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

Politiske målsætninger
Strategiområde 1: Bygninger
• Vi vil nybygge og energirenovere energieffektivt og med Vedvarende Energi (VE)
• Det gælder både private og offentlige bygninger.
• I eksisterende bygninger skal energiforbruget halveres for at bidrage 20 % til det
samlede mål i Energi2020. Forventet bidrag 1-2 PJ eller 10-20 %

Målepunkt: 2011-2014

Målepunkt: 2011-2014

Målepunkt: 2011-2014

Energirenovering af bygninger

Energibesparelser i bygninger

Nybyggeri

Mål:
•

1000 boligejere, fortrinsvis uden for fjernvarmeområder, gennemfører
energirenovering.

I 2014 skal det i 20% af
de udlejede feriehuse
være muligt for lejer at
se energiforbruget.

•

I Kommunens egne
bygninger spares der
20% på energien.

•

Der spares hvert år
hvad der svarer til 2
procentpoint af det
samlede mål i
Energi2020 eller cirka
0,2 PetaJoule per år.

•

Ved revision af lokalplaner
og ved alle nye lokalplaner
stilles krav om at nybyggeri sker i Lavenergiklasse 2015

•

Elforsyning og varmeforsyning sker med VE
eller med fjernvarme. Al
fjernvarme omlægges til
VE. Naturgas udfases
gradvist frem mod 2020

I Kommunens egne
bygninger spares der
20% på energien.

Indsatser:
Indsatser:

Indsatser:

2.

•

Virksomheder, der har en
energihandlingsplan øges
med 10 procentpoint.

•

1.

Mål:

Kommunens indsats på
egne bygninger.
Kampagner rettet mod
boliger, virksomheder,
institutioner og feriehuse

1.

Kampagner

2.

Belysning og elapparater

3.

Procesenergi til
fremstilling

4.

Opvarmning

1.

Nybyggeri skal opføres i
Lavenergiklasse 2015

2.

Overordnet varmeplan
udarbejdes. Der vælges
vedvarende energi frem for
fossilt brændsel

3.

Vindmølleplan gør
elforsyningen grøn

Dynamik

Drivkraft

•

Mål:

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.

