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Energiplanlægningen, energiforbruget og udbygningen med energianlæg i kommunen har på forskellig vis 

sammenhæng med beskyttelsen af kommunens natur- og kulturværdier, inkl. de landskabelige værdier. 

 

Som udgangspunkt bør det være mål, at energiforbruget i kommunen ændres, så udslippet af CO2 

reduceres væsentligt i den kommende planperiode og med tiden ophører.  

 

For at opnå en væsentlig CO2 reduktion bør det være et mål, at energiforbruget i kommunen nedbringes.  

Der bør vedtages en målsætning for, hvor meget forbruget i en given periode skal være nedbragt i forhold 

til det nuværende forbrug for at sikre den målsatte reduktion af CO2 udslippet. 

Det forventede forbrug på ca. 10.000 TJ/år i 2020 bør således ikke overskrides og i de efterfølgende år 

nedbringes med en væsentlig procentdel om året. 

 

I forlængelse af målet for begrænsning af energiforbruget bør der opstilles mål for, hvor meget forbruget af 

energi til opvarmning og produktion bør nedbringes gennem henholdsvis bedre isolering, bedre 

energistyring og øget varmegenvinding. 

Der bør bl.a. opstilles en målsætning hvor meget energiforbruget skal nedbringes i kommunale institutioner 

m.v. i den kommende planperiode. 

 

Udover en nedgang i energiforbruget bør det være et mål, at forbruget af fossile brændsler i kommunen 

nedbringes betragteligt. 

Det bør således vedtages en målsætning for, hvor meget fossile brændsler til opvarmning skal begrænses i 

løbet en 10 års periode, herunder hvor stor en del der bør ske på varmeværker ved omlægning til 

vedvarende energikilder og i enkelt-bebyggelser med f.eks. varmepumper, så forureningen fra afbrænding 

kan nedbringes betragteligt. Specielt bør der opstilles et mål for udfasning af fossile brændsler i kommunale 

bygninger. 

Der bør ligeledes vedtages en målsætning for, hvor meget fossile brændsler til trafik skal begrænses i 

forhold til det nuværende forbrug gennem udbredelse af el-biler- og plug-in-biler og ladestandere. Specielt 

bør der opstilles et mål for begrænsning af den kommunale forvaltnings og virksomheders forbrug af 

benzin m.v.  

 

Kommunens målrettede satsning på produktion af vedvarende energi svarende til  

100 % af kommunens forbrug bør i den kommende planperiode først og fremmes opnås gennem 

omfattende energibesparelser. 

Det bør være et mål, at den opnåede store produktion af vedvarende energi i større omfang og snarest 

muligt bruges i vores egen kommune til erstatning for og nedsættelse af forbruget af fossile energikilder, så 

CO2 udslippet i kommunen sænkes.  



Det bør være et mål, at yderligere produktion af vedvarende energi sker fra solenergi (solvarme- og 

solcelleanlæg), der placeres på eller ved eksisterende bygninger og fjernvarmeanlæg i byerne. Store 

markanlæg i det åbne land bør ikke etableres. 

Der bør vedtages en målsætning for hvor stor en øgning der skal ske i produktionen af solenergi. 

Specielt bør der være en målsætning for etablering af solceller på kommunens bygninger og solvarmeanlæg 

ved fjernvarmeanlæg. 

 

Det bør være et mål, at den eksisterende og yderligere produktion af vedvarende energi baseret på biogas 

sker på grundlag af affaldsstoffer som f.eks. gødning, organisk affald og afslået materiale på naturarealer.  

Landbrugsafgrøder og halm bør ikke bruges til energiproduktion.  

Det bør være et mål, at produktionen af biogas til energiforsyning i det væsentlige omdannes til 

brændstoffer til transport - og ikke bruges til opvarmning. 

 

Det bør være et mål, at yderligere produktion af vedvarende energi fra vindmøller ikke sker ved etablering 

af nye vindmølleparker. 

Den hidtidige udbygning med vindmøller har haft store uheldige konsekvenser for de landskabelige værdier 

og naturværdier i kommunen. Udbygningen har resulteret i en omfattende eksport af el ud af kommunen 

og ikke medført en tilstrækkelig udnyttelse og omstilling til vedvarende energiforbrug i kommunen. 

En øget produktion bør alene ske ved ændringer i eksisterende vindmølleparker, som ikke har forringet 

landskabelige værdier. 

 

Det bør være et mål at nedbringe brugen af biomasse til energiproduktion, da der i det væsentlige ikke er 

tale om CO2 neutral vedvarende energi, og da biomassen er mere værdifuld til andre formål.  

Der bør således vedtages en målsætning om, hvor meget brugen af biomasse som træflis, halm og affald til 

forbrænding skal nedbringes/udfases. 

 

Det bør være et mål, at kun træflis fra affaldstræ og andet træ fra certificeret skovbrug, som ikke kan 

anvendes til andre produktionsformål, afbrændes til energiproduktion.  

Importeret flis bør udfases. 

CO2 udledning fra afbrænding vil kun på lang sigt modsvares af tilsvarende opsamling af CO2 ved 

skovvækst – skove bør bidrage til at binde CO2 fra atmosfæren og det gælder både indenlandske og 

udenlandske skove.  

 

Biomasse i form af halm o.lign. fra landbruget bør føres tilbage til jorden for herved at binde CO2.  

 

Det bør være et mål, at affald i det væsentlige genanvendes og kun i begrænset omfang afbrændes til 

energiproduktion. 

 

Ovenstående mål tager udgangspunkt i, at kommunens energiplanlægning bør ses som en integreret del af 

kommuneplanlægningen og klimaplanlægningen. 

 

Udgangspunktet for kommuneplanlægningen må bl.a. være at beskytte kommunens natur- og 

kulturværdier, inkl. de landskabelige værdier og især værdier som er truet af klimaforandringer, f.eks.  

- ved at koncentrere byudvikling og bebyggelse til de eksisterende byer og fortætte byerne, så 

energiforbruget til opvarmning og transport bliver mindst muligt  

- ved at begrænse energikrævende feriebebýggelse og -faciliteter 



- ved at sørge for at bebyggelse isoleres bedst muligt, så behovet for nye energiforsyningsanlæg 

mindskes 

- ved at fremme fællesforsyning i byerne og på landet selvforsyning med vedvarende energi i form af 

varmpumper 

- ved at placere nye energiforsyningsanlæg i byerne i/ved/på eksisterende bebyggelse 

- ved at undgå nye tekniske anlæg (f.eks. vindmøller og solenergianlæg), der forringer natur- og 

kulturværdierne i det åbne land 

- ved at udlægge landbrugsarealer til ekstensiv landbrug eller natur, så kulstoflagre opretholdes  

- ved at fremme bæredygtig transport, herunder cykling i stedet for bilkørsel. 

 

Udgangspunktet for klimaplanlægningen i kommunen må bl.a. være at minimere CO2 udledningerne, 

luftforureningen i kommunen og begrænse f.eks. behovet for indgreb mod vandstandsstigninger og 

oversvømmelser og behov for kunstvanding i forbindelse med tørkeperioder. 

 

- ved at nedbringe energiforbruget og dermed undgå behovet for etablering af nye 

energiforsyningsanlæg 

- ved at omstille til forbrug af vedvarende energi, genindvinding, brug af overskudsvarme m.v. 

- ved at udnytte biomasse fra affald og ekstensive drevne landbrugsarealer og naturarealer og undgå 

at biomasse fra landbrugsarealer, som tilføres kunstgødning og behandles med pesticider, bruges 

til energiproduktion 

- ved at ophøre med forbrug af fossile brændstoffer  

- ved kun at bruge biobrændsler som f.eks. træflis, hvis CO2 udslippet modsvares af tilsvarende 

optag af CO2 

 

 

På DN Ringkøbing-Skjerns vegne 
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