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INTRO

Vi driver
udviklingen fremad
V

i tager klimaforandringerne alvorligt i E.ON. Hver dag vi arbejder for at gøre den grønne
omstilling så nem som mulig – for så mange som muligt.

Vi deltager lige nu i et kapløb mellem, hvor hurtigt de grønne teknologier udvikler sig,
og hvor hurtigt klimaforandringerne udfolder sig. Derfor er det ikke længere bare et spørgsmål, om
vi gør noget. Det centrale spørgsmål er, om vi gør nok. Skal vi nå i mål til tiden, kræver det, at vi alle
løfter i flok og tager del i den grønne omstilling.
Sammen med vores kunder driver vi hver dag udviklingen fremad, og vi indgår partnerskaber, der er
med til at gøre verden mere bæredygtig. Alt det kan du læse om her. Sagt med andre ord: Rapporten
indeholder det bedste, vi gjorde for klimaet i 2018. Og det var ikke så lidt.
Vi slog rekord i biogasproduktion allerede i maj. Det kan man, når man skruer op for tempoet i et af
Danmarks største biogasanlæg.
På Møn stillede vi supersolfangere op ved siden af vores varmeværk. De kommer i løbet af 2019 til at
levere den reneste varme til Lendemarkes radiatorer – helt uden brændsel, udslip og restprodukter.
I 2018 nåede vi to mio. opladninger i vores offentlige ladenetværk. Bag det tal gemmer sig
22,8 mio. kilometer, som vores elbilkunder har tilbagelagt på de danske veje siden 2014. Elbilisterne
har dermed sparet miljøet for en betydelig mængde luftforurening og ca. 27.375 ton CO2 ved at køre
elbil frem for fossile biler.
Når vi gør det nemmere for flere at leve bæredygtigt, er det fordi, vi tager medejerskab for samfundets udvikling. Det haster mere end nogensinde før, for både de globale og danske CO2-udledninger
steg i 2018. Vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er hver dag med til at gøre verden
mere bæredygtig. Jeg vil gerne sige tak for det. Der er brug for alle kræfter.
God læselyst!
Peter Jonsson, CEO, E.ON Danmark
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OM E.ON
DANMARK

Sådan arbejder
vi for en grøn
fremtid
Vores mål er, at vi udelukkende producerer og
sælger bæredygtige energi- og transportløsninger.
Danmarks største netværk
af ladestandere

Vi forsyner elbiler med strøm og har udviklet og
etableret nogle af Danmarks største og mest
effektive biogasanlæg, som vi driver i samarbejde med lokale partnere. Vi ejer og driver fire
fjernvarmeværker, hvoraf overskudsvarme,
solvarme og biomasse udgør en stor del af
energikilden. Vi investerer ligeledes i grønne
iværksættervirksomheder og tilbyder skræddersyede energiløsninger til private virksomheder, hoteller og boligforeninger. I 2018
investerede E.ON Danmark samlet set
24 mio. kroner i bæredygtig udvikling.

Udover at eje og drive Danmarks største
netværk af ladestandere til elbiler bidrager vi
også til omstilling af tung transport. Vi står bag
landestanderne til Københavns elbusser og
sammen med energiselskabet OK driver vi tre
biogastankstationer.
▼

Vi investerer massivt i grøn
og innovativ energi
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Damarks største
ladenetværk til elbiler
81 medarbejdere
i Danmark

3 biogastankstationer
i partnerskab
Havvindmølleparken
Rødsand II

4 biogasanlæg
og et 5. på vej

Sælger og rådgiver om el, gas,
varme, energieffektivisering og
integrerede energiløsninger
1 solvarmeanlæg

4 fjernvarmeværker og
30 lokale kraftvarmeværker

E.ON Danmark

Forretningsområder

Mobility & Life Cycle Solutions

E.ON Danmarks forretning er fordelt på to
hovedområder:

I fremtidens byer er der kun plads til grøn
transport. Derfor fortsætter vi med at investere
i ladestandere til elbiler og elbusser og biogastankstationer til tung transport. Biogassen
producerer vi selv på vores fire biogasanlæg og
strømmen kommer fra vores danske havvindmøller.

Customer Solutions
Vi skræddersyr grønne varme- og energiløsninger til erhvervskunder og det offentlige.
Derudover producerer og sælger vi fjernvarme
fra vores fire kraftvarmeværker og 30 mindre
lokale værker til virksomheder og private.

”Vi vil være den
foretrukne partner
inden for bæredygtige
energiløsninger.”

5

E.ON SE er et af Europas største privatejede
energiselskaber med hovedsæde i Essen i
Tyskland. E.ON Danmark indgår i E.ONkoncernens nordiske virksomhed, der har
hovedkontor i Malmø. E.ON SE har mere end
32 mio. kunder i Europa og Nordamerika
og har de seneste ti år investeret €12 mia. i
vedvarende energikilder. I Danmark er vores
ambition at drive den grønne omstilling ved
at gå foran med et godt eksempel. Vi vil være
den foretrukne partner inden for bæredygtige
energiløsninger til kommuner, virksomheder
og private.
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2018 KORT
FORTALT

Det bedste vi gjorde
for klimaet i 2018
Partnerskaber og sololøb, der hver dag gør
en forskel for klimaet.

En taxi kører ca. otte gange så meget som
en privatbil – derfor er der otte gange højere
miljøgevinst, når en taxi går over til el. I gennem
2018 har vi samarbejdet med taxiselskaberne for at skynde på omstillingen til el. Vi har i
fællesskab nøje valgt ud, hvor Københavns seks
nye hurtigladere til eltaxier skulle stå. Strømmen i vores ladere kommer fra vedvarende
energikilder. Vi har samtidig lanceret en kampagne, der hjælper chaufførerne med overgangen til el. Det kræver nemlig en del tilvænning og
planlægning at bruge 30 minutter fremfor fem
minutter på at ”tanke”.

”Dansk rekord i
opgraderet biogas:
1,5 mio. m³ i maj –
nok til 81 gasbusser
i et år.”

Sønderjysk Biogas slår alle
rekorder i biogas
Sønderjysk Biogas, et af Danmarks største
biogasanlæg, slog rekord i produktion. Anlægget producerede 1,5 mio. m³ opgraderet biogas i
maj. Dén mængde holder 81 gasbusser kørende
i et år. Sønderjysk Biogas sender hver dag
biogas ud på naturgasnettet. Biogassen bruges
primært til opvarmning og transport. Samtidig
reducerer anlægget landbrugets klimabelastning, fordi det forvandler gylle til næringsrig
gødning. Frem mod 2030 skal Danmark reducere CO2-udledningerne i primært landbrug og
transport, og biogas giver et stort bidrag, fordi
man undgår afbrænding og omdanner et restprodukt til ressourcer. Vi sluttede året stærkt af
med at producere 1,7 mio. m³ i december 2018.
Nok til 92 gasbusser i et år.
6

Geotermi: Et fremtidssikret varmelager
Den største udfordring ved vedvarende energi
er at lagre energien, fordi man fx producerer
mest solvarme om sommeren, men bruger
mest varme om vinteren. Lagring er dyrt og
svært. Medmindre man udnytter geotermi, hvor
man om sommeren pumper overskudsvarme
ned i vandreservoirer i undergrunden, hvor det
varmer vandet op og holder en nogenlunde stabil temperatur. Det varme vand pumpes så op
igen om vinteren og ud i radiatorerne. Og man
gentager processen. I Danmark har vi derfor
investeret massivt i et samarbejde med det
geotermiske operatørselskab, GEOOP, som
står for forskning og udvikling af geotermi.

▼

Vi baner vejen for eltaxier i København
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”Når prisen er let
gennemskuelig for
kunderne, bliver det
nemmere at skifte til elbil.”
144 supersolfangere skal dække 22 %
af varmen i Lendemarke

E.ON og Sixt introducerer elbil
inklusiv alt

Sammen med Heliac installerede vi et solvarmeanlæg med helt ny teknologi på Møn.
Panelerne består af en mikrofolie, der egentlig
var designet til at få det allersidste ud af en
yoghurtkarton, men kan altså også bruges til
koncentreret solvarme. Folien samler strålerne,
som forstørrelsesglas, og gør panelerne 25 %
mere effektive end almindelige solfangere –
også på vinterdage.

I E.ON er vi altid på udkig efter samarbejdspartnere, der gør grøn omstilling let for både private
og virksomheder og får Danmark væk fra fossile
brændstoffer. Biludlejningsselskabet Sixt er en
af dem. Samarbejdet gør overgangen til elbiler
risikofri og nem, fordi vi tilbyder all-inclusiveabonnementer sammen med mini-leasing af
elbil, hvor du får elbil inklusiv alt til en fast,
månedlig pris. Sammen med Sixt har vi allerede
fået 220 danskere ud i elbil.

Nissan og E.ON var først med elbiler á la All Inclusive med ladeboks, installation og ubegrænset opladning inkluderet i prisen. Vi dannede et
partnerskab efter devisen: Når prisen er let gennemskuelig for kunderne, bliver det nemmere
at skifte til elbil. Nissan producerer også den
eneste elbil i Europa, hvor batteriet kan føre el
tilbage til elnettet. Den teknologi kaldes vehicle-to-grid og er lettere genial, fordi man så kan
bruge bilbatterier til lagring af sol- og
vindenergi. Vi efterspørger mere og mere
strøm, men elnettet kan ikke levere meget
mere, men med et netværk af bilbatterier kan
vi i fremtiden undgå blackouts. Vi har indgået
et globalt partnerskab med Nissan og skal
sammen rulle vehicle-to-grid løsningen ud i
hele Europa.

Ingen udstødning og
ingen støj. Elbusserne
lader op på tre minutter
ved endestationerne.

Hotel Solutions – fordi grøn omstilling
betaler sig
I 2018 gik vi ind i et nyt forretningsområde, som
vi kalder Hotel Solutions. Vi gennemgår alle
energi-processerne i et hotels drift og gør dem
så bæredygtige som muligt – alt imens hotellet
er fuldt belagt. Det kan vi, fordi vi har specialister
ansat inden for alle de områder, der kan
optimere energiforbruget på et hotel. Det
betaler sig for hotellerne – de kan tiltrække
kunder med en grøn profil og samtidig spare
på varmeregningen og den øvrige drift.

Gennembrud for elbusser i København
Siden efteråret 2016 har E.ON sat strøm til
de første elbusser i København. I 2018 afsluttede testforsøget, og resultaterne viste, at et
overvældende flertal af passagerer og chauf-

▼

Globalt: Nissan og E.ON gør det
lettere at skifte til elbil
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”Hvert år er luftforurening
fra transporten skyld i ca. 900
dødsfald. Bare i Danmark.”

fører var tilfredse med elbusserne. Københavns
Kommune har derfor besluttet, at alle bybusserne skal køre på el inden 2025. Men allerede i
slutningen af 2019 skal 15 % være elbusser. Og
selvfølgelig er E.ON også med her.

Elbilguiden.dk hjælper danskerne med
at vælge elbil
For nye elbilejere har det hidtil været svært at
få overblik over hvilken elbil, der bedst passede
til ens behov og økonomi. Derfor lancerede vi i
2018 en ny gratis tjeneste, elbilguiden.dk, der
giver jer mulighed for at sammenligne kørselsmønster, modeller, opladning og meget andet.
Når det er nemmere at vælge elbil, er det også
nemmere at tage del i den grønne omstilling.

Lad os få renere luft i byerne

var hjemme. Deltagerne havde derfor adgang til
mange flere offentlige ladepunkter end normalt
og blev kompenseret, hvis de havde en gæsteoplader på besøg. Vi så for alvor, at Crowd
Charging har potentialet til at revolutionere
elbilopladning i hele Norden.

Hvert år er luftforurening fra transporten skyld i
omkring 900 dødsfald. Bare i Danmark. I større
byer udsættes vi for luftforurening, der svarer
til passiv rygning fra op til syv cigaretter om
dagen, og børn er særligt udsatte. Får vi dieselbilerne ud af byen, får vi renere luft. Derfor
gik vi sammen med Det Økologiske Råd om en
kampagne, der sætter fokus på problemet. Se
kampagnen på www.eon.dk/renluft.

Global elbilkampagne skal få
regeringer op af stolene
Transportsektoren er klimapolitikkens store problembarn og den eneste sektor, hvor
CO2-udslippet og olieafhængigheden blot er
steget de seneste 30 år. Derfor tilslutter vi os
den globale EV30@30-kampagne, som det
internationale energiagentur står bag. Målet er,
at 30 % af alle biler skal være elbiler i 2030.

Crowd Charging: Private ladebokse til
gavn for endnu flere
I starten af 2018 deltog 100 elbilejere i pilotprojektet, Crowd Charging, hvor de stillede deres
egen ladeboks til rådighed for andre, når de ikke
8

Madaffald blev til biogas under VM i
sejlsport
Affald blev sorteret og madrester blev brugt til
biogas under VM i sejlsport i sommeren 2018.
Sportsbegivenheden løb af stablen i Aarhus
bugt, hvor omkring 1400 sejlere fra over 90
nationer og tusindvis af sejlsportsfans fra hele
verden besøgte Aarhus. Vi havde indgået et
partnerskab med bæredygtighedsbureauet
WorldPerfect og arrangørerne af VM i sejlsport,
der sikrede, at madaffaldet blev genanvendt, at
alt strømforbrug blev dækket af vindcertifikater
og al intern transport foregik i elbiler.
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Sådan arbejder vi
med FN’s Verdensmål
Vores mål om at gøre Danmark mere bæredygtig er tæt knyttet
til FN’s Agenda 2030 – også kaldet FN’s Verdensmål.

Vi arbejder først og fremmest med mål nr. 7 om
’Bæredygtig energi’ og mål nr. 13 om ’Klimaindsats’. De to mål er omdrejningspunkterne for
vores forretning, fordi vi kun ønsker at producere og sælge bæredygtige energi- og transportløsninger. Verdensmålene er pejlemærker, som
vi transformerer til rentabel forretning.

1 af 15 danske virksomheder, der
sætter turbo på Verdensmålene
E.ON er stolt over at være blandt de 15 udvalgte
virksomheder, der sætter turbo på bæredygtig
forretning. SDG Accelerator kaldes FN-programmet, hvor 15 danske virksomheder arbejder
målrettet for at inkorporere FN’s bæredygtighedsmål med støtte fra Industriens Fond. SDG
står for Sustainable Development Goals, og
programmet fokuserer på, hvordan man rent
praktisk kombinerer målene med en rentabel
forretning. Acceleratoren i Danmark er først i
verden. Efter Danmark ruller FN den videre
ud – først i Norden og derefter globalt.

Det betyder målene for
et energiselskab

vores varmeproduktion. Det betyder også, at vi
gør en aktiv indsats for at omlægge transporten
til el eller biogas, og vi sørger for vores ansatte,
så deres arbejdsliv har det bedst mulige fundament. Udover bæredygtig energi og klimaindsats arbejder vi målrettet med partnerskaber
inden for industri, innovation og infrastruktur,
forsvarligt forbrug og produktion.

Sammen om en bæredygtig fremtid
E.ONs forretning bygger i høj grad på partnerskaber. Når vi samarbejder med andre, kan vi
bedre opfylde kundernes behov og forventninger. Og vi får ny inspiration og mere innovative løsninger og projekter. Vi indgår både
partnerskaber inden for vores kerneforretninger
som fjernvarme, bæredygtig transport og
biogasproduktion, men også på områder, der
rækker ud over vores kerneforretning fx har vi
lige nu projekter inden for geotermisk varme,
hvor vi arbejder sammen med det geotermiske
operatørselskab, GEOOP, og solvarme, hvor vi
arbejder sammen med Heliac.
▼

Fokus på bæredygtig energi
og klimaindsats

Helt konkret betyder arbejdet med Verdensmålene, at vi fx bruger bæredygtige energikilder
som sol, biogas, overskudsvarme og biomasse i
9
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FNs 17 Verdensmål
Vores arbejde med bæredygtighed er nært forbundet
med målene i FNs Agenda 2030.
CENTRALE MÅL FOR E.ON

CENTRALE DELMÅL FOR E.ON

RELEVANS FOR E.ON

7. Bæredygtig energi

7.1.2. Andel af befolkning, som primært
anvender rene brændstoffer og ren teknologi.

Vi ønsker kun at producere og sælge bæredygtig energi, derfor investerer vi hvert år i udvikling af
vedvarende energi, så en så stor del af befolkningen som muligt har adgang til grøn el og varme.

7.2.1. Andel af vedvarende energi i det
samlede, endelige energiforbrug.
9. Industri, innovation
og infrastruktur

9.4.1. CO2-udledning ift. værditilvækst.
9.c.1. Andel af befolkning dækket af et mobilt
netværk, opdelt på type af teknologi.

Hvert år investerer vi massivt i infrastruktur, der fx gør det nemmere at være elbilist. Vi er konstant
på udkig efter samarbejder inden for grøn innovation – konkret igennem vores start-up rugekasse:
#accelerateCPH

11. Bæredygtige byer
og lokalsamfund

11.6 Den negative miljøbelastning pr.
indbygger skal reduceres med særlig vægt
på luftkvalitet m.m.

Byer og lokal samfund gavnes også, når vi investerer i infrastruktur, som letter overgangen til
el- eller biogasbiler.

12. Ansvarligt
forbrug og
produktion

12.2 Inden 2030 skal der opnås en
bæredygtig forvaltning og effektiv
udnyttelse af naturressourcer.

Vi tager ansvar for hele værdikæden og fokuserer på miljø og bæredygtighed i vores indkøb. Det gælder
også vores partnere og leverandører.

13. Klimaindsats

13.3 Undervisning, oplysning og den
menneskelige og institutionelle kapacitet
skal forbedres ift. modvirkning[…] af
klimaændringer.

Når vi fremmer grøn energi, minsker vi udslip og CO2-udledninger. På den måde gør vi hver dag en aktiv
indsats for at stoppe klimaforandringerne.

17. Partnerskaber
for handling

17.16 Det globale partnerskab for bæredygtig
udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter,
der mobiliserer og deler viden, ekspertise,
teknologi og finansielle ressourcer […].

Partnerskaber er centrale for den måde, vi opbygger, udvikler og driver vores forretning. Når vi indgår
partnerskaber, tilfører vi ny viden og kompetencer. Sammen med vores partnere er vi mere innovative
og kan påvirke flere menneskers liv end alene.

10
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Thomas’ bæredygtige vaner
1. Tager toget på arbejde fremfor bilen
2. Affaldssorterer og afleverer så meget som muligt til genbrug
3. Flyver stort set aldrig – vælger hellere bilferie

Får hver dag
flere ud i elbil
Dagligt guider Thomas Terp-Madsen fra kundeservice vores kunder i at tage bæredygtige valg.

T

homas svarer på alt fra skatteregler for solcelleejere, til hvor langt man kan køre på et
halvt-tomt batteri. I 2018 blev han kåret som årets medarbejder af sine kolleger.
”Hvis jeg kan afhjælpe folks usikkerhed og gøre det nemmere at vælge grønt, så har det
været en rigtig god dag,” begynder Thomas. ”Jeg har hjulpet vores kunder i fem år. Nogle
gange kan det være ret udfordrende, for vi skal have en dyb viden om mange områder, men det er
meget givende. Vi ser, hvordan folk går fra at være usikre på, hvad en elbil kan og ikke kan, til at blive
glade elbilejere. Når folk først finder ud af, hvor nemt det er at køre elbil, så kaster de fleste sig ud i
det. Det er en fantastisk rejse at være med på,” forklarer Thomas. Kundecenteret modtager omkring
2.000 henvendelser hver måned. En større og større del af dem handler om elbiler.

11
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STRØM TIL
ELBILER

Det største ladenetværk til elbiler
Vi ejer og driver Danmarks største ladenetværk til elbiler med
over 1.350 offentlige ladepunkter. Samtidig udvikler vi løsninger
og indgår partnerskaber, der gør det let at blive elbilist.

T

otalt satte vi 696 nye ladestandere op i Danmark i 2018 – både
offentlige og til private og virksomheder. Herudover har vi etableret
hurtigladere langs motorvejsnettet og ved
knudepunkter. I 2018 opstillede vi bl.a. seks nye
hurtigladere i Region Hovedstaden til glæde for
alle elbilister, men mere specifikt for at få flere
taxier væk fra diesel over til strøm. Vi arbejder
løbende for flere taxa-samarbejder.

27.375 ton sparet CO2
Sidste år rundede vi to mio. opladninger i vores
ladenetværk siden 2014, hvoraf en mio. af
opladningerne foregik i 2018. Det svarer til, at
vores kunder ladede 11.012.778 kWh og kørte
lidt over 11 mio. kilometer i elbil. Men vigtigst
af alt, så har vi sparet klimaet for 27.375 ton
udledt CO2 siden 2014. Alt strøm i vores ladenetværk, som bliver brugt til opladning, dækker
vi med vindcertifikater, så vi understøtter omstillingen til mere vedvarende energiproduktion.

Lynladere langs motorvejene

skaberne Avis, Sixt og ALD. Samtidig leverer vi
opladning til næsten 900 delebiler i partnerskab med DriveNow, GreenMobility, Aura,
Tadaa, LetsGo og GreenAbout.

I 2019 og 2020 installerer E.ON i et joint
venture med Clever 48 lynladestationer (150350 kW) langs motorvejene i Norden. Den
første blev allerede installeret i december 2018
i Halsskov lige ved Storebæltsbroen. Lynladerne bliver en del af en elektrisk korridor med
180 lynladestationer, som E.ON etablerer på
motorvejsnettet ned igennem Europa og gør
det lettere at køre langt i elbil. Netværket står
færdigt i 2020.

Elbilguiden.dk gør det overskueligt
at vælge elbil
For potentielle elbilejere har det hidtil været
svært at få overblik over markedet for elbiler.
Det var en barriere, som vi ville fjerne. Derfor
lancerede vi i 2018 websitet, elbilguiden.dk,
hvor man kan sammenligne modeller, kørselsmønstre og opladning ved at taste nogle
få oplysninger ind. Når det er enkelt at vælge
elbil, er det også enkelt at tage del i den grønne
omstilling.

Jo flere partnere, jo gladere kunder
En opgørelse fra FDM viste i december, at vi
leverer den billigste strøm til næsten alle kørselsmønstre. Dér indgår vi partnerskaber med
bilproducenter og leasingselskaber, så vores
kunder får størst mulig valgfrihed, når de skal
vælge elbil. Der er større sandsynlighed for, at
kunderne ”tør” vælge en elbil, hvis de får præcis
den bil, som matcher deres behov. Vi arbejder
sammen med bilproducenterne Nissan, Renault
og Mercedes og udlejnings- og leasingsel-

Partnerskaber med byer
Vi fremmer også udbredelsen af elbiler i
partnerskab med virksomheder, kommuner
og boligforeninger. Vi rådgiver fx helt nede
på gadeniveau om p-pladser og skiltning, så
p-pladserne ved ladestandere er forbeholdt el-
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bilister. I Aarhus indgår vi i EU-projektet READY,
hvor vi tænker elbiler ind i byplanlægningen og
via intelligente ladestandere bl.a. kan kortlægge
kørselsmønstre og på den måde undgå trængsel i byen. Af samme årsag har vi placeret nye
standere ved letbanestationen Lisbjerg.

Ren Luft med Det Økologiske Råd
Luftforurening er den tredje største dræber
i Danmark og omkring 900 dør hvert år af
luftforurening fra transporten. På den korte
bane er løsningen at få den tunge transport ud
af byerne. Derfor indgår vi partnerskaber med
organisationer som fx Det Økologiske Råd, hvor
vi i 2018 lancerede kampagnen og underskriftsindsamlingen ”Ren Luft”. Vi satte fokus
på den usynlige dræber, som luftforurening er
og sendte et vigtigt signal til politikerne om, at
de skal forbyde de ældste og mest forurenende
dieselbiler i miljøzonerne i de største byer
fra 2020.
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Fra rester
til ressourcer
Som direktør for biogas har Michael Rønning Dalby
og hans team været med til at bygge nogle af
Danmarks største biogasanlæg.

G

”

ennem hele 2018 har vi arbejdet
med planlægningen af vores femte
biogasanlæg i partnerskab med
lokale landmænd. Det er en givende rejse at
være med på. Inden for biogas er vi på få år gået
fra at være i en pionérverden, som kun de lokale
landmænd interesserede sig for, til at blive en
decideret, rentabel industri,” forklarer Michael
Rønning Dalby. Han tilføjer: ”Det mest tilfredsstillende er nok, at vi har skaleret tingene op og

sørger for, at meget mindre metan afgasser fra
marker og ender i atmosfæren. Populært kaldes
metan for den anden værste drivhusgas efter
CO2, så det føles jo godt, at vi bremser dét udslip og i stedet afgasser i anlæg, hvor energi og
næringsholdig gødning kommer ud i den anden
ende. Og samtidig reducerer affald.”
I E.ON sigter vi efter at være så affaldsfri som
muligt, så vi kan bidrage til at opfylde EU’s
genanvendelseskrav for organisk affald.

Michaels bæredygtige vaner

1. Bruger mest genopladelige batterier i elektronik
2. Dyrker sine egne krydderurter
3. Opsamler regnvand, som han vander sin have med
13
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Danmarksrekord
i biogas
I 2018 slog vi rekord i biogas. Vores anlæg i Vojens, Sønderjysk
Biogas, skruede op for produktionen og blev Danmarks mest
producerende anlæg allerede i maj.

”I 2018 tankede
lastbiler 1.115.576 m³
opgraderet biogas fra
vores tankstationer. ”

diesel i transporten eller naturgas til opvarmning, får man også en CO2-gevinst dér. Dén
udvikling vil vi gerne sætte fart på.

Forberedelserne til nyt anlæg i Skive
I hele 2018 har vi arbejdet med planlægningen
af et nyt biogasanlæg i Skive, som en central
del af Skive GreenLab-erhvervspark. GreenLab
bliver en energisymbiose, hvor de forskellige
virksomheder kan udnytte hinandens rest- eller
overproduktion. Det nye biogasanlæg kommer
også til at have en økologisk linje, der behandler
økologisk husdyrgødning. Øko-landmænd har
i dag svært ved at skaffe nok gødning, så på
den måde fremmer vi samtidig omstillingen til
økologi.

Biogas giver dobbelt CO2-gevinst
Ved at bruge biogas opnår man en dobbelt CO2gevinst. Man behandler gylle i et biogasanlæg
og får bedre gødning og biogas ud i den anden
ende. På den måde reducerer man landbrugets
CO2-udledning, og når biogassen erstatter
14

Biogas kan andet end el
En af fordelene ved biogas er, at det kan nedbringe mængden af restprodukter fra landbruget og dermed lever op til EU’s genanvendelseskrav. En anden fordel får man, når man
kobler flere sektorer sammen. Der er E.ON fx i
gang med at undersøge, hvordan man kan bruge biogas som lager og på den måde stabilisere
den vekslende leverance af vind- og solenergi.

Biogastankstationer: Størst klimaeffekt fra diesel til biogas
Det tiltag, der har størst klimamæssig effekt
indenfor den tunge transport, er at omstille fra
diesel til biogas. Derfor driver vi sammen med
OK tre biogastankstationer i KøbenhavnsE.ON DANMARK BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT // 2018

▼

V

i ejer fire anlæg sammen med lokale
landmænd og er i gang med at bygge
det femte. Vi distribuerer biogas til
gasnettet og forsyner transport og
producerer varme med den grønne gas. I 2018
producerede vi 28 mio. m³ til naturgasnettet.
Det svarer til en femtedel af Danmarks samlede
biogasproduktion til naturgasnettet – et
markant bidrag til den grønne omstilling.

BIOGAS

området, som vi forsyner med egenproduceret
biogas. I 2018 tankede lastbiler 1.115.576 m³
opgraderet biogas fra vores tankstationer. Det
svarer til en CO2-besparelse på 5.147 ton.

Gasbiler til serviceteknikerne
I 2018 testede vores servicetekniker
Jonnie Hansen om en gasbil kan dække E.ONs
serviceteknikeres behov. Sammen med de
andre teknikere servicerer han varmeværker og
gastankstationer på Sjælland. Testen har været
meget positiv. Udover det lavere støjniveau i
gasbilen, mærker Jonnie Hansen stort set ingen
forskel. CO2-udslippet fra en biogasdrevet er
ca. 150 % mindre end fra en dieseldrevet lastbil.
Som en vigtig sidegevinst forbedrer gasbilerne
nærmiljøet ved at minimere udstødning og udledning af partikler og kvælstofsoxider. Derfor
planlægger vi fremover at skifte alle serviceteknikeres biler ud med biler, der kører på biogas.

E.ON biogasanlæg 2018 i partnerskaber
Sønderjysk Biogas
Producerer ca. 18 mio. m³ opgraderet biogas,
svarende til varme til 10.000 huse på et år,
og reducerer CO2-udslippet med 43.700 ton.
Det svarer til flere end 20.000 flyrejser t/r
fra København til New York.
GrønGas Vrå
Producerer ca. ti mio. m³ opgraderet biogas
og reducerer CO2-udslippet med 26.000 ton.
GrønGas Hjørring
Årlig produktion svarer til ca. 3.500
husstande i el og ca. 710 husstande i varme.
Limfjordens Bioenergi
Årlig produktion svarer til ca. 2.200
husstande i el og ca. 570 husstande i varme.

Opgraderet biogas vs.
”almindelig” biogas
To anlæg – Sønderjysk Biogas og GrønGas Vrå
– producerer opgraderet (renset) biogas, som
injiceres direkte i det danske gasnet, hvor det
fortrænger fossil naturgas 1:1. I 2018 producerede de to anlæg 28 mio. m³ opgraderet biogas.
Det er nok til at opvarme 16.500 parcelhuse i
et helt år. Det svarer til en CO2-reduktion på
69.700 ton eller 33.000 passagerers flyrejser
fra København til New York t/r.

Lokal produktion af varme og el
De to andre anlæg – GrønGas Hjørring og
Limfjordens Bioenergi – producerer ”almindelig,
urenset” biogas, som via gasmotorer producerer
grøn varme og el. I Limfjordens Bioenergi har
vi i 2018 tilført en stor investering i udvikling
af anlægget, så det både får øget sin produktionskapacitet og kan begynde at producere
opgraderet biogas.

15
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På jagt efter
miljøvenlig varme

GRØN
FJERNVARME

Fjernvarme er en af de mest energieffektive måder at
opvarme sit hjem på. Vi arbejder hele tiden på at gøre
forsyningen grønnere med både solvarme, biogas,
overskudsvarme og biomasse.
Overskud lige ud i kundernes radiatorer

Hightech solvarme og
biomasse på Møn
I løbet af 2018 stillede vi et banebrydende solanlæg på en hektar op ved siden af varmeværket i Lendemarke. Det skal levere omkring 22 %
af vores varmeproduktion på Møn. Solpanelerne indeholder en helt ny teknologi, der egentlig
er designet til at få det allersidste ud af en yoghurtkarton. Mikrofolien samler solens stråler,
som et stort forstørrelsesglas, og koncentrerer
dem. Desuden roterer panelerne og opfanger
strålerne 25 % mere effektivt. Også om vinteren. I 2020 investerer vi desuden ca. 14 mio.
kroner i en ny biomassekedel. Den nye kedel har
en kapacitet på 2,5 MW og vil forbedre værkets
produktivitet betragteligt. Vi køber i øvrigt kun
FSC-certificeret biomasse. Med den nye kedel
og solvarme får vi et fremtidssikret og højeffektivt varmeværk, der både reducerer CO2-udledningerne og varmepriserne på sigt.
▼

Vi forsyner husstande med fjernvarme i
Frederikssund, Lendemarke, Ørslev-Terslev og
Hjortekær. I Frederikssund leverer vi varme til
omkring 1.700 husstande og godt halvdelen af
den varme er overskudsvarme, som vi får fra
produktionsvirksomheden Haldor Topsøe.
Samarbejdet har tre fordele: Haldor
Topsøe undgår at varme for fuglene, vi
sparer varmeproduktion og udledning,
og kunderne sparer på regningen.
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Droner finder varmelækager
Vi begyndte at bruge droner til termografering af fjernvarmerørene i 2018.
Termografering måler temperaturer med varmestråling (infrarød stråling) og
gør det nemmere at finde lækager. Tidligere brugte vi en kombination af bil og
helikopter til svært fremkommelige områder. Men droner er både billigere og
mere miljøvenlige. Vi planlægger renoveringer ud fra dronernes data samtidigt
med, at vi systematisk udskifter ældre fjernvarmerør. Vi udskifter og renoverer
fjernvarmerør for ca. 15 mio. kroner om året.

Fordelingen af vores forbrug
Naturgas står for det meste af fjernvarmeproduktionen, men biomasse og
overskudsvarme står også for en betydelig andel. I 2018 producerede vi
165.825 MWh varme. Året var præget af relativt høje elpriser, og derfor brugte
vi mere naturgas - også mere end vi ville. Samtidig har en biomassekedel været
ude af drift igennem længere tid – det har nødvendiggjort et større olieforbrug.

Varmeproduktion i 2018
Elkedel			10.243 MWh
Naturgas		

110.106 MWh

Varmepumper		

252 MWh

Olie			770 MWh
Biomasse		

14.026 MWh

Overskudsvarme

30.428 MWh

Total			165.825 MWh
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GRØNNE
START-UPS

Talentfabrikken
I 2018 fortsatte vi vores acceleratorprogram
#accelerateCPH, hvor iværksætterne Rezycl
og Anyware Solutions flyttede ind hos os.

H

vert år vælger vi to til tre start-ups,
der deltager i et coachende acceleratorforløb. De får kapital (15.000
euro) til deres projekter og fri adgang til know-how i E.ON. I 2018 havde vi fokus
på smart data og affaldshåndtering.

Rezycl
Rezycl har udviklet et softwaresystem, som gør
det muligt at håndtere affald og genbrug på en
digital platform. Platformen hjælper virksomheder med at optimere indsamling, reducere
omkostninger og håndtere data og dokumentation for hele processen. I appen kan man
oprette, booke, analysere og reportere affaldshåndtering. Læs mere på: www.rezycl.com

Anyware Solutions
Anyware Solutions har udviklet et prisvindende “Smart Home System”, som visualiserer
energiforbrug via sensorer i en intelligent
lampefatning og gør det nemmere at skrue ned
for forbruget – og spare penge. Anyware Smart
Adaptor måler temperatur, lyd, luftfugtighed og
lysforhold i et hjem. Løsningen kommunikerer
både via bluetooth og wifi og kan nemt indstilles efter individuelle behov i appen. Læs mere
på: www.anyware.solutions

18
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Amandas bæredygtige vaner

1. Køber økologiske rengøringsmidler.
2. Har sørget for, at hustanden har grøn strøm.
3. Planlægger indkøb, så hun undgår madspild.

Indkøb der gør
en forskel
Vi producerer grøn energi, men vi efterspørger
den også selv.

S

om indkøbschef har Amanda Bajon ansvar for indkøbspolitikken i E.ON. Hun
sikrer, at vi køber de mest bæredygtig produkter til prisen.
”Indkøb er på mange måder et overset redskab i den grønne omstilling. Hvis bare
virksomheder, private og det offentlige aktivt begynder at tænke over, hvor bæredygtige deres indkøb er, så får det markante positive konsekvenser,” siger Amanda Bajon.
Amanda tilføjer: ”Logikken er egentlig ret enkel. Kunden har altid ret, og det kunden efterspørger, er det, som markedet producerer. Det er en af den grønne omstillings lavt hængende
frugter. Og en overset vækstmotor.”
I E.ON tager vi ansvar for hele værdikæden og sikrer miljøhensyn i indkøbsfasen sammen
med partnere og leverandører. Vi stiller bl.a. krav til, at vores rengøringsfirma kun anvender
EU-blomstermærket eller Svanemærket, og alle trykte produkter trykkes på bæredygtigt
papir med bæredygtig trykfarve.
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ANSAT
HOS E.ON

En sikker og
bæredygtig arbejdsplads
Safety first. Så enkelt kan det siges. Sikkerhed har højeste prioritet
i E.ON – det gælder vores medarbejdere, partnere og kunder.

Sikkerhed og godt arbejdsmiljø
Vi er derfor også arbejdsmiljøcertificeret
efter DS/OHSAS 18001 og er blevet tildelt en
’Kronesmiley’ fra Arbejdstilsynet, der viser, at vi
gør en særlig indsats. Sikkerhed er det allervigtigste, når det kommer til vores medarbejdere,
underleverandører og kunder. Derfor har det i
mange år været en integreret og vigtig del af
vores politikker, standarder og processer. I 2015
og 2016 var antallet af arbejdsulykker nul. I
2017 havde vi desværre to af mild grad. I 2018
var vi tilbage på nul. Dér, hvor vi helst vil være.

Stor indsats for medarbejdernes sundhed
Udover sikkerhed var stress et vigtigt tema i
2018. Vi har en psykolog tilknyttet for at forebygge stress og arbejdsmiljøudvalget har udarbejdet en plan for, hvordan vi bliver endnu bedre
til at forebygge det. Udover stressindsatsen,
så fortsætter vi fokusset på medarbejdervelfærd, og vi har både en aktiv personaleforening,
løbe-/sportsklub og bonusordning. Hver medarbejder har ”Plusvalg” på op til 5.000 kroner om
året til sundhedsfremmende tiltag som cykel,
udstyr, fitness mm. I 2018 havde vi en sygdomsrate på kun 2,5 %, og den er faldende.

Andel af kvindelige ansatte
Traditionelt set er kvinder underrepræsenterede
i energibranchen. Globalt set er det omkring
20 % af de ansatte, der er kvinder. Det arbejder
vi aktivt for at ændre på fremover.
▼

H

vis vi i E.ON skal nå vores bæredygtighedsmål, kræver det, at vi har
medarbejdere, der vil være med til at
forny Danmark og drive udviklingen
fremad. Et bredt spektrum af kompetencer
er en strategisk fordel og noget, som vi altid
stræber efter. Vi arbejder aktivt for at skabe det
bedst mulige arbejdsmiljø for vores ansatte.
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73 %

Fordelingen
af mandlige
og kvindelige
ansatte

83 %

Fordelingen
af mandlige
og kvindelige
ledere

E.ON Danmark opfylder kravene i
følgende ledelsessystemer:
27 %
17 %

DS/EN ISO 9001:2015 – Om bedre ledelse
gennem struktur og målrettede indsatser
DS/EN ISO 14001:2015 – Om bedre
miljøpræstation gennem systematiske
forbedringer

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder
DS/OHSAS 18001:2008 – Om bedre
arbejdsmiljø gennem fokus på risici

Nemt at vælge grønt – også i privatlivet

Elbiler til alle

Hos E.ON vil vi gerne inspirere vores medarbejdere til at tage grønne valg i deres privatliv.
Derfor sender vi en mail ud hver fredag, hvor
vi samler grønne tendenser og inspiration. Det
kan både være klima på globalt plan, men også
handle om de små valg i hverdagen, der gør en
forskel efter mange-bække-små-devisen.

Vi ville ønske, at udviklingen gik hurtigere, og vi
kunne sige, at samtlige ansatte kører på arbejde
i en elbil. Det gør de desværre ikke endnu - men
nogle gør. Faktisk kører 12 medarbejdere i elbil,
og det er knapt 15 %. Det er en beslutning, som
de selv har taget, men vi er da stolte over, at så
mange vælger at køre grønt.

Foresight til alle medarbejdere
Som noget nyt i 2018 har vi indgået et partnerskab med klima- og energimagasinet Foresight,
der er uafhængigt af politiske og økonomiske
interesser og altid leverer objektiv, dyb viden
om de emner, de skriver om. Det er vigtigt for
os at lette vores medarbejderes adgang til den
viden. Derfor har alle vores medarbejdere gratis
adgang til magasinet.
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Vores bidrag
til samfundet
E.ON Danmark betalte i 2018 godt
98 mio. kroner i skatter og afgifter til den
danske stat og det danske samfunds velfærd.
Alene momsen lød på over 68 mio. kroner.

Fordeling af skatter og afgifter

Moms 68.621.125 kr.
AM-bidrag 4.361.059 kr.
A-skat 17.798.461 kr.
ATP – arbejdsgiverbidrag 176.390 kr.
Pension- arbejdsgiverbidrag 6.419.405 kr.
Barselsfond 95.423 kr.
Uddannelsesfond 22.653 kr.
Elafgift 541.335 kr.
Naturgasafgift 862.832 kr.
Vandafgift 1.643 kr.

Totalt bidrag: 98.900.326 kr.
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Det fulde billede
af bæredygtighed

REDcert - Sønderjysk Biogas
Sønderjysk Biogas er et af Danmarks største biogasanlæg og ejet af
E.ON og en sammenslutning af lokale landmænd, hvor begge parter
ejer 50%. Omkring 40 % af produktionen på anlægget er REDcert
certificeret. Det sikrer, at landmænd, leverandørerne og anlægget
opererer efter bæredygtighedskriterier i VE-direktivet. Certificeringen
omfatter indtil videre gylle og dybstrøelse og biogas produceret
heraf.
I alt er der blevet produceret syv mio. m³ REDcert certificeret biogas
i 2018. Medregnet transport af råvarer, varme, el og metanudslip
har anlægget udledt 5.000 ton CO2. Udledningen fra en lignende
mængde naturgas ville være 26.000 ton CO2. Derfor har Sønderjysk
Biogas i 2018 reduceret CO2-udledningen i Danmark med mindst
21.000 ton CO2.

V

i arbejder målrettet hver dag for mere bæredygtighed hos E.ON. Men det betyder ikke, at
vi selv helt slipper for at sætte et klimaaftryk. Derfor skal vores aftryk selvfølgelig med,
når vi lægger tallene frem. Vi arbejder med interne 2025-mål, hvor vi laver strategier for
at bringe vores aftryk som virksomhed ned. Bl.a. skal vi i højere grad undgå flyrejserne
og skifte over til tog eller videokonferencer, når det er muligt.

E.ON Danmarks aftryk i 2018
Udslip til luft fra produktion af el			

NOX: 9,44 ton		

CH4: 32,58 ton		

N2O: 29 kg

Udslip til luft fra produktion af varme			

NOX: 35,63 ton		

CH4: 48,43 ton		

N2O: 62 kg

Ikke-farligt affald					Flyveaske: 34 ton

Bundaske: 12 ton

Solgt gas						

131.506.260 m³

Andel biogas: 1.478.695 m³ (1,12%)

Solgt el							

406.728.275 kWh

Andel fra vind og vand: 52.759.517 kWh (12,9 %)

Udslip biogasanlæg*					11.700 ton CO2
Intern transport (private og lejede køretøjer)		

Benzin: 133.227 km

Forretningsrejser					Tog: 3006 km		

Diesel: 318.141 km

El: 51.779 km		

Gas: 7000 km**

Fly: 353.495 km

* Totalen for det samlede udslip, selvom alle fire biogasanlæg er ejet i 50/50-partnerskab. ** Estimeret efter leasingaftale.
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E.ON
I 2019

Det vi ser
frem til i 2019
Hos E.ON har vi fokus på miljø- og klimaudfordringerne,
og ikke mindst hvad vi som virksomhed kan gøre – alene og
sammen med kunder og partnere.

M

ange af aktiviteterne fra 2018
arbejder vi videre med i 2019, men
begynder også en helt ny produktion af ren og grøn varme. Her er et
udpluk af det, vi ser frem til:

Fra rester til ressourcer Skive GreenLab Biogas
Takket være visionære politikere i Skive bliver
en grøn erhvervspark snart en realitet. Den
får gylle som varmekilde. Sammen med lokale
partnere tog vi første spadestik til det højtteknologiske biogasanlæg, som vil forvandle
råmateriale fra bl.a. 70 landmænd til ”renset”
biogas, der erstatter naturgas 1:1. Biogas har
en såkaldt dobbelt CO2-gevinst. Man omdanner restprodukter til ressourcer. Særligt for

anlægget i Skive bliver, at det også producerer
øko-gødning, som ofte er en mangelvare for
øko-landmænd. På den måde støtter E.ON samtidigt omstillingen til økologi. Anlægget står
helt færdigt i starten af 2020 og begynder at
producere efter planen i december 2019. Med
et femte biogasanlæg i vores portefølje kan vi
levere endnu mere biogas i Danmark og gøre os
mindre afhængige af fossil naturgas. Vi arbejder
på at udvide og opgradere både GrønGas Vrå og
Sønderjysk Biogas.

bybusser skal være elbusser i 2025. Vi installerer ladestanderne til de nye elbusser og er
stolte over, at vi kan være med til at drive den
udvikling.

markes forbrug, derfor investerer vi også i en
ny biomassekedel på Lendemarke varmeværk i
2020.

Supersolfangerne skal levere ren varme

Vi arbejder konstant for at gøre det lettere at
være elbilist og nemmere at skifte til elbil. Et
finmasket ladenetværk er fundamentet for
den udvikling. I 2019 og 2020 installerer E.ON
koncernen i et joint venture med Clever 48 lynladestationer langs motorvejene i Norden. De
bliver en del af et netværk, der går ned igennem
Europa og gør det lettere at køre langt i elbil. De
første er allerede installeret i Halsskov lige ved
Storebæltsbroen, i Fredericia og i Löddeköpinge
i Sverige.

I maj 2019 begynder vi at producere solvarme
på Møn sammen med Heliac. Det er en meget
klimavenlig form for varme – uden udslip, afbrænding eller restprodukter. Vi ser frem til, at
det nye anlæg kommer godt fra start og håber,
at vi i fremtiden kan stille flere anlæg op ved
vores varmeværker. Mikrofolien, som vi bruger
i Lendemarke, kan nemlig masseproduceres og
baner vejen for billigere solanlæg fremover.
Intet slår solen som varmekilde, men vores
anlæg er ikke stort nok til at dække hele Lende-

Endnu flere elbusser til København
Københavns Kommune, Arriva og Movia er
så glade for elbusserne, at de har besluttet,
at 15 % af Københavns busser skal køre på el
ved udgangen af 2019. Næste mål er, at alle
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