
 
 

Samlet elproduktion, fordelt på hvilke kilder/brændsel, der bliver brugt til at 

producere elektriciteten 
 

Tabel 1: Ringkøbing-Skjern Kommunes elproduktion (TJ) fordelt på brændsel. 

Produktionsanlæg 2018 
 TJ Procent 
Kraftvarme 563 11% 
Vindkraft, land 4.238 86% 
Vindkraft, kystnære 0 0% 
Solcelleanlæg, vandkraft mv. 124 3% 
Samlet elproduktion 4.925 100% 

Kilde: Energiregnskabet 

Note: Absolutte tal er opgjort i terajoule (TJ). Tallene er afrundet til hele tal. 

Størstedelen af kommunens elproduktionen sker vha. landmøller, i 2018 stod disse for 86 %.  

 

  



 
 

CO2-udledning ift. værditilvækst 
 

Tabel 2: Ringkøbing-Skjern Kommunes CO2-emission og bruttoværditilvækst 
 

2018 

Bruttoværditilvækst (1000 kr.) 22.479,5 

CO2-udledning (ton) 107.188 

CO2-udledning (ton) pr. 1000 kr. bruttoværditilvækst 36,2 

Kilde: Energiregnskabet og særkørsel ved Danmarks Statistik. 

Note: Bruttoværditilvækst opgjort i løbende priser.  

I 2018 blev der gennemsnitligt udledt 36,2 ton CO2 pr. 1000 krone bruttoværditilvækst i Ringkøbing-

Skjern Kommune.  

 

  



 
 

CO2-udledning fra transport 
 

Tabel 3: Kommunens samlede CO2-udledning (i 1.000 tons) fra transport, 2015-2018. 
 

2015 2017 2018 

Transport 197 195   197 

Kilde: Energiregnskabet 

Note: CO2-udledning er opgjort i enheder af 1.000 tons. 

I 2018 udledte transport i alt 197.000 ton CO2, en stigning fra 2017 på 2.000 ton CO2. 

  



 
 

Andel af innovative virksomheder 
 

Tabel 4: Andelen af innovative virksomheder i år 2018 
 

Produktinnovativ Procesinnovativ 

Hele landet 32% 47% 

Ringkøbing-
Skjern 

32% 48% 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel INN12 og Virksomhedspanelet 

Note: Tal for hele landet er fra en spørgeskemaundersøgelse udsendt af Danmarks Statistik, tal for Ringkøbing-

Skjern Kommune er fra Temperaturmålingen i Virksomhedspanelet. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune kategoriseres 32 % af virksomhederne som produktinnovative, 48 % af 

dem procesinnovative. Dette ligger på niveau med landsgennemsnittet. 

 

  



 
 

Fysisk infrastruktur: Oplevet kvalitet og effektivitet af infrastruktur 
 

Tabel 5: Borgernes tilfredshed med deres daglige transport 

 
 

Meget 
utilfreds 

Utilfreds Hverken 
eller 

Tilfreds Meget 
tilfreds 

Ved ikke 

2020 6% 2% 8% 42% 41% 1% 

Kilde: Borgerpanelet 

Note: n=846. Spørgsmålsformulering: Hvor tilfreds eller utilfreds er du med den måde, du kommer rundt på? 

I år 2020 svarede 83 % af respondenterne i borgerpanelsundersøgelsen, at de var tilfredse eller meget 

tilfredse med deres daglige transport. 8 % af utilfredse eller meget utilfredse. 

 

Tabel 6: Andelen af virksomhederne, hvor fysisk infrastruktur er en vækstbarriere 

 
 

I meget høj 
grad 

I høj grad I middel grad I ringe grad Slet ikke 

2020 10% 13% 23% 23% 31% 

Kilde: Virksomhedspanelet. 

Note: Virksomheder der har svaret ”ikke relevant” er ekskluderet. n=103. Spørgsmålsformulering: I hvilken grad 

opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomhed kan vækst de kommende år? Mangelfuld fysisk 

infrastruktur 

Af de virksomheder, for hvilke fysisk infrastruktur er relevant for deres vækst de kommende år, ser 23 

% af dem i meget høj/høj grad fysisk infrastruktur som en vækstbarriere de kommende år. 

  



 
 

Digital infrastruktur: Dækning af bredbånd i Danmark 
 

Tabel 7: Bredbåndshastigheder i kommunens boliger 

Hastighed 
(Download/Upload) 

2/0,5 5/2 10/1 10/2 30/5 100/30 

Andel boliger - 
Ringkøbing-Skjern 

98% 92% 95% 92% 90% 87% 

Andel boliger -  
landsgennemsnit 

99% 97% 98% 97% 96% 94% 

Kilde: Tjekditnet.dk, Energistyrelsen 

Note: Tal for år 2020. Afgrænset til boliger, virksomheder og sommerhuse er ikke medtaget 

Den laveste bredbåndshastighed var i år 2020 tilgængelige for 98 % af boligerne i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 100/30-hastigheden, den hurtigste der undersøges, var tilgængelige for 87 % af 

kommunens boliger. Dette er 7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet. Generelt er kommunen 

kendetegnet ved, at der relativt til landsgennemsnittet er en lavere andel af boligerne, der har adgang 

til hurtige/høje bredbåndshastigheder. 

 

Tabel 8: Tilgængelige teknologier inden for bredbånd i kommunens boliger 
 

Fast trådløst Fiber Kabel TV xDSL 
Andel boliger - 
Ringkøbing-
Skjern 

20% 60% 44% 94% 

Andel boliger -  
landsgennemsnit 

11% 68% 61% 94% 

Kilde: Tjekditnet.dk, Energistyrelsen 

Note: Tal for år 2020. Afgrænset til boliger, virksomheder og sommerhuse er ikke medtaget 

94 % af boligerne i kommunen havde i 2020 adgang til xDSL-bredbånd, hvilket er på niveau med 

gennemsnittet af landets kommuner. Fiber var tilgængeligt for 60 % af boligerne, hvilket er 8 

procentpoint lavere end landsgennemsnittet. Kabel TV var tilgængeligt for for 44 % af boligerne, 

hvilket er 17 procentpoint lavere end landsgennemsnittet. Fast trådløst var tilgængeligt for 20 % af 

boligerne, hvilket er 9 procentpoint højere end landsgennemsnittet. 

  



 
 

Andel af beskæftigede med grønne varer og tjenester 
 

Tabel 9: Antal beskæftigede (årsværk) med grønne varer og tjenester i Landsdel Vestjylland 
 

2017 2018 2019 Udvikling 
2017-2019 

Landbrug og skovbrug 932 1022 1209 30% 

Industri i alt 9758 9354 8775 -10% 

El-, gas- og 
fjernvarmeforsyning 

351 342 350 0% 

Renovation og genbrug i alt 612 591 598 -2% 

Bygge- og anlæg i alt 1121 1185 1170 4% 

Videnservice i alt 294 313 412 40% 

Grønne varer og tjenester i 
alt 

13068 12807 12515 -4% 

Note: Afgrænset til Landsdel Vestjylland, da der ikke kan produceres data på kommuneniveau. Grønne varer og 

tjenester er såvel produkter som direkte har et miljø- eller ressourceformål (fx rensning af spildevand samt 

produktion af vindmøller) som produkter der er rene og/eller ressourcebesparende, sådan at de 

forurener/forbruger mindre end andre produkter med samme hovedformål. 

I 2019 havde Landsdel Vestjylland i alt 12.515 årsværk beskæftiget med grønne varer og tjenester. 

Dette er et overordnet fald på 4 procent relativt til niveauet i 2017. Der er store brancheforskelle i 

udviklingen, Landbrug og skovbrug samt Videnservice har haft stigninger på 30 og 40 % i årsværk. 

Industrien, der har en stor andel af beskæftigelsen, har samtidigt haft et fald på 10 % i årsværk fra 

2017-2019. 

  



 
 

Antal e-mærkede virksomheder. 
 

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 28 e-mærkede virksomheder i 2021. E-mærket er en 

certificeringsordning for danske webshops, som fokuserer på at skabe sikker nethandel for både 

forbrugere og erhvervsdrivende. 

 

Antal e-mærkede virksomheder 

 2021 

Ringkøbing-Skjern Kommune 28 

Note: Opgjort i februar måned. 

Kilde: Særudtræk fra E-mærket 

  



 
 

 

Andel af energibehov til mobilitet i kommunen, der dækkes af vedvarende 

energi.  
 

Tabel 11: Bruttoenergiforbrug til transport 

 2015 2017 2018 
Vedvarende 
energi 

104 101 100 

Fossil 2.682 2.660 2.688 

Andel 
vedvarende 

3,87 % 3,79 % 3,72 % 

Kilde: Energiregnskabet 

Note: Absolutte tal er opgjort i terajoule (TJ). Transport dækker over benzinbiler, dieselbiler, varebiler, busser, 

lastbiler m.m., traktorer, tog, fly og skibe. Bruttoenergiforbrug udtrykker den samlede mængde indført primær 

energi, der bliver tilført for at dække hele energiforbruget. 

Fra 2015 til 2018 er der sket et mindre fald i, hvor stor en andel af bruttoenergiforbruget til transport 

der dækkes af vedvarende energi. Vedvarende energi udgjorde 3,72 % af bruttoenergiforbruget i 

2018, i 2015 udgjorde det 3,87 %. 

  



 
 

Andel af varmeforbrug baseret på vedvarende energi 
 

Tabel 12: Bruttoenergiforbrug til individuel opvarmning 

Individuel opvarmning 2015 2017 2018 

Vedvarende energi 1043 1015 1019 

Fossil 366 295 284 

Andel vedvarende 74% 77% 78% 

Kilde: Energiregnskabet 

Note: Bruttoenergiforbrug udtrykker den samlede mængde indført primær energi, der bliver tilført for at dække 

hele energiforbruget. 

I perioden 2015-2018 er der sket en stigning i, hvor stor en andel af bruttoenergienergiforbruget til 

individuel opvarmning der dækkes af vedvarende energi. I 2015 var denne på 74 %, i 2018 78%, altså 

en stigning på 4 procentpoint.  



 
 

Ideer til yderligere mål 

  

LBK foreslår, at vi også måler på antal virksomheder, der anvender sekundære ressourcer eller indgår 

i den cirkulære økonomi. Kan fx måles via miljøtilsyn, byggesager, besøg af en erhvervskonsulent eller 

validering af RKSK. 

Landdistriktsrådet foreslår, at den fysiske infrastruktur udvides til at omfatte indikatorerne ”Antal 

ladestandere til elbiler i kommunen” og ”Udviklingen i antallet af kilometer cykelstier” 

 


