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1 Region Midtjylland 

1.1 Region Midtjyllands mål for energi  

Overordnet mål 

 I 2025 stammer 50 % af energiforbruget, set over regionen som gennemsnit, fra vedvarende energikil-
der. 

Øvrige mål 

 På energi- og miljøområdet vil regionen gå forrest med udviklings- og demonstrationsprojekter, der 
omstiller energiforsyningen til vedvarende energi, og som kan styrke de erhvervsmæssige vækstmulig-
heder. Regionen vil sætte fokus på hele værdikæden og de specialiseringer inden for vindenergi, bio-
masse og vand, som findes i regionen. 

1.2 Fakta/status om Region Midtjylland  
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VE-andel i procent  
Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Region Midtjylland sam-
menlignet med gennemsnittet for 
hele Danmark fra 2007 til 2013. 

 

VE-andel i regionens kommu-
ner 2013 
Figuren viser andelen af vedva-
rende energi i 2013 opgjort på 
samtlige 19 kommuner i Region 
Midtjylland [Energiregnskab 2013 
data]. VE-andelen varierer fra 16 
til 85%. 

Eksport inden for energi og 
miljø i Region Midtjylland 
Figuren viser udviklingen i ekspor-
ten (mia. kr.) inden for energi og 
miljø i Region Midtjylland fra 2002 
til 2012. 
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1.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindkraft  

Region Midtjylland støtter via erhvervsvækst initiativer udviklingen af vindmølleindustrien og integra-
tionen af vindmøllestrøm i de øvrige energisystemer. I første omgang er der fokus på integration af 
vindmøllestrøm i fjernvarmesystemet via store varmepumper. 

Biogas 
Region Midtjylland støtter via erhvervsvækst initiativer udviklingen inden for biogasproduktion og -
udnyttelse. I den kommende tid vil der særlig fokus på udnyttelse af halm til biogas samt på optime-
ring af biogasproduktionen via automatisk overvågning, styring og regulering. 

Varmeforsyning 

Regionen har afsat 10 mio. kr. til erhvervsudviklingsprogrammet ”Fjernvarmevækst”. Programmet in-
deholder rådgivningsforløb for 20 varmeværker i regionen og midler til gennemførelse af fuldskala 
demonstration af ny teknologi og -løsninger leveret af midtjyske virksomheder og demonstreret på 
midtjyske fjernvarmeværker frem til 2018.  

Andre centrale tiltag 

Energiregnskaber med kommunerne 
Region Midtjylland vil fortsætte med at måle på udviklingen i omstilling til vedvarende energi ved at tage initi-
ativ til at få udarbejdet energiregnskaber i samarbejde med kommunerne hvert andet år. Regionen støtter 
økonomisk og ressourcemæssigt.  
  
Strategisk energiplanlægning 
Region Midtjylland vil tilbyde sig som koordinator på relevante tværgående projekter i relation til strategisk 
energiplanlægning. 
 
Erhvervsudvikling indenfor energisektoren 
Energi- og miljøområdet vil fortsat være et højt prioriteret vækstområde i Region Midtjyllands Vækst- og ud-
viklingsstrategi.  
 
 

1.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
 
Region Midtjylland vil tilbyde partnerskabet omkring ’midt.energistrategi’ at fortsætte med en koordinerende 
rolle omkring fælles strategisk energiplanlægning og omstilling til vedvarende energi i regionen som geografisk 
område. Det kan være som tovholder på relevante fælles og tværgående indsatser, og som facilitator af lø-
bende evaluering af indsatsen i kommuner, region og forsyningssektoren.  
 
Regionen vil have fokus på iværksættelse af erhvervsvækst initiativer, som kan udvikle og demonstrere tekno-
logi og løsninger til fremme af strategierne i ’midt.energistrategi’ og til samtidigt at skabe grundlag for er-
hvervsvækst i regionen.  
 
Derudover vil Region Midtjylland inden for egne anlægs- og driftsmæssige ansvarsområder, herunder hospi-
talsområdet og den regionale kollektive trafik fokusere på energibesparelser og – effektiviseringer samt kon-
vertering til vedvarende energi. Konkrete initiativer vil fremgå af regionens ”Lokal Agenda 21” strategi og 
handlingsplan. 
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2 Favrskov Kommune 

2.1 Favrskov Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 50 % af energien i Favrskov Kommune skal stamme fra vedvarende energikilder i 2025. 

 25 % reduktion af CO2-udledningen fra energiforbruget (inkl. transport) (2009-2025), svarende til at 
hver borger udleder maximalt 5 tons CO2 om året i 2025.  

 30 % reduktion af CO2-udledningen fra den kommunale bygningsdrift (2009-2025).  

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 I 2020 udnyttes 50 % af husdyrgødningen i kommunen til biogas, svarende til at ca. 300.000 tons hus-
dyrgødning afgasses i biogasanlæg.  

 I 2025 er den samlede elproduktion fra landvindmøller på ca. 90.000 MWh svarende til 324 TJ/år. I 
2013 producerede landvindmøller i Favrskov Kommune ca. 58.000 MWh / 210 TJ. 

 I 2035 dækkes varmeforsyningen i Favrskov Kommune af vedvarende energi. 

Øvrige mål 

 Udvikling i 2025 i forhold til 2009:  
 10 % reduktion af områdets samlede energiforbrug (inkl. transport). I 2009 var det årlige 

energiforbrug på ca. 5.300 TJ.  

 øge udnyttelsen af bioenergi. Der er mulighed for en lokal produktion af biomasse på ca. 1.900 
TJ om året. I 2009 var den beregnede produktion på ca. 1.100 TJ om året. 

 50 % færre oliefyr. I 2009 blev det opgjort, at der var ca. 3.200 oliefyr.  

 nedbringe CO2-udledningen fra transporten. 

2.2 Fakta/status om Favrskov Kommune  
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Favrskov Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2009 
til 2013. 

 
VE-andel i varmeforsyningen 
Figuren viser hvor stor en procent-
del af energiforbruget i varmefor-
syningen i Favrskov Kommune, der 
er baseret på hhv. fossil og vedva-
rende energi fra 2009 til 2013. 
 
*Fjernvarmeforsyning er fjern-
varmeproduktion ekskl. nettab. 
Der skal tages højde for, at en stor 
del af fjernvarmeproduktionen 
sker i samproduktion med el. 
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2.3 Handlinger frem mod 2020-2035 
Favrskov Kommune har lavet en klimaplan. I forbindelse med klimaplanen laves der to-årige projektkataloger, 
som beskriver de konkrete handlinger.  

Vindmølleudbygning  

 Nye store landvindmøller: Vedtaget vindmølleplan om et område til 2-6 nye store vindmøller (100 – 
150 meter) + fastholdes af 8 eksisterende rammeområder med i alt 28 vindmøller på op til 80 meter. 
Der forventes en samlet produktion på 90.000 – 95.000 MWh ved fuld udbygning af vindmølleplanen. 
Der er modtaget 2 ansøgninger på nyt vindmølleområde, som er under behandling.  

Biogasudbygning 

 Biogas i Favrskov: Der er ikke udpeget nye områder til biogasanlæg, idet målopfyldelse for 50 % udnyt-
telses af biogas forventes at kunne opfyldes ved udvidelse af eksisterende anlæg. Der er modtaget an-
søgning om et nyt biogasanlæg, som er under behandling. 

Varmeforsyning 

 Strategisk varmeplan: I planen er det nuværende og fremtidige varmebehov for fjernvarmeområder, 
naturgasområder, mindre byer samt åbent land beregnet/estimeret. Varmeplanen udpeger i alt 20 lo-
kalområder, hvor der muligvis kan konverteres til fjernvarme. Desuden har varmeplanen fokus på ud-
nyttelse af brændsler i den kollektive el- og varmeforsyning samt på indsats for el- og olieopvarmede 
ejendomme. 

Andre centrale tiltag 

Favrskov Kommune arbejder løbende med aktiviteter, som kan bidrage til reduktion af energiforbruget og CO2-
udledningen. 

 Tilbud til borgere om energitjek og BedreBolig-planer.  

 Biomasseplan, som redegør for lokal produktion og udnyttelse af biomasse. 

 Energibesparelser og ESCO-projekter for egne bygninger og gadebelysning. 

 Deltagelse i lokale samarbejder og i tværkommunale projekter. 

2.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  

 Vi vil i samarbejde med fjernvarmeværkerne fastlægge den mest hensigtsmæssige områdeafgræns-
ning mellem fjernvarme og individuel forsyning . 

 Vi vil arbejde for energirenovering i private boliger. 

 Vi vil arbejde for at de ressourcer der findes i landområderne udnyttes, og at udnyttelsen fører til 
vækst og beskæftigelse lokalt.  

 Vi vil på klima- og energiområdet  indgå i samarbejder med lokale initiativtagere og virksomheder samt 
uddannelses- og vidensinstitutioner. 
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3 Hedensted Kommune 

3.1 Hedensted Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 Tilnærmelsesvis CO2-neutral i 2050. 

 Reducere CO2-udledningen med mindst 20 % i 2020 i forhold til 1995. 

 Lokale ressourcer udnyttes optimalt til energiformål. 

3.2 Fakta/status om Hedensted Kommune   
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Hedensted Kommune 
sammenlignet med gennemsnittet 
i Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 

 
Energiforbruget 
Figuren viser det samlede energi-
forbrug i Hedensted Kommune i 
2013 fordelt på kategorier. Ho-
vedparten af energiforbruget er til 
transport, varme og til Industriens 
produktion.  Her er potentialet for 
optimere anvendelsen af energi 
størst.  

 

Fjernvarme 
Fjernvarme udgør 20 % af varme-
forbruget i Hedensted Kommune. 
Gennemsnittet for kommunerne i 
midtjylland er 60 %. Andre land-
kommuner har typisk en fjernvar-
meandel på 40 – 50 %. 

 

Potentiale for industriel over-
skudsvarme til fjernvarme 
Figuren viser at det samlede over-
skudsvarmepotentiale fra industri 
til fjernvarme i Hedensted Kom-
mune er større end den samlede 
mængde fjernvarme der leveres i 
kommunen.  
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3.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  
Den overvejende del af elproduktionen fra vindmøller kommer fra møller med en totalhøjde på op til 
75 meter. Møllerne er opstillet i perioden 1995 – 2002.  Den seneste vindmølleplan fra 2010 åbner 
mulighed for at placere møller med en totalhøjde på op til 100 meter i udvalgte områder ved motorve-
jene gennem kommunen.  Der er ingen aktuelle planer for at øge produktionskapaciteten.  

Biogasudbygning 
 Udpeget et område for etablering af biogasanlæg:  

Området har været udlagt i kommuneplanen siden 2013. Der har endnu ikke været konkrete ønsker 
om at udnytte arealudlægget.  Kommunen planlægger en særskilt indsats for at muligheden udnyttes. 
Desuden vil vi frem mod 2020 have en særskilt indsats for at udnytte slam, husholdningsaffald mv. i 
biogasanlæg. 

Varmeforsyning 
 Konvertering fra gas til fjernvarmeområder: samarbejder med fjernvarmeværkerne og DONG om lang-

sigtede forsyningsområder, og herunder hvilke områder med gasforsyning, der skal konverteres til 
fjernvarme. Vi forventer at have en strategi for fjernvarmen på plads i 2015. Strategien har fokus på at 
udvide forsyningsområderne, at konvertere til ”grøn” fjernvarme og til bedre energiudnyttelse og stør-
re fleksibilitet. Strategien forventes at resultere i en kraftig udbygning af fjernvarmen. 

 Transmissionsledninger mellem værker: En del af strategien handler om at få en højere fleksibilitet i 
fjernvarmen, bl. a. ved at etablere transmissionsledninger mellem udvalgte værker i kommunen og i 
nabokommunerne.  

 Overskudsvarme: Der er et stort varmetab hos virksomhederne som vi vil søge udnyttet til fjernvarme. 

 Varmepumper på værker: Varmepumper indgår som et centralt værktøj når overskudsvarme fra bl. a. 
industrien skal udnyttes i fjernvarmesystemet. 

 Samarbejde: samarbejdet med fjernvarmeværkerne, DONG og nabokommunerne er essentielt, og ud-
vikles løbende. 

Andre centrale tiltag 

 Vi planlægger bl. a. særskilte indsatser for: 
o at anvende den bedst tilgængelige teknologi i landbruget 
o bedre energieffektivitet i virksomheder 
o at erstatte elvarme i sommerhuse med varmepumper 
o lokal energi-symbiose i samarbejde med borgere og virksomheder 
o at begrænse kommunens eget energiforbrug til lys, varme og transport 

3.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  

 Hedensted Kommune vil først og fremmest bidrage til den fælles strategi med: 
o Bedre ressource udnyttelse med fokus på overskudsvarme, fjernvarme og biogas. 
o Lokale energiløsninger med udgangspunkt i synergi og symbiose. 

 Vi vil gøre kommunens egen indsats synlig, og bruge planlægning og investeringer aktivt til at fremme 
reduktion af CO2, og til at omstille til vedvarende energi. 

 Vi vil lav en målrettet indsats om klima og teknik overfor børn i samarbejde med kompetente folk fra 
virksomhederne. 

 Vi vil samle de rigtige folk og facilitere processer, der er afgørende for at udløse de energier hos borge-
re og virksomheder, der er nødvendig for at realisere de fælles mål.  
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4 Herning Kommune 

4.1 Herning Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 100 % vedvarende energi i energiforsyningen i 2025. 

 Maksimal udledning af CO2-ækvivalenter (samtlige drivhusgasser): 
o 667.108 ton i 2015 (ca. 7,7 ton pr. indbygger). 
o 510.141 ton i 2030 (ca. 5,9 ton pr. indbygger). 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 60 MW ny vindmølleenergi inden år 2030. Der forventes at være en samlet vindkraftkapacitet på 132 
MW i Herning Kommune i 2030. 

 100 % vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen i 2030. 

 Fjernvarmens virkningsgrad min. 95 % og nettab max. 15 % senest 2030. 

 Alle naturgasejendomme konverteres til fjernvarme eller anden CO2-neutral varme. 

Andre mål 

 El-/hybridbiler: 5 % i 2020 og 10 % i 2030. 

 Biobrændstof: 10 % af totalforbrug i 2020  

 Brintbiler: 5 % i 2030. 

 Udvikling fra 2007 til 2030: 
o 5 % af privatbilismen konverteres til cykel og kollektiv trafik. 
o Reduktion på 30.000 ton CO2 gennem energibesparelser i bygninger. 
o 1 % reduktion af landbrugets klimapåvirkning fra CH4 og N2O (metan og lattergas) om året. 
o 1 % reduktion af CO2-udledningen fra industrien om året. 

4.2 Fakta/status om Herning Kommune 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Herning Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2009 
til 2013. 

 

Forbrug af vedvarende energi 
Figuren viser udviklingen i forbru-
get af vedvarende energi i Herning 
Kommune 2009-2013, fordelt på 
ressourcer. Andelen af VE udgør 
42 % af det samlede energiforbrug 
i 2013. De resterende 58 % dækkes 
ved forbrænding af fossile res-
sourcer. 
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4.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  
 Herning Byråd vedtog i 2010 en Vindmølleplan, som udlagde ni områder til opstilling af vindmøller. I 

forbindelse med udarbejdelse af vindmølleplanen blev der lavet et overslag på, at de ni udlagte områ-
der kunne rumme 36-51 vindmøller, som vil kunne have en samlet effekt på 106-152 MW. De ni vind-
mølleområder fra vindmølleplanen er indarbejdet i Herning Kommuneplan 2013-2024. Medio 2015 er 
kapaciteten oppe på 110 MW, hvoraf de 38 MW er nye møller. Et enkelt område er udtaget fra plan-
lægningen pga. andre hensyn, men kommunen venter fortsat at nå målet om 60 MW ekstra vindkraft i 
2030.  

Biogasudbygning 
 Med hjælp fra biogassekretariatet blev der i 2010 udarbejdet en kortlægning af interesseområder. Der 

er efterfølgende indskrevet en hensigtserklæring i kommuneplan om udvidelse af kapaciteten på de 
eksisterende biogasanlæg, eller etablering af et nyt anlæg, idet kommunen ønsker at forholde sig 
åbent til de konkrete efterspørgsler, der måtte komme. 

Varmeforsyning 
 Herning Kommunes varmeplan vil blive opdateret som et led i implementeringen af den nye strategi-

ske energiplan. 

Andre centrale tiltag 
 I 2015 udarbejder Herning Kommune en ny strategisk energiplan. Planen, der afløser for den gamle 

klimaplan fra 2009, udarbejdes i et tæt samarbejde imellem kommunen og de eksterne interessenter 
fra forsyningssektor, landbrug, industri m.v. Planen vil som hidtil både fokusere på implementering af 
vedvarende energi og reduktion af klimabelastningen. Den strategiske energiplan bliver også et meget 
vigtigt led i implementeringen af kommunens erhvervsudviklingsstrategi. I forbindelse med næste 
kommuneplanrevision vil planlægning for vedvarende energi desuden komme til at indgå som tema. 

4.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
I forbindelse med den strategiske energiplan i Herning Kommune vil der ske en koordinering til nabokommu-
nernes planlægning, der hvor det giver mening, ligesom også anbefalingerne og de fælles strategier fra MIDT 
Energistrategi-projektet vil blive inddraget i arbejdet.  
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Figuren viser sektorernes andele 
af det totale energiforbrug i Her-
ning Kommune i 2013. Energifor-
delingen fortæller ikke noget om 
klimabelastningen, hvor landbru-
gets udledning af CH4 og N2O 
sammen med CO2 fra transporten 
udgør langt de største bidrag. 
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5 Holstebro Kommune 

5.1 Holstebro Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 EU’s Borgmesterpagt mål for 2020: 
o Mindst 20 pct. reduktion i CO2-udledningen ift. 2007.  
o 20 % vedvarende energikilder. 
o 20 % reduktion i det samlede energiforbrug.  

 2 % reduktion af CO2-udledningen om året for kommunen som virksomhed (Klimakommuneaftale 
2008-2025). 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 At udlægge arealer, der muliggør op til en tredobling af elproduktionen fra vindmøller ift. 2008. 

 Biogas: 50 % af husdyrgødningen udnyttes til biogas i 2020, jf. regeringens målsætning.  

5.2 Fakta/status om Holstebro Kommune  
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Holstebro Kommune 
sammenlignet med gennemsnittet 
i Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 

 

Vedvarende energi opdelt på 
ressourcetyper 
Figuren viser vedvarende energi 
opdelt på ressourcetyper i Holste-
bro Kommune for 2007 og 2013. 

 

CO2-udledning fra Holstebro 
Kommune som virksomhed 
Figuren viser mål samt den fakti-
ske opnåede CO2-redution for Hol-
stebro Kommune som virksomhed. 
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5.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  

Såfremt de udlagte områder i kommuneplanen udnyttes, vil det medføre, at energiproduktionen fra vindmøl-
ler øges fra nuværende 596,3 TJ til forventet fremtidig elproduktion på mellem 2135,2 TJ og 2224,7 TJ. Herved 
øges andelen af vedvarende energi til mellem 56,7 % og 57,8 %. Herudover er det politisk besluttet at arbejde 
for, at der udlægges yderligere 3 områder til vindmøller i kommuneplanen, der kan indeholde i alt omkring 16 
vindmøller. 

Biogasudbygning 
Maabjerg BioEnergy A/S omdanner ca. 800.000 tons biomasse pr. år til ren energi (varme og el), heraf ca. 55 
procent fra landmænd. Resten er primært industriaffald. Der foretages en kontinuerlig optimering af anlæg-
get, herunder vurdering af, om biogasproduktionen kan øges. Ved realisering af Maabjerg Energy Concept vil 
der produceres ca. dobbelt så meget biogas, som der produceres på Maabjerg BioEnergy i dag.  

Varmeforsyning 

Der er i Holstebro Kommune en udbredt fjernvarmeforsyning af byer og landsbyer. Der er arbejdet med kon-
verteringsprojekter for nogle  erhvervsområder i Holstebro by og i Vinderup. Der arbejdes pt. med etablering 
af solvarmeanlæg på Ejsing Fjernvarme og Ulfborg Fjernvarme undersøger muligheden for solvarme.  
 
Der skal, i samarbejde med forsyningsselskaberne, udarbejdes en helhedsplan/strategisk energiplan, der bl.a. 
belyser mulighederne for at øge det vedvarende energiniveau i kommunen samt belyser, hvordan der kan 
arbejdes med at opnå effektiviseringer og besparelser i energiforbruget hos private boligejere. 

Andre centrale tiltag 

Maabjerg Energy Concept vil være det første anlæg i verden, der i fuldt omfang udnytter stordrift, synergier og 
resourcestrømme mellem et bioethanolanlæg, et kraftvarmeanlæg og et biogasanlæg til samtidig produktion 
af varme, el, VE-gas, og transportbrændstof.  Realisering af projektet kræver ændringer af rammevilkår, her-
under fastsættelse af et nationalt iblandingskrav, samt en anerkendelse af, at projektet kan gennemføres som 
et samlet varmeforsyningsprojekt, således at der er mulighed for kommunegaranteret låntagning. 

5.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  

Vindmøller 

Elproduktionen fra vindmøller skal øges ud over, hvad der i dag er udlagt arealer til i kommuneplanen og hen 
mod 2050 skal vindmøllerne samles i større vindmølleparker. Øget vindmølleproduktion er en effektiv måde at 
forøge VE andelen på i Holstebro Kommune. Som eksempel vil det medføre en VE andel på ca. 84 %, hvis der 
kan udlægge arealer til en vindmølleproduktion, der er dobbelt så stor som den nu planlagte. Den producere-
de vindmøllestrøm vil på længere sigt indgå i bl.a. fjernvarmesystemet og transportsektoren. 

Biomasse 

Der skal arbejdes med øget brug af biomasse til energiformål. Etablering af Maabjerg Energy Concept 
vil medføre et betydeligt forbrug af halm (300.000 tons) til produktion af 2G biobrændstof. Produktion af 2G 
biobrændstof er i overensstemmelse med målsætningen om, at biomassen på længere sigt primært skal ud-
nyttes til produktion af brændstof samt højværdiprodukter. 

Transport 

På transportområdet arbejdes med omstilling til gas og brint, hvor der kan tankes fra eksisterende gas-
tankstation og brint-tankstation i Holstebro. Endvidere arbejdes med at øge andelen af elbiler samt øge cykel-
transporten. Ved etablering af Maabjerg Energy Concept vil der produceres omkring 80 mio. l bioethanol årligt, 
der kan benyttes i transportsektoren. 
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6 Horsens Kommune 

6.1 Horsens Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 100 % vedvarende energi i el- og varmeforsyning i 2035 

 100 % vedvarende energi i 2050 

 CO2-udledning pr. indbygger ca. 6,2 ton i 2020 (målet er sat for energiforbrug uden landbrug) 

 2 % reduktion af CO2-udledning om året (Klimakommuneaftale 2010-2025) 

 20 % reduktion af CO2 udledning i 2020 sammenlignet med 2007 (Borgmesterpagten) 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Slutforbrug af varme på 712 GWh svarende til 2.563 TJ senest i 2050 

 Etablering af nyt biogasanlæg ved Brædstrup 

6.2 Fakta/status om Horsens Kommune 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Horsens Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 

 
VE-andel i varmeforsyningen 
Figuren viser hvor stor en procentdel af 
energiforbruget i varmeforsyningen i Hor-
sens Kommune, der er baseret på hhv. 
fossil og vedvarende energi fra 2007 til 
2013. 
 
Fossile brændsler: Naturgas, ikke bioned-
brydeligt affald, olie og fossilt baseret el. 
VE-baserede brændsler: Biomasse, bioned-
brydeligt affald, biogas, solvarme og VE-el. 
 
*Fjernvarmeforsyning er fjernvarmepro-
duktion ekskl. nettab. Der skal tages højde 
for, at en stor del af fjernvarmeproduktio-
nen sker i samproduktion med el. 
 
 

 
Energiforbrug til vejtransport  
Figuren viser energiforbruget til vejtransport 
fordelt på brændsler i Horsens Kommune fra 
2007 til 2013. 
 
Transportmængden er opgjort efter antal 
køretøjer indregistreret på adresser i Hor-
sens Kommune i 2013. 
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6.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  

 Udnyttelse af rummelighed i sektorplan for vindkraft tidligere opgjort til 3 vindmøller/6,9 MW 

Biogasudbygning 
 Horsens Bioenergi ønsker at udbygge produktionen yderligere 

 Udbygning af biogasanlægget hos Horsens Vand  

 Etablering af nyt biogasanlæg i industriområdet ved Brædstrup 

Varmeforsyning 

 Omfattende konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. 

 Anvendelsen af fossile energikilder i fjernvarmeproduktionen er udfaset senest 2023 og er erstattet af 
varmepumper, solceller, solvarme og eventuel geotermi. 

 Konvertering af individuelle naturgasforsynede områder i kommunen, som ligger i nærheden af det 
fremtidige fjernvarmetransmissionsnet. Udfasningen af olie- og naturgasfyr skal være gennemført i 
2035.  

 En konvertering af ejendomme i det åbne land til 100% opvarmning med VE inden 2035. 

 Østjysk Fjernvarme: Samarbejde mellem fjernvarmeværkerne i Horsens- og Hedensted Kommuner 
med henblik på samarbejde og fælles udviklingsstrategi. 
 

Andre centrale tiltag 

 Arbejde for en omlægning af transportområdet med fokus på udvikling og implementering af biogas, 
el, hybridteknologi og brint 

 Arbejde for en færgeforbindelse til Endelave på vedvarende energi 

 Horsens Kommune ønsker i samarbejde med lokale aktører at blive førende indenfor forsyningsområ-
det og tiltrække virksomheder og forskere fra Danmark og udlandet. Desuden skal satsningen under-
støtte kommunens og VIA’s strategiske samarbejde med byen Chengdu i Kina omkring samme områ-
der. Erhvervssatsningen har energi, vand og byggeri som fokusområder og det er en central målsæt-
ning, at den sigter mod at generere vækst i erhverv og beskæftigelse. 

 

6.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
 

 Nedsætte energiforbruget generelt målt pr. indbygger 

 Udbygning af fjernvarmeforsyningen til store dele af kommunen 

 Etablerer en erhvervsklynge i Horsens med udvikling af VE løsninger og VE-uddannelser   

 Udvikle store fjernvarmetransmissionsledninger langs med Motorvej E45 

 Udbygge muligheden for brug af fossilfri kollektiv trafik i det østjyske bybånd 

 Etablere gas-, el- og brinttankstationer til transportsektoren 
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7 Ikast-Brande Kommune 

7.1 Ikast-Brande Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 2 % reduktion af CO2-udledning om året fra kommunen som virksomhed (Klimakommuneaftale 2009- 
2025).  

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 50 % af gyllepotentialet skal udnyttes til biogas (gylle fra ca. 15.000 dyreenheder) i 2025 

 2.000 ton dagrenovation skal anvendes til biogas i 2015. 

 Produktionsmøller der opstilles fremadrettet skal minimum opstilles i klynger af 5 stk, og med en møl-
lehøjde på min. 150 m. Testmøller kan dog opstilles i mindre klynger. 

Øvrige mål 

 Ingen 

7.2 Fakta/status om Ikast-Brande 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Ikast-Brande Kommune 
sammenlignet med gennemsnittet 
i Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 

 

Udnyttelse af husdyrgødning 
til biogas 
Figuren viser Ikast-Brande Kom-
munes udnyttelse af husdyrgød-
ning til biogas i 2013 i forhold til 
kommunens mål om 50 % udnyt-
telse og det samlede potentiale i 
kommunen. 

 

Vindenergi fra landvindmøller 
Figuren viser udviklingen i den 
samlede effekt af opstillede vind-
møller i Ikast-Brande Kommune i 
hhv. 2013 og 2014 sammenlignet 
med den samlede effekt, som 
kommunens plangrundlag fore-
skriver. 
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7.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  
 Nye og mere effektive vindmøller skal øge den samlede produktion: Kommunal vindmølleplan for 2011 

udlægger potentiale for 66 MW ekstra installeret vindmølleeffekt oveni 61.415 MWh vindmøllepro-
duktion i 2013.  

- I juli 2013 blev der tilsluttet 4 nye møller i Dørslund, Brande. Møllerne er hhv. 2 stk a 3MW og 
2 stk a 3,2MW.  

- Kendte kommende vindmølleprojekter i pipeline: 8 møller af 3,3 mW og 11+2 møller af 3,2MW  
 

Byrådet i Ikast-Brande kommune har i november 2014 godkendt en revideret model for vindmølle-
planlægningen, således at der fremadrettet planlægges for møller af 150-200 m højde i klynger af mi-
nimum 5 stk. Dog kan testmøller opstilles i mindre klynger. 

Biogasudbygning 
 Forsøg med dagrenovation til biogas:  

Udfordringen i at anvende grøn dagrenovation til biogas, består i af sorteringen hos forbrugerne indtil 
videre ikke har været ren nok, og derfor kræver en fordyrende sorteringsproces inden afgasning. Der-
for iværksætter Ikast-Brande kommune en Grøn Kampagne der skal forbedre kvaliteten af det grønne 
affald, så det kan indgå i biogasproduktionen på anlægget i Blåhøj.  

 Nyt Biogasanlæg på vej:  
Der er kommuneplanlagt for et gårdbiogasanlæg på Grarupvej Øst i Brande. Anlægget forventes i drift 
i august 2016, med en kapacitet på 8,3 mio Nm3 biogas årligt. 

Varmeforsyning 
 Konverteringspotentiale i Brande:  

Brande Fjernvarme har i samarbejde med 4 større lokale virksomheder fået lavet en analyse af poten-
tialet for at udnytter overskudsvarme fra industrien i Brande til fjernvarme. Desværre er der ikke øko-
nomi i at udnytte potentialet  

 Forsyning af nyudstykninger:  
Ved nyudstykninger i Ikast-Brande kommune foretrækkes kollektiv forsyning i størst muligt omfang. 
Der er ikke udarbejdet strategisk energiplan der taget stilling til VE-baseret individuel opvarmning.  

 Nye produktionsteknologier på værker:  
Brande fjernvarme arbejder fortsat på at kunne udnytte overskudsvarme fra virksomheder som be-
skrevet i analysen Brande Energicentral. 

Andre centrale tiltag 
Ikast Brande kommune har ikke hidtil haft en strategisk energiplan. Fremadrettet vil Ikast-Brande kommune i 
dialog med lokale værker og virksomheder i energisektoren og evt. nabokommuner, udarbejde en strategi for 
energiplanlægning, således at der skabes flest mulige arbejdspladser i energisektoren og VE-andelen øges. 

7.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
Ikast-Brande Kommune har endnu ikke haft mulighed for at gennemføre en politisk drøftelse af kommunens 
rolle ifht. til de fællesregionale strategier. Derfor er det alene en administrativ vurdering der her kommer til 
udtryk. 
Ikast-Brande kommune skal også fremadrettet have fokus på at fremme VE-initiativer. Dels for at bidrage til 
målet om mere VE, men også for at fremme udviklingen af arbejdspladser i VE-sektoren. Samtidig må vi erken-
de at kommunen kan planlægge og bane vejen for udviklingen, men det er projektmagere og investorer der 
skal gennemføre initiativerne. Der hvor vi har potentiale til at bidrage er i produktion af biomasse på land-
brugsarealer, etablering og udvidelse af biogasanlæg samt opsætning af vindmøller iht. til ovenstående prin-
cip. Derudover kan Ikast-Brande kommune, i dialog med værkerne, fremme konverteringen til VE-løsninger 
frem for fossile brændsler. 
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8 Lemvig Kommune 

8.1 Lemvig Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 100-150 % vedvarende energi i 2020 (inkl. kystnære havvindmøller). 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Ingen fossile brændsler i fjernvarmeforsyningen i 2016, ved fortrængning af naturgas med bio-
gas/biomasse 

 Betydelig større produktion af VE-el i kommunen end det samlede elforbrug i kommunen. 

Øvrige mål 

 Der bl.a. skal arbejdes med energieffektivisering og omlægning af transportområdet til vedvarende 
energi. 

8.2 Fakta/status om Lemvig Kommune  
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Lemvig Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. I 2015 er VE-andelen på 
ca. 70 % for Lemvig Kommune. 

 
VE-andel i varmeforsyningen 
Figuren viser hvor stor en procent-
del af energiforbruget i varmefor-
syningen i Lemvig Kommune, der 
er baseret på hhv. fossil og vedva-
rende energi fra 2009 til 2013. 
Primo 2016 vil fjernvarmeforsy-
ningen blive næsten 100 % VE. 
*Fjernvarmeforsyning er fjern-
varmeproduktion ekskl. nettab. 
Der skal tages højde for, at en stor 
del af fjernvarmeproduktionen 
sker i samproduktion med el. 
 

 
Elforbrug og VE-elproduktion 
Figuren viser udviklingen i det 
samlede elforbrug i forhold til 
udviklingen i den samlede produk-
tion af VE-el i Lemvig Kommune 
fra 2007 til 2013 samt udviklingen 
af dette forhold i procent. I 2015 
produceres der 200 % VE-el i for-
hold til elforbruget. 
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8.3 Handlinger frem mod 2020-2035  

Vindmølleudbygning  

 Lemvig Kommune har en vindmølleplan for landvindmøller, som giver mulighed for opsætning af ca. 
70 store vindmøller samt krav om nedtagning af de fleste af de eksisterende mindre vindmøller. Der er 
i dag opstillet omkring 30 store vindmøller.  Ved fuld udbygning af vindmølleplanen kan Lemvig Kom-
mune komme op på omkring 100 % vedvarende energi. Der er senest i december 2014 opstillet 6 nye 
store vindmøller, hvor der tillige blev nedtaget 12 gamle mindre vindmøller. 

 Lemvig Kommune arbejder aktivt på, at området Vesterhav Nord for kystnære havvindmøller bliver 
realiseret. Kommunen arbejder på at indgå i et konsortium, der kan byde på udbuddet af vindmøllerne 
og virksomhederne ved Thyborøn Havn arbejder aktivet med offshore området i relation til havvind-
møllerne. 

Biogasudbygning 
 Produktionen af biogas fra Lemvig Biogas har været meget stigende fra omkring 8 mio. m3 biogas i 

2010 til 13 mio. m3 biogas i 2014. Der er påbegyndt udvidelser, som vil øge produktionen med yderli-
gere 2-3 mio. m3 biogas om året. 

 Lemvig Varmeværk har påbegyndt etablering af et nyt Lemvig Varmeværk, med bl.a. etablering af en 
ny og større biogasmotor, så varmeværket kan aftage en øget mængde biogas primo 2016.  

 Der arbejdes med mulighed for yderligere produktion og afsætning af biogas. Mulighederne for brug af 
husholdningsaffald og andre biogasressourcer skal undersøges samt mulighederne for en øget anven-
delse af biogassen. 

Varmeforsyning 

 Nørre Nissum Kraftvarme, der i dag anvender naturgas, vil primo 2016 fysisk blive forbundet med 
Lemvig Varmeværk, hvorved naturgassen vil blive fortrængt med biogas/biomasse. Alle 8 fjernvarme-
værker i kommunen vil derefter alle anvende biogas/biomasse. 

 Der arbejdes på at fjernvarmeforsyningsområderne kan udvides samt, at der kan ske en omlægning af 
varmeforsyningen i det åbne land til vedvarende energi. 

Andre centrale tiltag 
Der er en stor produktion af vedvarende el i kommunen og varmeforsyningen er tillige meget baseret på ved-
varende energi i kommunen.  

 De store udfordringer er at få omlagt transportområdet til vedvarende energi.  

 En udfordring er også, at der i dag anvendes en del fossile brændsler i fremstillingsindustrien i kom-
munen, hvor der også forekommen en del overskudsvarme.  

8.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
Det vil være særligt relevant for Lemvig Kommune at få opstillet mere konkrete handlemuligheder i relation til: 

 Omlægning af transportområdet til vedvarende energi 

 Dialog med fremstillingsindustrien i kommunen i forhold til omlægning til vedvarende energi og an-
vendelse af overskudsvarme 

 Fortsat aktiv vindmølleplanlægning 

 Fortsat aktiv videreudvikling inden for biogasområdet 

 Energieffektivisering 

 Udvidelse af fjernvarmeområderne samt øget omlægning til vedvarende energi i det åbne land. 
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9 Norddjurs Kommune 

9.1 Norddjurs Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 Borgermesterpagten (Covenant of Mayors): 20 % reduktion af samlet CO2-udledning fra kommunen i 
2020 ift. 2011 svarende til en reduktion fra 7,0 til 5,6 ton CO2 pr. indbygger eller 51.308 ton CO2.  

 Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening: Norddjurs Kommune skal reducere CO2-
udledningen med 2 % om året fra kommunen som virksomhed i perioden 2012-2017.  
 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 
 Vind: Mest mulig udnyttelse af uudnyttet potentiale anslået til 119 MW (33 vindmøller á 150 meter). 

 Biogas: Der er fremsat ønske om etablering af et biogasanlæg i Grenaa by inden 2020. 

 Varme: Udarbejdelse af intern varmeplan samt omstilling til VE og forsyningssikkerhed i Grenaa i 2020. 

Øvrige mål 

 Transport: 30 % af udviklingsforvaltningens kørsel omlægges fra private biler til elbiler inden 2016.  

9.2 Fakta/status om Norddjurs Kommune 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Norddjurs Kommune 
sammenlignet med gennemsnittet 
i Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 

 

CO2-udledning pr. indbygger 
Figuren viser udledningen af CO2 

pr. indbygger i Norddjurs Kommu-
ne sammenlignet med gennem-
snittet i Region Midtjylland. Fore-
løbig reduktion på 7,8 %.  

Norddjurs Kommune som virk-
somhed 
Figuren viser kommunens energi-
regnskab 2011-2013. Grafen viser 
Norddjurs Kommune som virk-
somhed (Klimakommuneaftalen). 
Foreløbig reduktion på 10,8 %. 
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9.3 Handlinger frem mod 2020-2035 (relateret til 1 og 2) 
Fremtidige handlinger i Norddjurs Kommune under kategorierne vindmølleudbygning, biogasudbygning, var-
meforsyning og andre centrale tiltag. 

Vindmølleudbygning 

 Vindmølleplan 
I 2010 vedtog Norddjurs Kommune en vindmølleplan, hvor der blev udlagt 6 områder til vindmøller, i 
alt 33 møller (119 MW). Heraf er 13 vindmøller (47 MW) i behandling og i de efterfølgende år vil yder-
ligere 20 vindmøller komme i behandling. De 13 vindmøller udgør ca. 39 % af den samlede vindmølle-
plan/kommunalplan 2013. De er med til at reducere CO2-udledningen med 481.000 tons CO2 årligt, el-
ler hvad der svarer til 35.000 husstande. I henhold til de beregninger, der blev foretaget på det tids-
punkt, betyder det, at de vil kunne dække elforbruget for ca. 90.000 husstande. Det nøjagtige antal 
kan først beregnes, når man kender mølletyper mm.  
 
Planen har endnu ikke resulteret i, at der er opstillet vindmøller. Til orientering kan det oplyses, at 
etablering af Anholt Havvindmøllepark med 111 møller blev indviet den 4. september 2013 med en 
kapacitet på 400 MW, svarende til 4 % af Danmarks elforbrug. De sparer årligt 1,3 mio. tons CO2, 
sammenlignet med et kulfyret kraftvarmeværk. 

Biogasudbygning 
 Biogasanlæg i industriområde i Grenaa: 

Vi arbejder fortsat for en industrisymbiose, konvertering til fossilfrie energi til varme i Grenaa by samt 
produktion af biogas til transportformål efter 2020.  

Varmeforsyning 

 Grenaa Varmeværk omstilles til yderligere VE og industriel symbiose.  

Andre centrale tiltag 

Norddjurs Kommune vil derudover arbejder med følgende centrale tiltag: 

 Landbrug, reduktion af CO2-udledning, i samarbejde med landboforeningen.  

 Transport, reduktion af CO2-udledning, ved større fokus på kollektiv trafik (øget miljøkrav), letbane, 
samt udvidelse af el-biler i forvaltningen og sundhedssektoren. Ift. sidstnævnte viser en foreløbig op-
gørelse i perioden august 2014 til februar 2015 en reduktion i forhold til el-biler/privatkørsel på ca. 16 
%. 

 Strategisk Energi Plan Grenaa - Omlægning af kollektiv varmeforsyning fra delvis fossil brændsel til 
vedvarende energier samt evt. industrielle symbioser. 

 Udfasning af oliefyr i ”det åbne land” - Individuelle varmeforsyninger konverteres til vedvarende ener-
gikilder. 

 Fortsat løbende omstilling og forbedring af kommunens egne aktiviteter. 

9.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
Norddjurs Kommune vil arbejde med at nå det fælles regionale mål, ved: 

 Facilitatorrolle i forhold til landbrug, private boliger i det åbne land og transport. 

 Ved at anvende varmemyndighedsrollen aktivt i forbindelse med omstilling, videre udbygninger, for-
syningssikkerhed og konsolidering af de små varmeværker. 
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10 Odder Kommune 

10.1 Odder Kommunes mål for energi  

Overordnede mål 

 CO2-neutral kommune i 2030. 

 2 % reduktion af CO2-udledning om året fra kommunen som virksomhed (Klimakommuneaftale 2012-
2015). 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 At udarbejde en strategi for en bæredygtig energiforsyning. 

 At fjernvarme erstatter fossil opvarmning i en række områder nær eksisterende fjernvarmeområder. 

 At lokal produktion af biomasse til energi øges. 

Øvrige mål 

 At der min. hvert andet år udarbejdes et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed. 

 At omstille tung transport til biogas gennem samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland. 

10.2 Fakta/status om Odder Kommune  
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Odder Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2009 
til 2013. 

 

Opvarmning i Odder Kommune 
Figuren viser udviklingen i forhol-
det mellem fjernvarme og indivi-
duel opvarmning i Odder Kommu-
ne fra 2009 til 2013. 

 

VE-andel i fjernvarmeforsynin-
gen 
Figuren viser hvor stor en procent-
del af energiforbruget i fjernvar-
meforsyningen i Odder Kommune, 
der er baseret på hhv. fossil og 
vedvarende energi fra 2009 til 
2013.  
 
*Fjernvarmeforsyning er fjern-
varmeproduktion ekskl. nettab. 
Der skal tages højde for, at en stor 
del af fjernvarmeproduktionen 
sker i samproduktion med el. 
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10.3 Handlinger frem mod 2020-2035  

Vindmølleudbygning  

Vindmølledebat:  
Der er i Kommuneplan 2013-2025 udpeget 5 vindmølleområder beliggende ved Torrild, Ondrup, Åkær 
Tendrup Vestermark og Hadrup. Byrådet vil ved konkrete ansøgninger tage stilling til opførelse af 
vindmøller inden for de 5 områder. Der er pt. ansøgt om opførelse af vindmøller inden for områderne 
ved Torrild og Tendrup Vestermark.  

Biogasudbygning 
 Område udpeget til fælles biogasanlæg: 

Der er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt et område til fælles biogasanlæg mellem Ørting og Gylling. 
Ved en konkret ansøgning vil Byrådet tage stilling til opførelse af et biogasanlæg inden for området.  

Varmeforsyning 

 Fremtidig varmeforsyning i Odder Kommune 
Byrådet vil i dialog med forsyningsværkerne arbejde for en bæredygtig fjernvarme. Samtidig vil Byrå-
det arbejde for at udvide fjernvarmeområderne og derved erstatte fossile brændsler med bæredygtig 
fjernvarme.  

Andre centrale tiltag 

Odder Kommune deltager med de øvrige kommuner i Region Midtjylland i samarbejdet med at omstille tung 
transport til at køre på biogas. 
 

10.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
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11 Randers Kommune 

11.1 Randers Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 75 % af det totale energiforbrug i 2030 er dækket af vedvarende energi. 

 CO2-udledning pr. indbygger maks. 2 ton i 2030 (svarer til 2 % reduktion om året frem til 2030). 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Vindenergien er forøget med 165 mio. kWh (ca. 600 TJ) produceret el i 2030 i forhold til 2007. 

 Biogas i 2030: Min. 50 % udnyttelse af kommunens husdyrgødning til biogas. 

 100 % CO2-neutrale brændsler i varmeforsyningen i 2030. 

Øvrige mål  

 Transportmål for 2030: 5 % af personbiltransporten flyttes til cykel eller gang, 5 % til bus og 15 % til 
tog. 50 % af resterende bilpark er eldrevet. 40 % reduktion i brændstofforbruget. 30 % af biogasres-
sourcen anvendes til transport. 10 % af lastbiltrafik flyttes til bane eller skib. 

11.2 Fakta/status om Randers Kommune 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Randers Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 

 

CO2-udledning pr. indbygger 
Figuren viser udviklingen i CO2-
udledningen pr. indbygger i Ran-
ders Kommune fra 2007 til 2013. 
 

CO2-udledning fordelt på om-
sætningsenheder 
Figuren viser udviklingen i den 
samlede CO2-udledning fordelt på 
omsætningsenheder i Randers 
Kommune fra 2007 til 2013. 
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11.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  

 Vindmølleprojekter i etableringsproces ved Allestrupgård, Trikelshøj og Binderup:  
De tre vindmølleprojekter vil tilsammen årligt kunne producere 110.300.000 kWh årligt og reducere 
CO2-udslippet med 57.000 tons 

 Uudnyttet vindmøllepotentiale: Overgaard III  
Udbygning af vindmølleparken ved Overgaard kan, hvis projektforslaget realiseres, forøge den produ-
cerede vindenergi med ca. 100.000.000 kWh årligt og reducere CO2-udslippet med ca. 50.000 tons. 

Biogasudbygning 
 Område udpeget til biogasanlæg: Med Kommuneplan 2013 er der udpeget areal til placering af bio-

gasanlæg i Randers Kommune. Der har endnu ikke været konkrete henvendelser fra interessenter, 
med ønske om at etablere biogasanlæg. 

Varmeforsyning 

 Omstilling af værker til VE:  
Kun et enkelt kraftvarmeværk forventes at fyre med naturgas – suppleret med solvarme – ved udgan-
gen af 2016. Kommunens øvrige varmeværker er biomassefyrede. Hvis de rigtige forudsætninger og 
vilkår er til stede, kan geotermi spille en væsentlig rolle i den fremtidige fjernvarmeforsyning. 

 Udfasning af naturgas 
Konvertering til fjernvarme sker i samarbejde med kommunens fjernvarmeværker. Det er ikke alle ste-
der, det vil være rentabelt at udrulle fjernvarme. Her kan det blive relevant at lave kampagner for el-
baserede varmeløsninger. 

Andre centrale tiltag 

 Store solcelleanlæg 
Der planlægges for store solcelleanlæg - i alt ca. 71,2 MW.  Anlæggene forventes at bidrage med en 
elproduktion (ved realisering af det ansøgte) på ca. 64.100.000 kWh årligt og reducere CO2-
udledningen med ca. 30.000 tons.  

 Biogas til transport 
Randers Kommune deltager i ”Partnerskab for biogas til bustransport i Region Midtjylland”.  
En afdækning af potentialet for anvendelse af biogas til transport, herunder bustrafik og den øvrige 
kommunale flåde, skal danne grundlag for en kommende politisk stillingtagen i forhold til en eventuel 
fremtidig planlægning. Gældende kontrakter for den kollektive bustransport udløber i 2018.  

11.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
Klimaplan 2030 skal revideres. Der skal vurderes på en række indsatsområder, fx: 

 Vindmøller. En udnyttelse og eventuel udbygning af kommunens vindmøllepotentiale vil bidrage posi-
tivt i forhold til udvikling af den vedvarende energi.  

 Tværkommunale samarbejder. Randers Kommune tager initiativ til, i samarbejde med Favrskov og 
Aarhus Kommuner samt de relevante fjernvarmeværker, at arbejde med en udnyttelse af overskuds-
varme fra Weber. 

 Fjernvarme. I samarbejde med fjernvarmeværkerne udbygges forsyningsområderne og der planlægges 
for en fremtidig fleksibel varmeproduktion. Naturgasområder konverteres til fjernvarme, hvor dette er 
en rentabel løsning. Der skal på varmeværkerne arbejdes for at udfase/supplere udnyttelse af biomas-
se med andre VE-løsninger – som fx store varmepumper.  

 Transport. Det skal vurderes i hvilket omfang, det er muligt at omlægge fx busser, renovationsbiler og 
andre tunge køretøjer til biogas/grøn gas. I den sammenhæng skal der planlægges for en strategisk 
hensigtsmæssig placering af tankstationer, med de nødvendige kapaciteter og teknologier i forhold til 
fx optankningstid.  
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12 Ringkøbing-Skjern Kommune 

12.1 Ringkøbing-Skjern Kommunes mål for energi 

Overordnet mål 

 Ringkøbing-Skjern Kommune er 100% selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Vindkraft: I 2020 produceres ca. 6.000 TJ/år. 

 Biogas: I 2020 produceres ca. 748 TJ/år. 

 Varmeforsyning: I 2020 er fjernvarmeværkernes VE-andel øget fra 40 % til 60 %. 

Øvrige mål 

 I 2020 udnytter vi lokale vedvarende energiressourcer i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 I 2020 har vi en effektiv energi- og varmeforsyning basseret på vedvarende energi. 

 I 2020 har vi reduceret og effektiviseret energiforbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 Sammen skaber vi erhvervsvækst og værdi for borgere og virksomheder. 

12.2 Fakta/status om Ringkøbing-Skjern Kommune  
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune sammenlignet med gen-
nemsnittet i Region Midtjylland og 
gennemsnittet for hele Danmark 
fra 2007 til 2013. 

 

Landvind i Ringkøbing-Skjern 
kommune 
Figuren viser den samlede årlige 
elproduktion fra landvindmøller i 
Ringkøbing-Skjern Kommune samt 
den yderligere udbygning, der 
lægges op til i det eksisterende 
plangrundlag. 

 

Elforbrug og vindenergi 
Figuren viser udviklingen i det 
samlede elforbrug i forhold til 
udviklingen i den samlede produk-
tion af VE-el i Ringkøbing-Skjern 
Kommune fra 2007 til 2013 samt 
udviklingen af dette forhold i pro-
cent. 
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12.3 Handlinger frem mod 2020-2035 
Selvforsyningsgraden med vedvarende energi er for 2014 estimeret til 56,2%. Tabellen nedenfor angiver ni 
indsatsområder, der samlet set skal bringe Ringkøbing-Skjern Kommune i mål med mere end 100% i 2020. 

Nr. Emner Effekt på andel vedvarende 
energi i procentpoint 

1 Reduktion i varmeforbrug i boliger 0,2 % 

2 Industriens forbrug ændres til delvis vedvarende energi 1,0 % 

3 Reduktion i energiforbrug til vejtransport 0,8 % 

4 Mere vedvarende energi i fjernvarmen 4,7 % 

5 Individuelle oliekedler skifter til vedvarende energi 1,9 % 

6 Vindkraft 22,0 % 

7 Solcelleanlæg 1,3 % 

8 Mere produktion af lokal biomasse 0 % 

9 Biogasanlæg 12,3 % 

 Sum alle tiltag 44,2 % 

 Vedvarende energi i dag, VE % 56,2 % 

 Samlet VE % ved realisering af alle tiltag 100,4 % 

Vindmølleudbygning  

 I dag er der opstillet 240 vindmøller og 383 MW, som producerer ca. 4.000 TJ/år. Elforbruget i kom-
munen er på 2.500 TJ/år og vi er således 100 % el-selvforsynende. Målet i den ny Energi2020-Politik er 
vindkraftproduktion på ca. 6.000 TJ/år i 2020, svarende til 240 % af det nuværende elforbrug. 

Biogasudbygning 
 I dag er den samlede biogasproduktion 46 TJ/år. Der planlægges med en samlet biogasproduktion på 

748 TJ/år i år 2020. Det svarer til ca. 50 % udnyttelse af områdets husdyrgødning. I Ringkøbing-Skjern 
decentrale biogasmodel arbejdes nu både med biogasledningsnet og opgradering til naturgaskvalitet. 

Varmeforsyning 

 Fjernvarme dækker ca. 50 % af opvarmningsbehovet. Af områdets 12 fjervarmeværker er historisk 10 
kraftvarmeværker på naturgas. Trods udgangspunktet er det i dag lykkedes værkerne at opnå en VE-
andel på 40 %. VE-andelen øges fra nuværende 40 % til 60 % i 2020.  

 

12.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
Ringkøbing-Skjern Kommune vil yde væsentlige bidrag til den fælles strategi. Det forventes især at ske via ud-

bygning med vindkraft og biogasanlæg, samt via forøget anvendelse af vedvarende energi i de 12 fjernvarme-

værker. 
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13 Samsø Kommune 

13.1 Samsø Kommunes mål for energi 

Overordnet mål 

 Fossilfri ø i 2030. 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Varmeforbrug i boliger: 30 % reduktion i 2020 og 35 % reduktion i 2050 (i forhold til 2009). 

 Varmeforbrug i erhverv: 5 % reduktion i 2020 og 10 % reduktion i 2050 (i forhold til 2009). 

Øvrige mål 

 Transportmål:  
o 50 % af den lokale bilpark udgøres af elbiler i 2020, 80 % i 2030 og 100 % i 2050. 
o 40-50 % af lokalt transportarbejde baseret på biobrændsel i 2020. 
o 100 % fossilfri offentlig transport i 2020. 

30 % el-besparelser i offentlige institutioner og erhverv i 2030 i forhold til 2009. 

13.2 Fakta/status om Samsø Kommune 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Samsø Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 

 
Udvikling i forbrug af VE og 
fossile brændsler 
Figuren viser bruttoenergifor-
bruget i Samsø Kommune for-
delt på omsætningsenheder for 
vedvarende energi og fossile 
brændsler. Det ses hvordan 
transport udgør den største 
tilbageværende udfordring for 
omstilling af Samsø til fossilfri 
ø. 

Elbiler i relation til befolkning 
Figuren viser antallet af elbiler i 
relation til befolkningen. I 2014 
var der registreret 2168 elbiler i 
Danmark og 32 elbiler på Samsø. 
På Samsø var knap 2 % af øens 
personbiler eldrevet i efteråret 
2014, mens det på landsplan var  
0,09 %. 

 



Kommuneopslag samlet - 4. udkast 
midt.energistrategi  

27 
 

13.3 Handlinger frem mod 2020-2035 
Overordnet er det forventningen at Samsø Kommune bl.a. vil arbejde med biogasudbygning, vindmølleudbyg-
ning og varmeforsyning i den kommende planstrategi. 

Vindmølleudbygning  

 Strategi for udskiftning af eksisterende vindmøller med nye frem mod 2030:  
Jf. masterplan for fossilfri ø skal eksisterende land- og havvindmøller løbende udskiftes og erstattes 
med nye og mere effektive møller. En overordnet strategi frem mod 2030 for denne udskiftning skal 
være på plads senest i 2015.  

 Udpegelse af nye perspektivområder:  
Kommunalbestyrelsen udpeger i kommuneplanen nye perspektivområder for nye vindmøller på land. 
Kommunalbestyrelsen ønsker, at perspektivområderne i den kommende planperiode, kan danne 
grundlag for en grundig og inddragende folkelig debat på Samsø om, og hvordan vi vil udbygge vores 
vedvarende energiproduktion. 

Biogasudbygning 
 Område til biogasanlæg udpeget:  

Som en del af Kommuneplan 2013-25 er der udpeget placering for biogasanlæg. 

Varmeforsyning 

Samsø Kommune ønsker at understøtte de før nævnte mål for reduceret varmeforbrug i boliger og er-
hverv. 

Andre centrale tiltag 

 Generelt antages det, at elbiler har sin berettigelse i byområder, men det er altså muligt at fremme el-
biler i landdistrikter. Samsø Kommune har arbejdet tæt sammen med Samsø Elbilforening for at 
fremme elbiler, hvilket har gjort at der er viden om elbilers muligheder og begrænsninger i befolknin-
gen. Dernæst har Samsø Kommune og Samsø Elbilforening implementeret ladestandere til rådighed 
for alle elbiler, hvor ejerforholdet er på samske hænder og dermed vil prisniveauet kunne understøtte 
målet om flere elbiler. 

 

13.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
Samsø Kommune ønsker at understøtte, de for Samsø, relevante delstrategier. Her er især delstrategi om det 
åbne land og de mindre byer interessant. Der ønskes også at der etablerer et biogasanlæg, der opfylder del-
strategiens kriterier for dels biogas og biomasse. Der er stadig muligheder og ønsker om fortsat at blive el-
eksportør.  
 
En mulighed som Samsø vil arbejde for er, at realisere en folkeejet vindmøllepark på øen. 
Borgere på Samsø og fra andre kommuner, får mulighed for at købe andele og opfylde politiske mål i deres 
eget lokalområde. Fx bysamfund hvor der ikke er mulighed for at placere vindmøller kan som organisationer 
eller individer investere i bæredygtigt energiproduktion.  
 
En vindfolkepark skal som udgangspunkt ikke være forbeholdt enkelte developere i en snæver lokal kontekst, 
men åbne op for et folkeligt engagement i et regionalt perspektiv. Lokal energiproduktion med regionalt folke-
ligt engagement understøtter regionens mål og ikke alene de snævre lokale/kommunale mål omkring CO2-
reduktion. En vindfolkepark skal være i balance med  det lokale samfund, hvor møllerne placeres, både øko-
nomisk og socialt.  
 
Samsø ønsker at arbejde videre med rammerne for en vindfolkepark i kommunens plan- og agenda 21 strategi 
der bliver formuleret og besluttet ultimo 2015.  
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14 Silkeborg Kommune 

14.1 Silkeborg Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 CO2-neutral i 2030 (som område). 

 2 % reduktion af CO2-udslip om året (Klimakommuneaftale 2013-2016). 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Varmeforsyning CO2-neutral i 2030. 

 Ingen brug af fossile brændsler i varmeforsyningen i 2050. 

 5 % reduktion af CO2-udslip fra varmeforsyningen i 2015 i forhold til 2007. 

 45 % reduktion af CO2-udslip fra varmeforsyningen i 2020 i forhold til 2007. 

14.2 Fakta/status om Silkeborg  
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Silkeborg Kommune 
sammenlignet med gennemsnittet 
i Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2009 
til 2013. 

 

Andel fossile brændsler i var-
meforsyningen 
Figuren viser udviklingen i andelen 
af fossile brændsler i fjernvarme-, 
individuel varme- og samlet var-
meforsyning i Silkeborg Kommune. 
 
*Fjernvarmeforsyning er fjern-
varmeproduktion ekskl. nettab. 
Der skal tages højde for, at en stor 
del af fjernvarmeproduktionen 
sker i samproduktion med el. 
 

 

CO2-udledning i Silkeborg 
Kommune 
Figuren viser udviklingen af den 
samlede CO2-udledning i 1.000 ton 
i Silkeborg Kommune fra 2009 til 
2013. 
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14.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  

2 projekter om opstilling af vindmøller er under myndighedsbehandling.  I alt 9,3 MW. 

Biogasudbygning 

 I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udpeget to områder til placering af fælles biogasanlæg. 
Der er ingen igangværende projekter.  
 

 Forslag til affaldsplan sendes i høring i juni 2015 
Der er bl.a. følgende handlinger: 
- Undersøge hvordan vi kan øge udsorteringen af madaffald  
- Træffe beslutning om etablering af indsamlingsordning for madaffald fra villaer og rækkehuse 
- Implementere ordning for indsamling af madaffald. 
- Etablere omlastningsfaciliteter til håndtering af madaffaldet. 
- Undersøge mulighederne for etablering af et anlæg til forbehandling af madaffald. 
- Undersøge andre afsætningsmuligheder. 
- Udvikle et inspirationskatalog om brugernes private affaldsløsninger der øger sorteringen. 
 

 Bybuskørsel udbydes på både diesel og biogas 
I forbindelse med udbud af bybuskørslen i 2015 indhentes der tilbud på både kørsel såvel med diesel-
busser som med gasbusser. 

 

Varmeforsyning 

 Digital varmeplan:  
Silkeborg Kommune har en vedtaget varmeplan. Planen forventes revideret indenfor de kommende år. 
 

 Fjernvarme: områderne udvides og nye områder fjernvarmeforsynes 
Der sker løbende en udvidelse af fjernvarmeområderne i takt med at byerne udvikler sig.  
 
Silkeborg Kraftvarmeværk 
Silkeborg Kommune har givet tilladelse til etablering af en elkedel på Silkeborg Kraftvarmeværk. Den 
skal bruges til at producere fjernvarme med i de perioder, hvor der er overskud af vindmøllestrøm. 
Silkeborg Kraftvarmeværk kigger på flere projekter, som skal nedsættes forbruget af naturgas. Det er 
et solvarmeanlæg på 2 gange 75.000 m2 og etablering af røggaskøling, så virkningsgraden øges. 
 

 

14.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
 
Vi vil fortsat arbejde med gøre varmeforsyningen uafhængig af fossile brændsler. Det sker f.eks. gennem drøf-
telser med varmeforsyningsselskaberne om bl.a. konvertering af naturgasområder til fjernvarme,  mulighed for 
udnyttelse af overskudsvarme og indførelse af VE-teknologier til fjernvarmeproduktion.  
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Energiforbrug 2013 
Figuren viser energiforbruget i Skan-
derborg Kommune fordelt på sektorer 
og brændsler. Det fremgår tydeligt, at 
boliger og transport er de store ud-
fordringer i omstillingen i kommunen.  
 
Elforbruget i de kommunale bygnin-
ger er faldet 16 % i fra 2009 til 2014, 
mens varmeforbruget i kommunens 
bygninger er faldet 7,5 %. For energi-
forbrug i boliger er kurven ikke knæk-
ket, da energiforbruget er steget med 
17 % fra 2007 til 2013. Antallet af 
indbyggere er i samme periode steget 
med 5 %. 

 

15 Skanderborg Kommune 

15.1 Skanderborg Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 CO2-neutral mht. el og varme i 2020, dog således at elektrificering prioriteres frem for øget brug af 
biomasse, også selvom strømforbrug koster på CO2-regnskabet og biomasse ikke gør. 

Øvrige mål 

 10 % reduktion af energiforbruget i boliger i 2020 i forhold til 2007.  

 20 % reduktion af energiforbruget i kommunale bygninger i 2015 i forhold til 2009.  

15.2 Fakta/status om Skanderborg Kommune  

  

 

  
CO2 -neutral varmeproduktion 
Den lokale varmeproduktion på fjernvarmeværker i Skanderborg 
Kommune er i dag i alt væsentligt baseret på biomasse og affald. 
Størstedelen af Skanderborg Kommunes fjernvarmeforsyning er 
dog bundet sammen med Varmeplan Aarhus, og vi deler derfor i 
energiregnskabet varmeforsyning med Aarhus Kommune. Det 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Skanderborg Kommune 
sammenlignet med gennemsnittet 
i Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2009 
til 2013.  

 
Elbalance 2013 
Figuren viser, at elproduktionen i 
Skanderborg Kommune primært 
består af to store klumper. Godt 
halvdelen kommer fra kraftvar-
meproduktion i Varmeplan Aar-
hus, mens den andel halvdel er el-
import. Knap 1 % af elforbruget 
dækkes af solceller og vindmøller. 
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betyder, at Skanderborg Kommunes fjernvarme først bliver helt grøn, når Studstrupværket i Aarhus i 2017 er 
omstillet til biomasse.  

15.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  

 I kommuneplanen er udpeget 3 områder til opstilling af op til 6 vindmøller á 3 MW  

 Et område med 3 møller, heraf 2 i Skanderborg á 3,3 MW forventes i offentlig høring i efteråret 2015. 

 De øvrige to områder har ingen vist interesse for.  Der mangler lokalplaner og VVM. 

Biogasudbygning 
 Det har ikke været muligt at finde egnede arealer til fælles biogasanlæg indenfor kommunen. 

Varmeforsyning 

Gl. Rye Kraftvarmeværk har fået en grundvandsvarmepumpe, solvarme og en buffertank som supple-
ment til naturgasfyringen. 80 % af værkets varme forventes at komme fra vedvarende energi frem-
over. 

 Konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme omkring Galten:  
Der er en proces i gang med udarbejdelse af en varmeplan, hvor fremtiden for området indgår.  

 Fra olie til fjernvarme: Fjernvarmeværkerne har fået en opgørelse over aktive oliekunder indenfor de-
res forsyningsområder. 

 I 2015-16 laves en adfærdskampagne, som bl.a. vil blive rettet mod forbrugere med oliefyr med hen-
blik på at reducere energiforbruget og omstille til vedvarende energikilder. 

 Skanderborg-Hørning Fjernvarme planlægger et nyt 30 MW biomassefyret varmeværk. Hvis det reali-
seres, skal det undersøges hvilke landsbyer, der vil kunne få fjernvarme derfra. 

 Udbredelse af varmepumper – herunder leasede varmepumper. 

 Finde egnede arealer til solvarme svarende til sommerproduktionen på fjernvarmeværkerne. 

Andre centrale tiltag 

 Finde en måde at lave lokal målsætning, som også kan afspejles i den måde energiregnskaber laves på, 
og/men som gavner Danmarks energisystem. 

15.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  

 Skanderborg vil arbejde for fleksibelt forbrug af strøm, herunder udbredelse af varmepumper. 

 Skanderborg vil tage kontakt til nabokommunerne i forbindelse med udarbejdelse af varmeplan. 

 Udlægge arealer til skov. 
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16 Skive Kommune 

16.1 Skive Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 CO2-neutral i 2029. 

 VE-andel i procent: 59 % i 2020 og 74 % i 2025. 

 Maksimal CO2-udledning:  
o 210.000 ton i 2020 (ca. 4,4 ton pr. indbygger) 
o 170.000 ton i 2025 (ca. 3,6 ton pr. indbygger). 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Målet frem til år 2020 er at mindst 100 % af kommunens elforbrug dækkes af el fra vindkraft, svarende 
til ca. 1200 TJ/år.  

 Udbygning af biogasproduktion til 580 TJ/år inden år 2029 og i år 2020 skal minimum 50 % af kommu-
nens husdyrsgødning udnyttes til biogasproduktion.  

 Den kollektive varmeforsyning skal udbredes så meget som muligt og skal løbende omstilles til energi- 
og klimarigtig produktion. Målet frem imod år 2020 er bl.a., at hidtil uudnyttet geotermisk energi kan 
levere ca. 66 % af fjernvarmeforbruget.  

Øvrige mål 

 Etablering af 2.000 ha biomasse (skov og pil) frem til 2029. 

16.2 Fakta/status om Skive Kommune  
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Skive Kommune sammen-
lignet med gennemsnittet i Region 
Midtjylland og gennemsnittet for 
hele Danmark fra 2007 til 2013. 

 

Vindmølleplanlægning 
Kortet viser områder med afstan-
de på hhv. 400, 500 og 600 m. til 
beboelse i Skive Kommune. Kortet 
er med til synliggøre de udfordrin-
ger, som kommunen står overfor 
ift. at udpege nye vindmølleområ-
der. Der er få ledige områder, hvor 
det er muligt at opstille store 
vindmøller, når der tages hensyn 
til overordnet planlægning, bebo-
else, natur, andre vindmøller, 
landskaber, m.v. 
 

 

Varmeforsyning 
Skive Fjernvarmes udbygningsplan for nye fjernvarmeområder. Kalenderåret for den 
planlagte udbygningstakt af de enkelte områder fremgår af figuren fra grøn i år 2013 
mod blå i år 2022. Der er således tale om en væsentlig udbygning med konvertering af 
mange områder fra eksisterende naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. 
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16.3 Handlinger frem mod 2020-2035  

Vindmølleudbygning  

 Mellem 2010 og 2029 skal der opsættes 47 vindmøller af 3 MW. 

 125 utidssvarende og uheldigt placerede vindmøller fra før år 2000 nedtages løbende. 

Biogasudbygning 
 Har i 2012 udpeget 4 områder til etablering af biogasfællesanlæg og hertil forudsættes en række min-

dre gårdanlæg udbygget. 

 I 2014 åbnede det første af disse biogasfællesanlæg, der tilsammen med de eksisterende gårdanlæg 
vurderes at have en behandlingsmængde svarende til ca. 33 % af det samlede antal DE i kommunen. 

Varmeforsyning 

 Vedtagelse af varmeplan i 2013, der beskriver omstilling af varmeforsyningen i Skive Kommune fra olie 
og naturgas til biomasse- og geotermisk baseret fjernvarme over de næste 15-20 år.  

 Hertil skal naturgasforbruget reduceres med 30 % og 90 % for hhv. individuel opvarmning og for var-
meværker gennem konverteringer og udfasning, således at fjernvarmen Skive By i år 2022 forventes at 
vil opnå en tilslutningsprocent på 90 for boliger og 60 for erhverv. 

Andre centrale tiltag 

Der fokuseres i kommunen på sammentænkning af forskellige energiformer, med henblik på at udnytte over-
skudsenergi fra elektriciteten til andre lagringsegnede formål. Dette sker bl.a. for at afbalancere el-nettet, øge 
forsyningssikkerheden og bedre samfundsøkonomien.   

16.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
Skive Kommune vil gå forrest således det er lettere for borgerne i kommunen at forstå og fysisk omstille sig til 
en mere grøn dagligdag. Dette sker bl.a. gennem demonstration af transportteknologier via egne og kollektive 
aktiviteter og via energiproduktion på kommunale bygninger m.v.  
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17 Struer Kommune 

17.1 Struer Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 Fossilfri kommune i 2035. 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Vind: Fortsat at være en el-eksporterende kommune. 

 Biogas: Understøtte udviklingen på Måbjerg Bioenergy. 

 Varmeforsyning: Arbejde med at udskifte de sidste oliefyr til CO2-neutrale energikilder. 

Øvrige mål 

 Energiforbruget i kommunale bygninger skal reduceres med 20 % inden 2020 i forhold til 2009. 

17.2 Fakta/status om Struer Kommune  
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Struer Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 

 

Brændselssammensætning i 
fjernvarme til el- og varme-
produktion 
Udviklingen i brændselssammen-
sætningen af fjernvarmen i Struer 
Kommune, hvor der ses en tydelig 
udvikling mod en fossilfri el- og 
varmeproduktion. Figuren er ekskl. 
fjernvarmeproduktion fra industri. 
 

 

Brug af vedvarende energi 
opdelt på omsætningsenheder 
Figuren viser at Struer kommune 
er lykkedes med at arbejde med 
en større og større andel af vedva-
rende energi på flere områder. 
Industri og transport er områder, 
der skal arbejdes på fremadrettet. 
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17.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  

 Der bliver i øjeblikket arbejdet med vindmølleplanlægning på Thyholm. Det forventes at der inden for 
en overskuelig årrække skal laves en samlet vindmølleplan for hele Struer Kommune. 

Biogasudbygning 
 I den del af Stuer Kommune der ligger syd for Limfjorden, er der ikke mulighed for andet end gårdbio-

gasanlæg, da alt andet bliver leveret til Måbjerg Bioenergy. Thyholm har en særlig problemstilling i og 
med det er en ø, da de økonomiske omkostninger ved koble op på det overordnede gasnet er af en 
størrelse der gør, at det ikke kan blive rentabelt.  

Varmeforsyning 

 På baggrund af den Strategiske Varmeplan - der er udarbejdet i et samarbejde mellem de 19 kommu-
ner i Region Midt - skal der udarbejdes en varmeplan for Struer Kommune, der samler op de sidste 35 
års tilladelser og ændringer i den oprindelige varmeforsyningsplan. Varmeplane for Struer Kommune 
skal samtidig strømline varmeforsyningsplanlægningen frem mod 2030. 

 Der skal arbejdes med at nedbringe antallet af oliefyr i kommunen. 

Andre centrale tiltag 

Som det tydeligt ses på figur 2 (Brændselssammensætning i fjernvarme til el- og varme-produktion) er industri 
og transport to områder, hvor der ikke helt er taget hul på at anvende CO2-neutrale energikilder. Struer Kom-
mune har netop udarbejdet en Energi og bæredygtighedshandleplan, der skal lede frem mod strategier til at 
adressere disse to områder fremadrettet. 

17.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  

 Der vil via kommuneplanlægningen blive arbejdet med at øge biomasseproduktionen. 

 Deltage i samarbejder om at udbrede gastankstationer og derigennem støtte op om mere CO2-
neutrale energikilder til transportsektoren. 

 Fortsat arbejde med udviklingen af vindenergi. 
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18 Syddjurs Kommune 

18.1 Syddjurs Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 Syddjurs Kommune vil bidrage til at gennemføre regeringens målsætning om at reducere CO2-
udledningen med 2 pct. Om året frem til 2020. 

 Syddjurs Kommune vil løbende opdatere klimaplanen mindst hvert 4. år.  

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Alle fjernvarmeværker skal være baseret på biomasse og VE 

 De eksisterende fjernvarmeforsyningsområder skal udbygges yderligere, og at husstande indenfor for-
syningsområder med individuelle, CO2 belastende varmeløsninger bliver tilsluttet fjernvarme. 

- 50% konvertering af oliefyr til fjernvarme inden 2020 (1.200 husstande) 
- 33% konvertering af elvarme til fjernvarme inden 2020 (600 husstande) 

 

 Der skal skabes nye fjernvarmeløsninger i mindre lokalområder såfremt det er teknisk, miljømæssig og 
samfundsøkonomisk muligt. 

 Skabe mulighed for miljørigtig varmeforsyning af nye bygninger, der ikke kan få fjernvarme 

 Medvirke til omlægning af olie- og elvarme i det åbne land til CO2 neutrale opvarmningsformer.  

Øvrige mål 

 Energibesparelser i kommunale ejendomme med 2 pct. om året frem til 2025 jf. Energiplan for kom-
munale ejendomme. 

 Energibesparelsen skal have størst fokus på indsats i skoler og rådhuse, hvor det største energiforbrug 
optræder. Kommunen vil løbende dokumenteret indsatsen 

18.2 Fakta/status om Syddjurs Kommune 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Syddjurs Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2007 
til 2013. 
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18.3 Handlinger frem mod 2020-2035  

Vindmølleudbygning  

 Udpeget to områder til opstilling af vindmøller: Skaføgård og Ebeltoft Færgehavn 

Biogasudbygning 
 Udpegning af 4 områder til etablering af biogasanlæg:  

Der er gennemført planlægning og udpegning af relevante områder til etablering af biogasanlæg. To af 
lokaliteterne har været i spil i forbindelse med konkrete projekter, men ansøgningerne er siden blevet 
trukket. 

Varmeforsyning 

 Omlægning af varmeforsyning til VE:  
Der er igangsat en række initiativer for at understøtte omlægningen, f.eks. i relation til sommerhuse og 
energirenovering 

 Udvidelse af fjernvarmeområder:   
Byrådet har godkendt udvidelse af flere byers varmeforsyningsområder.  

 Varmeforsyning i områder uden fjernvarme: 
Der er igangsat en række initiativer for at understøtte omlægningen til CO2-neutral varmeløsninger i  
form af information o.lign. 

 Strategisk varmeplanlægning 
Der gennemføres  i 2014-2015 strategisk varmeplanlægning i den vestlige del af kommunen for at  
undersøge muligheden for evt. sammenlægning af mindre varmeforsyninger og anden form for  
driftssamarbejde. 

 Tilslutnings- og forblivelsespligt 
Byrådet har i maj 2015 besluttet tilslutnings- og forblivelsespligt for Nimtofte Fjernvarmeværk. 

 

Andre centrale tiltag 

 Elbiler 
Syddjurs Kommune har gennemført en række initiativer for at omlægge C=2 belastende energikilder til 
VE, f.eks. etablering af ladestationer til elbiler, analyse af kommunens bilflåde og indførelse af elbiler. 
 

18.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
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19 Viborg Kommune 

19.1 Viborg Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 Reduktion af drivhusgasser så kommunen som helhed bliver CO2 neutral. Der er ikke fastsat en tidsho-
risont på målet. Mere konkrete mål forventes med vedtagelsen af en strategisk energiplan. 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 Ingen konkrete målsætninger, men planer om at opdatere planlægningsgrundlaget. 

19.2 Fakta/status om Viborg Kommune  
Energiregnskabet viser, at det går svagt fremad med at realisere målsætningen om at reducere kommunens 
CO2-udledning. Det kan ses, at andelen af vedvarende energi i Viborg Kommune ikke stiger i samme omfang 
som i resten af regionen og i resten af Danmark. De følgende figurer viser VE-andelen, elbalancen og fjernvar-
mebalancen i Viborg Kommune med udgangspunkt i Energiregnskabet for 2013. 
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Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Viborg Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2009 
til 2013. 

 

Elbalance i 2013 
Figurens venstre søjle viser forde-
lingen i brændsler, der anvendes 
til el-produktion i Viborg Kommu-
ne. Den viser således en stor elim-
port efterfulgt af en elproduktion 
fra naturgas. Figurens højre søjle 
viser fordelingen af elforbruget. 

Fjernvarmebalance i 2013  
Figurens venstre søjle viser forde-
lingen af brændsler, der anvendes 
til fjernvarmeproduktion i Viborg 
Kommune. Den viser at naturgas 
udgør den overvejende energikil-
de. Figurens højre søjle viser for-
bruget af fjernvarme.   
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19.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  

 I Viborg Kommunes Kommuneplan 2013 er der uudnyttede planlagte områder til opstilling af ca. 9 
vindmøller á 3 MW fordelt på 3 områder.  

 Der er indkommet en række ansøgninger om opstilling af vindmøller udenfor de planlagte vindmølle-
områder, som vil blive behandlet i 2015/2016.  

 I løbet af 2015/2016 opdateres planlægningsgrundlaget for vindmøller, og der i øvrigt afsøges mulig-
heder for nye vindmølleområder. 

Biogasudbygning 
 Viborg Kommune planlægger i øjeblikket for placering af to biogasanlæg, som skal håndtere omkring 

100.000 ton biomasse hver.  

 I løbet af 2015/2016 vil planlægningsgrundlaget for biogasanlæg blive opdateret formentlig med mere 
konkrete lokaliteter til store biogasanlæg. 

Varmeforsyning 

 Viborg Kommune er i gang med at udarbejde en strategisk energiplan i samarbejde med aktører i 
energiforsyningen.  

 I løbet af 2015/2016 vil der blive udarbejdet analyser af muligheden for at udnytte overskudsvarme fra 
Apples kommende datacenter til fjernvarme både tæt på, længere væk og uden for kommunen. 

 Analyse af muligheder for udbygning af fjernvarmenettet i Viborg Kommune. 

 Fjernvarmeforsyningen udbygges løbende i forbindelse med nye lokalplaner for byudvikling og byom-
dannelse i samarbejde med varmeværker.  

 Efterhånden som fjernvarmeproduktionen omstilles fra naturgas til vedvarende energi vil kommunen 
opfordre varmeværkerne til at lave projekter for konvertering af områder med individuel naturgas. 

 Tre varmeværker arbejder pt. på projekter for 1 MW biomassekedler.  

 Viborg Kommune har været i dialog med alle de større varmeværker i kommunen om placering af sol-
varmeanlæg. Fire af værkerne arbejder pt. på projekter for solvarmeanlæg.  

 Bjerringbro Varmeværk har etableret en velfungerende el-drevet varmepumpe med en effekt på ca. 
2,8 MW på Grundfos’ grund. Grundfos og varmeværket har desuden indgået aftale om at lave et 
forprojekt, som forventes at omhandle et nyt grundvandskøleanlæg og en ny energicentral med en 
varmeeffekt på ca. 8 MW. 

 Der arbejdes på at effektivisere varmeproduktionen ved at flytte kedelkapacitet mellem kedelcentra-
ler, så produktionen bedre tilføres transmissionsledningen og akkumuleringstanken udnyttes bedre.  

 Udnyttelse af overskudsvarme fra Karup Kartoffelmelfabrik til fjernvarme forventes undersøgt. 

 Rådgivning hos Energistyrelsens rejsehold for varmepumper om store varmepumper i fjernvarmen. 

19.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  
Viborg Kommune har mulighed for at bidrage til de fælles strategier på følgende områder:  

 Planlægning for udnyttelse af overskudsvarme fra kommunens virksomheder herunder Grundfos, Ka-
rup Kartoffelmelfabrik og Apples kommende datacenter ved Foulum. 

 Undersøgelse af muligheder for varmepumper, varmelagring og transmissionsnet. 

 Planlægning for omstilling af den naturgasfyrede energiproduktion, så afhængigheden af fossile 
brændsler formindskes. 

 Planlægning for udnyttelse af biomassepotentialet herunder det uudnyttede potentiale i husdyrgød-
ning til biogasproduktion.   

 Planlægning for mere vindenergi og mere solenergi.  

 Planlægge for en el- og gasinfrastruktur til transport. 
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20 Aarhus Kommune 

20.1 Aarhus Kommunes mål for energi 

Overordnede mål 

 CO2-neutral som bysamfund i 2030. 

Mål for vind, biogas og varmeforsyning 

 CO2-udledning fra kraftvarmeproduktion i Aarhus Kommune reduceres med 1,3 mio. tons frem mod 
2030, hvoraf de 400.000 ton stammer fra fjernvarmeproduktion og de 900.000 tons fra elproduktion. 

 Mere sol, vind, geotermi og biogas i Varmeplan Aarhus’ fjernvarmenet (25 MW i 2020, 50 MW i 2030). 

 Øget anvendelse af husdyrgødning til biogas samt udvidelsesmulighed for det eksisterende biogasan-
læg under hensyntagen til naboer, natur, miljø og landskab. 

Øvrige mål 

 Kommunale bygninger: Reduktion af CO2 på 30 % ift. 2009. Forventet energireduktion ca. 40.470 MWh 
(ca. 29.940 MWh varme og 10.530 MWh el). 

 Fordobling af det nuværende skovareal, svarende til 3.200 hektar ny skov frem til 2030.  

 10 % reduktion af brændstofforbruget i Magistratsafdelingen Teknik og Miljø i 2017 ift. 2012. 

20.2 Fakta/status om Aarhus  

 

 
 

 

11%

25%

20%

16%

33%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Aarhus Kommune Region Midtjylland Danmark

VE-andel i procent

2009

2013

VE-andel i procent  
Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i energifor-
bruget i Aarhus Kommune sam-
menlignet med gennemsnittet i 
Region Midtjylland og gennem-
snittet for hele Danmark fra 2009 
til 2013. 

 

CO2-udledning for Aarhus 
Kommune som samfund 
Aarhus Kommune har en ambition 
om at kommunen som samfund 
skal være CO2 neutral i 2030. Gra-
fen viser udviklingen frem mod 
2030 på baggrund af Status og 
fremskrivning for CO2-udledningen 
i Aarhus Kommune fordeling på 
sektorer. 

 

CO2-udledning fra fjernvarme 
Grafen viser udviklingen af ton 
CO2 pr. år ved produktion af fjern-
varme i Aarhus Kommune. Årene 
2010 - 2013 viser det faktiske ud-
ledning, mens årene 2010 - 2030 
viser det forventede udledning. 
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20.3 Handlinger frem mod 2020-2035 

Vindmølleudbygning  

 Temaplan for store vind- og solenergianlæg vil erstatte kapitlet om store vindmøller i kommuneplan 
2013. Kommunen er i gang med inddragende proces, planen ventes vedtaget af byrådet primo 2017. 

 Aarhus Kommune som virksomhed Windmade certificeret, hvilket øger efterspørgselen efter RECS cer-
tifikater for 0-2 år gamle vindmøller og styrker det økonomiske incitament for developere til at inve-
stere i nye vindmøller. 

Biogasudbygning 
 Der udpeges et større område i den nordlige del af Aarhus Kommune til husdyrbrug større end 500 DE. 

Området ligger inden for oplandet til det fælles biogasanlæg, Bånlev Biogas a/S, ved Spørring og vur-
deres at ligge hensigtsmæssigt i forhold til infrastrukturen. Det vurderes, at det eksisterende biogasan-
læg ved Spørring har mulighed for at afgasse mere husdyrgødning.  

 Der er ikke optimale placeringsmuligheder for nye fælles biogasanlæg i Aarhus Kommune.  

 Aarhus Kommunes målsætninger: • at jordbrugsområder, som ikke er omfattet af anden planlægning, 
så vidt muligt skal forblive i jordbrugsdrift • at jordbruget inden for et udpeget område skal sikres stør-
re investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder • at husdyrgødning fra husdyrbrug inden for område 
udpeget til husdyrbrug større end 500 DE skal behandles på et fælles biogasanlæg. 

 Aarhus Vand skal udbygge og effektivisere Egå Renseanlæg inden 2016, så det i fremtiden producerer 
biogas svarende til 150 % af eget energiforbrug. 

Varmeforsyning 

 Nyt biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg indfyret kapacitet på ca. 110 MW, heraf ca. 80 MW 
varme og ca. 30 MW el. Kraftvarmeanlægget forventes at stå klar til fyringssæsonen 2016-2017.  

 Etablering af 80 MV elkedel til spids- og reservelast ved Sturdstrupværket(i drift 2015). 

 Ombygning af Studstrupværket til varmeproduktion på træpiller (kapacitet 455 MW, blok 3).  

 Udrulning af avanceret system til fjernaflæsning af varmeforbrug – færdigt i 2017. 

 Samarbejde med virksomheder/videnscentre for at udvikle større fleksibilitet i varmesystemet. 

 EU-projekt READY (2014-2019)– Demonstration af varmeløsninger med bl.a. smart energimålinger og 
kommunikationsudstyr, tarifstrukturer, nye typer af fjernvarmeenheder og varmepumper kombineret 
med lavtemperatur-fjernvarme. 

 Etablering af 2 MW varmepumpe ved Aarhus Ø. 

 Anvendelse af overskudsvarme fra industri/erhverv til fjernvarme. Der arbejdes med lavtemperatur-
fjernvarme bl.a. for at øge mulighederne for udnyttelse af overskudsvarme. 

 2015-2030: Indfasning af mere sol, vind, geotermi og biogas i varmenettet, bl.a. afprøvning af højef-
fektiv solparabol i Sabro til varmeproduktion. 

  

Andre centrale tiltag 

 Renovering af ca. 1,3 mio. m2 kommunale bygninger gennem AA+ projektet med reduktion af CO2 på 
30 % ift. 2009. Den forventede energireduktion er på ca. 40.470 MWh fordelt med ca. 29.940 MWh 
varme og 10.530 MWh el. Desuden installeres ca. 20 solcelleanlæg med en effekt på ca. 1.700 kWp.  

 Flere offentlige el-ladestandere i byen samt indkøb af flere elbiler i kommunen. 

20.4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi  

 Magistratsafdelingen Teknik og Miljø har strategisk energiplanlægning som indsatsområde i virksom-
hedsplan 2015-2017. 

 Forankring af relevante dele fra SEP i f.eks. den kommende, Klimaplan, sektorplaner ol. Klimaplanen 
forventes at komme til byrådet ved budgetforhandlingerne 2016. 

 Generelt styrke samarbejdet med andre varmeforsyningsselskaber. 


