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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 4: Andre VE

• Vi vil anvende alle effektive teknologier til udnyttelse af forskelle som naturen giver os.

• Vi vil via Energiforsyningsstrukturplan skabe synergi og fremvise Grønt vækstlaboratorium

• ”Andre VE” skal bidrage med 1,0-2,5PetaJoule for at bidrage 10-25% til det samlede mål i 
Energi2020

Andre Vedvarende Energikilder

Målepunkt:

Solvarme og solceller

Mål: 

• Solvarme bidrager med 
0,3PJ i 2014 og med 1PJ 
i 2020

• Solceller bidrager med 
0,2PJ i 2014 og 1PJ i 
2020

Indsatser:

1. Kampagner for solvarme 
og solceller.

2. Energisekretariatet, 
Kommunen og 
forsyningsvirksom-
hederne udarbejder 
fælles plan for 
Energiforsynings-struktur

3. Fjernvarmeværker, 
Kommunen og Energi-
sekretariatet udarbejder 
fælles plan for hvordan 
fjernvarmeværkerne kan 
levere 100 % VE i 2020 . 

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:

Varmepumper

Mål: 

• Borgere og virksom-
heder etablerer 100-200 
varmepumper per år.

• 80% af alle varme-
pumper reguleres i 
synergi med intelligent 
elnet.   

• Brug af varmepumper bi-
drager med 0,2PJ i 2014 
og med 0,5PJ i 2020

Indsatser:

1. Kampagner for 
varmepumper

2. God sagsbehandling ved 
ansøgning om brug af 
varmepumpe

3. Fjordvarme og anden 
teknologi undersøges af 
Fjernvarmeværker og 
Energisekretariat

Målepunkt:

Bølgekraft, vandkraft, geotermi, 

gravitationkraft, alger osv.

Mål: 

• At undersøge og anvende 
områder og teknologier 
hvor naturen tilbyder os 
forskelle: Varme/kulde, 
højtryk/lavtryk, 
saltvand/ferskvand osv.

Indsatser:

1. Vi søger information om 
gammel og ny teknologi og 
tager det i anvendelse når 
mulighed og behov byder 
sige.

2. Vi deltager i netværk.


