværket, Esbjergværket, Fynsværket samt Skærbækværket. Disse
værker har alle blokke der er i stand til at køre i kondensdrift, dvs. at de kan øge elproduktionen, hvis
efterspørgslen er høj.
Det er antaget at al elproduktion og brændselsforbrug til kondensdrift går til en såkaldt ”importpulje”,
hvorfra de enkelte kommuner kan importere residualel. For at kunne skelne mellem KV-drift og
kondensdrift anvendes værkernes CM-værdier, som angiver forholdet mellem el- og varmeproduktion i
modtryksdrift, hvormed det er muligt at bestemme elproduktionen i KV-driften. Differencen mellem
elproduktionen i KV-drift og den totale elproduktion, vil da udgøre elproduktionen i kondensdrift.
4
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De centrale kraftvarme-producerende anlæg føder alle ind på fjernvarmenet, der overskrider
kommunegrænser derfor fordeles brændselsforbruget el- og varmeproduktionen til de pågældende
kommuner efter fordelingsnøgler taget fra Energistyrelsens Energibalance regneark4.
I modellen er det beregnet, hvor stor en del af hvert brændsel der går til henholdsvis el- og
varmeproduktion. Dette er gjort ud fra hvilken varmevirkningsgradsmetode der er valgt på modellens
forside. Beregningen af brændselsfordelingen er blevet foretaget ud fra de samme formler som angivet i
beskrivelsen af de sekundære kraftvarme-producerende anlæg.
Centrale kraftvarme producerende anlæg (kondens)
Som beskrevet i ovenstående afsnit skelnes der for de centrale kraftvarme-producerende anlæg mellem
KV-drift og kondensdrift ved at anvende værkernes CM-værdier. CM-værdien angiver forholdet mellem elog varmeproduktion i modtryksdrift, hvormed det er muligt at bestemme elproduktionen i KV-driften.
Differencen mellem elproduktionen i KV-drift og den totale elproduktion, vil da udgøre elproduktionen i
kondensdrift. Elproduktionen i kondensdrift og det tilhørende brændsel tilfalder ikke den kommune hvori
værket er placeret. Produktionen og brændslet ryger derimod i en pulje, hvorfra residualel kan importeres.
Centrale elproducerende anlæg
De centrale elproducerende anlæg er de elproducerende anlæg, som er opført på ”centrale
kraftværksgrunde”. Disse værker står bl.a. opført i bilag 1 i LBK nr. 1118 af 26/09/2014.
I Region Syddanmark indeholder denne kategori kun nødstrømsanlæg på Esbjergværket, Fynsværket og
Skærbækværket.
Raffinaderier
I denne kategori ligger eventuelle raffinaderier, hvor produktionen forbliver i Region Syddanmark. Det vil
sige at Shell raffinaderiet ikke er medregnet i denne kategori. Det er antaget at al produktion går til en pulje
hvorfra de enkelte kommuner kan importere brændsler til blandt andet transport, dermed skelnes ikke
mellem om brændslerne er importeret fra udlandet, eller om brændslerne er produceret lokalt.
Det betyder at potentielle konverteringstab i raffinaderiprocessen ikke fremgår som et energiforbrug i
Fredericia kommune. Heri ligger en fejlkilde, da vi dermed ikke tager højde for den mængde energi, der går
tabt i raffinaderiprocessen. Det samme gælder for de importerede brændsler fra udlandet. Ved denne
fremgangsmåde bliver det underordnet, rent energi- og CO2-mæssigt, om sekundære brændsler
importeres fra udlandet eller produceres lokalt.
Vandkraft
Produktionsdata for vandkraft er hentet fra EPT. I Region Syddanmark er der i alt 11 vandkraftværker i
2012.
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2.4 Nettab, udveksling og lagring
Nettab
El:
For el regnes der med et distributionstab på strækningen fra værket (ab værk) til slutforbrugsenheden (an
forbruger) på 6,5 %.
Fjernvarme:
For fjernvarmen beregnes distributionstabet på strækningen fra værket (ab værk) til slutforbrugsenheden
(an forbruger) på baggrund af den samlede varmeleverance til nettet og det samlede varmeforbrug.
Regionens og kommunernes distributionstab vil derfor variere fra hinanden.
Da fjernvarmeforbrugene for de fynske kommuner er beregnet har det i nogle tilfælde ført til negative
nettab. For at undgå dette har vi i de pågældende kommuner brugt to fremgangsmåder:
1. Hvis kommunen deler net med andre kommer, så er tilpasningen sket ved at ændre på
fordelingsnøglen for nettet, sådan at nettabet bliver 23,4
2. Hvis kommunen ikke deler net med andre kommuner, så er tilpasningen sket ved at gange en
faktor på forbrugsdataene, sådan at nettabet bliver 23,4.
Udveksling
El:
Idet der regnes med et fast distributionstab for el, vil der enten skulle importeres eller eksporteres el i
regionen/kommunerne.
Ved import af el, importerer hver enkelt kommune residualel fra en pulje, hvor brændselsmikset svarer til
kondensproduktion. Puljens sammensætning gør det muligt, at der i kommunen vil findes brændsler, som
ikke konverteres i kommunen, men som fremkommer af brændselsmikset for kondens-produktion.
Ved eksport af el, eksporterer hver enkelt kommune det samme brændselsmiks, som beskreven ovenfor.
Denne fremgangsmåde følger Energistyrelsens nuværende regler (medio 2015).
Fjernvarme:
Når der fødes fjernvarme ind på et fjernvarmnet, der overskrider kommunegrænser, så fordeles
brændselsforbrug til fjernvarme, uafhængig af produktionsteknologi, efter hvor fjernvarmeforbruget ligger.
Det vil f.eks. sige at en kommune kan have et kulforbrug, selv om der ikke bruges kul i kommunen, hvis blot
en kulforbrugende kommune føder ind på et fællesnet, så vil alle kommuner der aftager fjernvarme fra
dette net få et kulforbrug. Et eksempel kunne være TVIS-nettet.
Ved ovenstående fremgangsmåde indgås beregningsmæssige fjernvarme udveksling mellem kommunerne i
regionen. Dog har Aabenraa som den eneste kommune en fjernvarmeimport, da Padborg får leveret
fjernvarme fra Flensborg.
Lagring
I dataopsamlingen for år 2012 er der ikke blevet registreret varme- eller el-lagre i Region Syddanmark.

2.5 Slutforbrug
Slutforbruget af energi er delt op i to dimensioner. Den første dimension er brancheopdelingen mens den
anden dimension er energityper.
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Brancheopdelingen i energibalancemodellen er en del finere end Energistyrelsens vejledning. Da der på
tværs af energisektoren arbejdes med mange forskellige brancheopdelinger, har det været nødvendigt at
vælge en fælles brancheopdeling og så ”oversætte” de andre brancheopdelinger til denne standard. Vi har
valgt at tage udgangspunkt i den brancheopdeling, som Energistyrelsen benytter i deres årlige
energistatistik.
Da det ikke var muligt at skaffe alle data på det mest detaljerede niveau, arbejdes der med tre
detaljeringsniveauer. Hovedkategorierne (niveau 1) er:





Husholdninger
Handels- og serviceerhverv
Produktionserhverv
Transport

Hver hovedkategori er yderligere opdelt i underkategorier (niveau 2) og nogle af underkategorierne er
yderligere opdelt (niveau 3).
I datakortlægningen er slutforbruget af energi opdelt i følgende energiformer:


















El
Fjernvarme
Naturgas
Brænde
Træpiller
Halm
Affald
Biogas
Fyringsolie
Dieselolie
Benzin
Jetfuel (JP1)
Bioethanol
Biodiesel
Solvarme
Omgivelsesvarme
Andet

I det følgende beskrives hvordan slutforbruget af energi for de 22 kommuner i Region Syddanmark er
indsamlet med udgangspunkt I brancheopdelingen.

2.5.1 Husholdninger
Kategorien husholdninger er opdelt i tre underkategorier:




Enfamiliehuse
Etageboliger
Fritidshuse
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Indsamlingen af forbrugsdata er foretaget på samme måde for alle underkategorier, så derfor beskrives de
tre kategorier samlet.
El, fjernvarme og naturgas
Det har været en klar prioritet, at indsamle så mange data som muligt, som faktuelle forbrugsdata. Ejerne
af forsyningsnettene for el, fjernvarme og naturgas er derfor blevet kontaktet med henblik på levering af
brancheopdelte forbrug for både 2012 og 2013. 2013 data er indsamlet for at gøre det nemmere
efterfølgende at opdatere datakortlægningen for 2013. For alle sydjyske kommuner samt Middelfart er er
disse direkte forbrugsdata indsamlet for både el, fjernvarme og naturgas. For de øvrige fynske kommuner
er kun naturgasforbrug som direkte forbrugsdata. El- og fjernvarmeforbrug i de øvrige fynske kommuner er
top-down data fra Danmarks Statistik.
Forbrugsdata for el i huse med solcelleanlæg har krævet særlig opmærksomhed, da det forbrug,
elselskaberne har oplyst er nettoforbruget, altså det reelle elforbrug minus produktionen fra solceller. Det
har derfor været nødvendigt at estimere produktionen fra solceller på enfamiliehuse pr kommune, og
efterfølgende lægge denne produktion til elforbruget for enfamiliehuse. Elproduktionen fra solceller på
enfamiliehuse er fundet ved at sortere alle solcelleanlæg registreret af Energinet.dk inden 2013 efter
kommune og kapacitet. Det er herefter antaget, at solcelleanlæg på under 7 kW kapacitet er tilknyttet
enfamiliehuse. Produktionen fra disse er så lagt til elforbruget i enfamiliehuse.
Kvaliteten af de indsamlede forbrugsdata er noget svingende. For el og naturgas er kvaliteten god, da der er
forholdsvis få net-ejere. Disse store virksomheder har været meget samarbejdsvillige og i stand til at levere
forbrugsdata på meget detaljeret niveau.
Når det gælder fjernvarme, så har det været et meget stort arbejde, at forsøge at skaffe data for de rigtigt
mange fjernvarmeselskaber. I de fleste kommuner er der 3-8 forskellige fjernvarmeselskaber, og kan eller
vil et eller to selskaber ikke levere data, har det ikke været muligt at opstille et samlet forbrug for
kommunen. Vi har derfor været nødsaget til at benytte data fra Dansk Fjernvarmes Benchmarking statistik
2012/13, for de selskaber, der ikke har leveret data. Tallene fra DFF er dog ikke brancheopdelt.
Ud over dette, så er der ingen standard for brancheopdelingen i de mange fjernvarmeselskaber, så vi har
modtaget en række forskellige opdelinger, som det har været vanskeligt at sammenstille. Et andet problem
er, at mange fjernvarmeselskaber ikke har en opgørelse efter kalenderåret. Vi har derfor modtaget rigtigt
mange opgørelser baseret på fyringssæson. Skæringsdato for fyringssæsonen er der heller ikke nogen
standard for. De data vi har modtaget for salg af varme i 2012 har derfor været med seks forskellige
skæringsdatoer. For afregningsår forskellige fra kalenderåret har vi graddagekorrigeret forbruget i forhold
til antal graddage i afregningsåret sammenholdt med antal graddage i kalenderåret.
Individuel opvarmning
Det er ikke muligt at indsamle faktuelle forbrugsdata for individuel opvarmning bortset fra naturgas, da
disse data ikke findes. I stedet er forbruget af: Olie, brænde, træpiller, halm, solvarme og omgivelsesvarme
(varmepumper) estimeret ud fra BBR data. For hver kommune er alle huse med fx oliefyr fundet. Ud fra
hvert hus alder og areal er olieforbruget estimeret vha. Energistyrelsens tabeller for standardforbrug.
Samme metode er benyttet for alle huse med biomasse, olie eller omgivelsesvarme som primær
opvarmning. For huse med brændeovn eller solvarme som sekundær opvarmning, er energiforbruget
estimeret ud fra standardværdier uafhængig af husets størrelse eller alder. Disse standard værdier er
beskrevet i Energistyrelsens vejledning til datakortlægning.
Transport
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Husholdningernes forbrug af brændsler til transport er samlet under kategorien ”Transport”

2.5.2 Handels- og serviceerhverv
Handels- og serviceerhverv er opdelt i fire underkategorier:





Engroshandel
Detailhandel
Privatservice
Offentligservice

Offentlig service er yderligere opdelt i følgende underkategorier:






Undervisning og forskning
Sundhed og veterinær
Sociale institutioner
Offentlig administration
Øvrige (forsyningsselskaber, kultur, sport/fritid)

Energiforbruget til handel og service er indsamlet og behandlet på samme måde som for ”Husholdninger”.

2.5.3 Produktionserhverv
Produktionserhverv er opdelt i tre underkategorier:




Landbrug, skovbrug og gartneri
Fremstillingsvirksomhed
Byggeri- og anlægsvirksomhed

Landbrug, skovbrug, fiskeri og gartneri
Denne kategori er yderligere opdelt i to underkategorier:



Landbrug, skovbrug og gartneri
Fiskeri

Data for slutforbrug af energi er primært hentet fra Danmarks Statistik. Da hovedparten af
landbrugsmaskiner ikke er registrerede til vejtransport er al brændstof til transport indenfor denne kategori
medtaget her og ikke under hovedkategorien transport.
Forbrug til opvarmning af stuehuse er medtaget under husholdninger. Denne kategori indeholder derfor
udelukkende procesformål samt transport.
Fremstillingsvirksomhed
Danmarks Statistiks datakørsel for dette projekt er igen benyttet som hovedkilde. Data fra DS indeholder
kun en samlet opgørelse af biomasseforbrug. Dette forbrug er opdelt i de tre biomassefraktioner: Brænde
(skovflis), træpiller og halm vha. Energistyrelsens gennemsnitstal for forbrug af biomassetyper i
fremstillingsvirksomheder.
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Byggeri- og anlægsvirksomhed
Data er taget fra Danmarks Statistiks datakørsel for dette projekt.

2.5.4 Transport
Vejtransport
Det er vanskeligt at udføre en præcis kortlægning af energiforbruget til vejtransport opdelt på kommune
niveau, da vejtransporten jo i høj grad overskrider kommunegrænser. I denne kortlægning er valgt en
metode, der tager udgangspunkt i antallet af køretøjer af forskellige typer registreret i hver kommune.
Denne metode kan naturligvis diskuteres, men er vurderet til at være den bedst tilgængelige inden for
dette projekts tids- og økonomirammer.
Metodikken er beskrevet herunder:
Fra Danmarks statistik er antallet af registrerede køretøjer pr. 1.1.2013 udtrukket på kommunebasis samt
landstal. Følgende køretøjsgrupper er benyttet:










Personbiler (- taxi)
Taxi
Rutebusser
Turistbusser og udlejning
Varebiler i alt
Lastbiler i alt
Sættevognstrækkere i alt
Motorcykler i alt
Knallert 45

Vejdirektoratet opgør det samlede trafikarbejde udført i Danmark opdelt på køretøjstyper. Fx personbiler,
benzin: 21,4 mia. Km i 2012. Vha. det samlede antal køretøjer i Danmark i denne kategori beregnes en
gennemsnitlig kørselsmængde i km pr. køretøj i 2012.
DMU opgør det gennemsnitlige brændstofforbrug opgjort pr køretøjstype. Fx personbiler, benzin: 13,7 km/l
i 2012.
Ved hjælp af disse dataudtræk fra Danmarks Statistik, Vejdirektoratet og DMU kan brændstofforbrug pr.
køretøjstype beregnes pr. kommune, og herefter summeres efter brændstoftype. Andelen af biodiesel i
diesel samt andelen af bioethanol i benzin er herefter fundet i Energistyrelsens Energistatistik for Danmark,
så energiforbruget til transport har kunnet opgøres på brændstofferne: Diesel, benzin, biodiesel og
bioethanol.
Banetransport
Det er valgt i denne kategori at behandle banetransport efter samme metode som Luftfart og Indenrigs
søtransport. Dvs. at Energistyrelsens totale energiforbrug i Danmark til Banetransport er ligeligt fordelt
efter indbyggertal. Denne metode er valgt, da det antages, at borgere i kommuner uden jernbane også gør
brug af banetransport til både persontransport og godstransport på linje med luftfart.
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Denne metode er benyttet for både diesel og el til banetransport, så forholdet mellem de to brændsler er
det samme for alle kommuner til trods for at den faktuelle fordeling mellem de to brændsler er geografisk
bestemt.
Søtransport, indenrigs
Her benyttes Energistyrelsens Energistatistik fordelt efter befolkningstal.
Udenrigsluftfart
Her benyttes Energistyrelsens Energistatistik fordelt efter befolkningstal.
Indenrigsluftfart
Her benyttes Energistyrelsens Energistatistik fordelt efter befolkningstal.
Forsvarets transport
Her benyttes Energistyrelsens Energistatistik fordelt efter befolkningstal.
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