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Den politiske vision

Energi2020 er Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive 
100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Politiske målsætninger
Strategiområde 2: Vind

• Vi vil udnytte områdets store vindpotentiale til at producere el fra vindmøller

• Vi vil udpege og etablere områder til testcentre for store og små vindmøller

• Eksisterende og fremtidige vindmøller skal bidrage med 3-4 PetaJoule for at
bidrage 30-40 % til det samlede mål i Energi2020

Vind

Målepunkt: 

Temaplan for vindmøller

Mål: 

• Kendte vindmølleområder 
i Temaplanen med tillæg 
skal alle være lokalplan-
behandlet med udgangen 
af 2014

• Arealer til testcentre for 
kæmpemøller, store 
møller, husstandsmøller 
og minimøller udpeges 
og etableres i perioden 
2011-2014

Indsatser:

1. Der afsættes nødvendige 
ressourcer til vindmølle-
sagsbehandling

2. I dialog med virksom-
heder, organisationer og 
borgere udpeges test-
områderne til store og 
små vindmøller

Sammenhæng til relevante politikker

Vi er ordentlige betyder, at vi 
på alle niveauer altid sørger for 
at være fagligt ajour og 
understøtter en positiv udvikling 
på et etisk grundlag.

Vi er nysgerrige betyder at vi gør vores 
bedste for at involvere samarbejdspartnere 
og lytter til dem. Og således gennem fælles 
virke lærer af hinanden og videreudvikler de 
gode erfaringer.

Vi handler betyder, at vi tilstræber at vi gør 
en forskel. Viden skal bruges, Derfor bringer vi 
ny viden i spil med praksis. For således at 
skabe bedre kvalitet for borgerne og højere 
effektivitet i processerne.

Målepunkt:

Effekt fra vindmøller

Mål: 

• Årligt gøres der status 
for hvert enkelt 
vindmølleområde

• At vindmøller bidrager 
med 3PJ i 2014 og med 
mindst 4PJ i 2016 og 
dermed bidrager 40%  
til det samlede mål i 
Energi2020.

Indsatser:

1. Hvert år udarbejdes der 
samlet statusplan for 
alle vindmølleområder

2. Energiproduktion vises 
online på hjemmesiden 
www.energi2020.dk

3. Der oprettes en tænke-
tank som skal arbejde 
med energilagre m.m.

Målepunkt:

”Grøn ordning”

Mål: 

• At ” Grøn ordning” kommer 
borgerne til gavn inden for 
Natur, Kultur eller Energi.

Indsatser:

1. Energisekretariatet 
informerer om ”Grøn 
ordning”, VE og 
energirenovering osv.

2. Tildelte penge fra ”Grøn 
ordning” registreres og 
hvad der bruges på
energitiltag opgøres


