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Strategisk Energiplanlægning 
Oplæggets indhold 

 

• Formål 
 

• Mål og baggrund i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

• Energi2020-Strategien, Kommunens Strategiske Energiplan 
 

• Energiregnskabet og Region Midtjyllands faciliterende rolle 
 

• Resultater og delmål 
 

• Hvad sker der lokalt? 



Strategisk  
Energiplan 

 

 



Formål 

  

Strategisk Energiplanlægning kan bidrage til: 
  

• At skabe overblik 
 

• At inddrage relevante aktører 
 

• At skabe fælles platform 
 

• At skabe grundlag for helhedsmæssige og kloge investeringer 
 

• At skabe udvikling og værdi 
 

• At skabe fremdrift mod målet 

 



Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende  

med vedvarende energi i år 2020 



 



Energi2020, 100 % selvforsyning 

• Det betyder, at vi selv skal producere lige så 
meget vedvarende energi, som borgere og 
virksomheder i kommunen bruger. Det gælder 
både boliger, arbejdspladser og transport. 
 

• Vi skal altså både spare på energien og 
producere vedvarende energi. 



Bred deltagelse i Energi2020 
Et Grønt Vækstlaboratorium 

• Vejen mod målet går gennem dialog og 
samarbejde. Virksomheder, borgere, 
foreninger og institutioner skal gennemføre 
store og små projekter med vedvarende 
energi og energibesparelser. 
 

• Det skal styrke de lokale virksomheder, som 
kan udvikle og afprøve nye teknologier og på 
den måde skabe grøn vækst i Ringkøbing-
Skjern Kommune. 



Selvforsyning med VE 
Hvorfor? 
For at sikre: 

CO2 og Klima 
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Selvforsyning 

Vidensudvikling 

Erhvervsudvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønt 

Vækstlaboratorium 



Formand: Peder Sørensen 
Næstformand: Jakob Agerbo 
Koordinator: Henning Donslund 
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Fordeling af energikilder (uden el-import/eksport) 

2007

Naturgas

39,56%

Dieselolie

14,16%

Benzin

10,20%

Vindenergi

9,69%

Brændselsolie

6,75%

Brænde og træflis

6,20%

JP1

4,53%

Import, træpiller og 

træaffald

2,28%

Halm

2,18%

Træpiller og træaffald

1,48%

Eksport rapsolie

1,31%

Import, Brænde og træflis

0,69%

LPG og petroleum

0,41%

Organisk affald, industri

0,15%

Fuelolie

0,13%

Husdyrsgødning

0,13%

Deponi, slam, renseanlæg

0,12%

Solenergi

0,02%

Bioolie og energiafgrøder

0,00%

Andet

4,45%

Samlet energiproduktion: 9.048 TJ 

El-import: 1.521 TJ 

I alt: 10.569 TJ 

Samlet energiforbrug 10,6 PJ 



Hvordan ser et ”Energi-paradis” ud? 



 



Energi2020-Strategi, vedtaget af Byrådet  

  

 

 

Bygninger Vind Bioenergi Andre VE Transport 

          

          

Grønt Vækstlaboratorium                       

          

Planlægning og aktivt samarbejde                     

          

Energiforsyningsstruktur / 

RKSK SmartNet                       

          

Kommunikation og formidling                     

          



Værdikæden ved energirenovering 

 

 Informations- 

kampagne 

  Husejer gennemfører 

energiberegneren på  

HusetsEnergi.dk 

Husejer modtager og læser 

handlingsplan fra  

HusetsEnergi.dk 

Energikonsulent 

fra HusetsEnergi.dk 

gennemgår huset 

 

Husejer får 

          energi- og økonomi- 

rapport 

Håndværker- 

klynge afgiver 

tilbud 

Pengeinstitut yder  

lån om nødvendigt 

Husejeren underskriver kontrakt, 

energirenovering gennemføres 

og der spares energi og penge 

Forsyningsvirksomhederne 

opnår de tekniske 

energibesparelser 

Der indgår skat 

 til stat og 

 kommune 

 

Husejeren i 

centrum 



Tema-
plan for 
vindmøller 



 

Ringkøbing-Skjern 
Biogasmodel 



Verdens næststørste solvarmeanlæg. 
Ringkøbing Fjernvarme 



Analyse viser 
at 40 % af 
bilisterne i 
Ringkøbing-
Skjern 
kommune er 
potentielle 
elbil-bilister 







Projekt ”Handlingsplaner for fleksible 
lokale energisystemer” 
(Hjørring og Ringkøbing-Skjern Kommuner og PlanEnergi for Energistyrelsen) 

Hovedaktiviteter i Ringkøbing-Skjern casen indeholder 6 hovedemner 

1. Vurdering af potentialet for varmepumper på kommunens 
fjernvarmeværker. 

2. Fleksibel anvendelse af biogas, f.eks. ved anvendelse i kraftvarmemotorer i 
perioder med el-behov og industrikedler i perioder med overskuds el. 

3. Potentialet for elektrolysegas til transportsektoren (el/brint hybrid 
køretøjer, metangas til transport ved metanisering). 

4. Optimere lokalisering af fluktuerende elproduktion og skabe ejerskab til 
udbygningen af den samlede forsyningsstruktur blandt aktører og blandt 
befolkningen.  

5. Første bud på optimering af den samlede forsyningsinfrastruktur for el, 
fjernvarme, metangas og biogas i Ringkøbing-Skjern Kommune 

6. Udarbejdelse af et idékatalog for optimering af en lokal forsyningsstruktur. 



Energiregnskabet og 
samarbejder på tværs 
• Kommunerne kan via Region Midtjylland købe Energiregnskabet for den 

enkelte geografiske kommune.  
 

• Energiregnskaber udarbejdes for hvert andet år: 2007, 2009, 2011 osv. 
 

• Energiregnskabet er udarbejdet på baggrund af Energistyrelsens 
vejledning og indeholder alle detaljerede energidata. 
 

• Energiregnskabet viser kommunens procentvise selvforsyningsgrad 
med vedvarende energi og CO2 ton per indbygger. 
 

• Region Midtjylland spiller en solid faciliterende rolle, idet der afholdes 
kurser i Energiregnskab og temadage med ekspertoplæg som er med til 
at sikre vidensdeling mellem kommunerne. 
 

• Projekt Midt-Energistrategi med alle 19 kommuner for Energistyrelsen 

 



Forventet elproduktion fra vindkraft 
2014 i de midtjyske kommuner. 
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Forventet elproduktion fra vindkraft 2014

2014: Vindproduktion alene fra Ringkøbing-Skjern  

svarer til elforbruget i ca. 200.000 boliger 





Ny Strategisk Energiplan 
for 2015-2018 

• Vores nuværende Energi2020-Strategi er gældende for perioden 
2011-2014 
 

• Det planlægges at Byrådet i starten af 2015 skal behandle en ny 
Energi2020-Strategi som vil være gældende for 2015-2018 
 

• Vi arbejder lige nu på en helheds proces, hvor vi ønsker at inddrage 
relevante interessenter, borgere, virksomheder og Kommunen selv, 
der skal sikre endnu bedre forankring af Energi2020-Stategien. 
 



Grundelementerne i 
Strategiske Energiplanlægning 

 

• Energiressourcer 
 

• Energiproduktion 
 

• Energiforbrug 



Senest nyt 

 

• To landsbyer i projekt ”100 % selvforsynende” (Lyne og Sdr. Vium) 
De foreløbige resultater: 
-  77 boliger er renoveret 
-  Der er opnået store energibesparelser for små investeringer 
 

• ”BYENSBIL”bil i Højmark. Et dele-bilskoncept 
 
 

• Ny App på mobilen: ENERGY TOUR guider dig rundt i Vestjylland 



 

App kan hentes 

Søg på energy tour  



De tre vindmøller på Hvide Sande Nordhavn er etableret af ”Fonden Hvide Sande Erhvervsudvikling”, der er stiftet af Holmsland Klit 
Turistforening. Møllelauget betaler en høj arealleje til Hvide Sande Havn, denne lejeindtægt anvendes som medfinansiering af havnens udgifter 
til de nye mole- og kajanlæg. Strømmen, der produceres af møllerne (ca. 45.000 MWh årligt), svarer til strømforbruget i de 6000 sommerhuse 
på Holmsland Klit, som i øjeblikket typisk opvarmes med el. 
På den måde kan vindmøllerne både være medfinansierende til de nye havneanlæg og danne grundlag for området som et turistområde med 
klimavenlige energiløsninger. Vindmølleprojektet bidrager desuden til at nå Ringkøbing-Skjern Kommunes målsætning om at blive 
selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. 

Tre vindmøller på Hvide Sand havn 



Tak for opmærksomheden 

PS. 

Al Gore og Hans Blix kommer til Ringkøbing-Skjern Kommune 27. okt. 

Der er link til billetsalget på vores hjemmeside www.gore-blix.dk.  
Spred gerne budskabet. 

 

 

 



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tak for opmærksomheden 
Se også www.energi2020.dk 

 
 

 

http://www.energi2020.dk/

