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

Politiske målsætninger
Strategiområde 3: Bioenergi
• Vi vil producere bioenergi på materiale fra planter og dyr.
• Vi vil fortrænge naturgas og andet fossilt brændsel med lokalt produceret biogas

Målepunkt:

Målepunkt:

Målepunkt:

Gas

Flydende

Fast

Mål:

Mål:

Mål:

•

At 80 % af områdets
gylle anvendes til
produktion af biogas i
2020

•

At energiafgrøder fra 5 %
af landbrugsarealerne
anvendes til produktion
af biogas i 2020

•

•

At der lokalt produceres
bioethanol, biodiesel og
andet på basis af raps,
majs, kartofler, korn,
flis, halm med mere.

•

At den flydende
bioenergi i 2014 kan
anvendes i landbrugsog transport-sektoren
og fortrænge fossilt
brændsel.

At biogas bidrager med
1PJ i 2014 og 2PJ i 2020

Indsatser:

Indsatser:

1.

Der afsættes nødvendige
ressourcer til Temaplan
for biogasanlæg og til
biogas-sagsbehandling

2.

Etablering af Bioenergi
Vest A/S til opstart og
drift af decentral/central
RKSK-Biogas

1.

For nuværende har
indsatser på den
”Flydende” bioenergi
lavere prioritet end for
”Fast” og ”Gas”, men
tid og ny teknologi kan
ændre prioriteringen.

•

At biobrændsel som træ,
pil, poppel, flis, halm og
affald i 2014 kan bidrage
med 1,2PJ

•

At lokal biobrændsel
anvendes til lokal
energifremstilling i
fællesanlæg i kommunens
mange landsbyer.

Indsatser:
1.

Energisekretariatet
undersøger muligheder for
at etablere fælles
forbrændingsanlæg for
mindre bysamfund

2.

Organisering og
forretningsmodeller for
indsamling og brug af
biobrændsel undersøges

Dynamik

Drivkraft

• Bioenergi skal bidrage med 2,5-3,5PetaJoule for at bidrage 25-35% til det samlede
mål i Energi2020

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.

Dialog
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.

