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

Politiske målsætninger
Tværstrategi 3: Energiforsyningsstruktur
• Vi vil sikre en effektiv energiforsyningsstruktur i hele kommunen i tæt samspil med
omkringliggende kommuner og i forhold til national energiplanlægning.
• Vi vil sikre sammenhæng mellem energiproduktion og slutforbrug

Målepunkt:

Målepunkt:

Målepunkt:

Varme

El

Energiforsyningsstruktur
og ”Smart Grid”

Mål:

Mål:
Sikre hensigtsmæssig og
balanceret udbygning
med VE-baseret varme,
både fjernvarme, blokvarme, ”landsbyvarme”
og individuel opvarmning
under hensyntagen til
stabil varmeforsyning og
fornuftige varmeudgifter

•

Total varmeplanlægning
igangsættes.
Samlet Varmplanen skal
sikre effektive og
koordinerede handlinger

•

Sikre effektivt samspil
mellem de forskellige
energiproduktioner og i
forhold til energiaftaget
ved boliger, arbejdspladser
og transport med mere.

Indsatser:
1.

Indsatser:
1.

Sikre størst muligt
udbytte af lokal VEbaseret el-produktion
under hensyntagen til
stabil elforsyning og
fornuftige elpriser

Planlægning af anlæg
til elproduktion i tæt
samarbejde med
elforsyningsvirksomheder

2.

Sikre effektiv udnyttelse
af overløbsstrøm

3.

Der oprettes en tænketank som skal arbejde
med energilagre m.m.

Indsatser:
1.

Plan for samlet
Energiforsyningsstruktur
udarbejdes.

2.

Ingeniør eller phdstuderende ansættes i
Energisekretariatet til at
udarbejde en samlet plan
for Energiforsyningsstruktur. Det skal ske med
hjælp fra universiteter og i
dialog med interessenter.

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.

