Energi2020 Politik
Indledning
Ringkøbing- Skjern Kommunes
vision Naturens rige er udtryk for
at byrådet gennem naturen vil
sikre borgerne det gode liv og at
skabe vækst i kommunen.
Visionen konkretiseres gennem
planstrategien, de overordnede
politikker og øvrige politikker.
Herved sikres, at der er en rød
tråd fra den overordnede vision
til kommunens konkrete
aktiviteter i forhold til og
sammen med borgere,
virksomheder og foreninger m.m.
Planstrategien uddyber og
konkretiserer den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de
øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.

Energ2020 Politikken relaterer sig til følgende målsætninger i


Vækst- og udviklingspolitikken:
1. Vi bruger vores natur aktiv til at producere fødevarer, ren energi og turisme
2. Vi passer på vores natur, så her er godt at bo og rart at besøge! Derfor har vi et særligt fokus på grøn
vækst!
3. Vi vil fremme det gode værtsskab ved at tage imod nye borgere og besøgende med stor
imødekommenhed!
4. Vi forsøger hele tiden at lære af vores omverden gennem tilførsel af ny viden og dannelse af
partnerskaber!
5. Vi søger konstant at påvirke vores omverden til at forbedre rammevilkårene for at bo og
drive virksomhed i området!
6. Vi gør alt, hvad vi må og kan for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig!
7. Vi har særlig fokus på vores erhvervsmæssige styrkepositioner!
9. Vi styrker sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs for at nå vores mål!
10. Vi brander og markedsføre området aktivt og vedholdende!
11. Vi understøtter vores tradition for iværksætteri og entreprenørskab!



Politik for det gode liv:
1. Vi fremmer borgernes muligheder for at tage ansvar for eget liv
2. Sammen skaber vi rum hvor relationer bliver knyttet og benyttet
3. Vi skaber rum for fordybelse og rammer for aktiviteter der kræver plads og ”højt til loftet”
5. Vi bidrager aktivt til løsninger, der udvikler fællesskaber på tværs af kommunen
6. Naturen i by, land og vand benyttes aktivt til at øge sundhed og velvære samt leg og i fritid
og fællesskaber
7. Ildsjælenes initiativer for fællesskaber og nye løsninger bliver værdsat
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Energi2020-Politikkens vision:
Ringkøbing-Skjern Kommune er 100% selvforsynende med vedvarende energi i
år 2020.
Det betyder, at vi selv producerer lige så meget vedvarende energi, som borgere og
virksomheder i kommunen bruger. Det gælder både boliger, arbejdspladser og transport.

Energi2020-Politikken indeholder følgende fire hovedemner:
1.
2.
3.
4.

Vedvarende energiressourcer
Energi- og varmeforsyning
Energiforbrug
Erhvervsvækst og værdi for borgere og virksomheder

Målsætning 1:
I 2020 udnytter vi lokale vedvarende energiressourcer i Ringkøbing-Skjern
Kommune.
Vi vil producere lokal vedvarende energi ved at udnytte vindkraft, solceller, solvarme,
biomasse og biogas med mere.
Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at udnytte vedvarende energi.

Målsætning 2:
I 2020 har vi en effektiv energi- og varmeforsyning basseret på vedvarende energi i
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Ved energiforsyning forstås især elforsyning og gasforsyning, mens varmeforsyning har fokus
på fjernvarme og individuel opvarmning.
Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at opnå en effektiv energi- og
varmeforsyning basseret på vedvarende energi.

Målsætning 3:
I 2020 har vi reduceret og effektiviseret energiforbruget i Ringkøbing-Skjern
Kommune.
Vi har særligt fokus på energiforbrug i:




Boliger og fritidshuse
Virksomheder
Transport

Vi vil indgå strategiske samarbejder med relevante parter for at effektivisere energiforbruget.
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Målsætning 4:
Sammen skaber vi erhvervsvækst og værdi for borgere og virksomheder.
Vi vil skabe grøn erhvervsvækst og beskæftigelse inden for feltet vedvarende energi.
Vi vil fremme vedvarende energiløsninger til gavn for borgere og virksomheder.
Vi vil via Energi2020 sætte Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet, både nationalt og
internationalt.
Vi vil skabe aktør-netværk og indgå strategiske samarbejder med relevante parter.
Vi udarbejder Strategisk Energiplan og følger op på Energiregnskabet.
Energi2020 er forankret i Byrådet og er organiseret via Økonomi- og Erhvervsudvalget i
Energirådet og Energisekretariatet.

Selvforsyningsgraden med vedvarende energi er for 2014 på 56,2%. Her følger
forslag til emner som vil bidrage med 44,2% og således bringe Energi2020 i mål med
mere end 100%.
Nr.

Emner

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Reduktion i varmeforbrug i boliger
Industriens forbrug ændres til delvis vedvarende energi
Reduktion i energiforbrug til vejtransport
Mere vedvarende energi i fjernvarmen
Individuelle oliekedler skifter til vedvarende energi
Vindkraft
Solcelleanlæg
Mere produktion af lokal biomasse
Biogasanlæg
Sum alle tiltag
Vedvarende energi i dag, VE %
Samlet VE % ved realisering af alle tiltag

Effekt på andel vedvarende
energi i procentpoint
0,2 %
1,0 %
0,8 %
4,7 %
1,9 %
22,0 %
1,3 %
0%
12,3 %
44,2 %
56,2 %
100,4 %

Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Sol og vind er kilden til den vedvarende energi, som skaber vækst og job i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Naturen er en forudsætning for den stærke fødevaresektor i Ringkøbing-Skjern
Kommune, hvis restprodukter vi sammen med anden biomasse kan omsætte til energi og
arbejdspladser.
Et område, der producerer sin egen energi, er attraktivt at bo og arbejde i. Den rene natur er
en del af det gode liv i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Derfor arbejder Ringkøbing-Skjern Kommune på at producere lige så meget energi i området,
som vi bruger, - i år 2020. Det gør vi under overskriften Energi2020.
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