
Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med FN’s verdensmål 
 

Forord 

FN har vedtaget 17 verdensmål, der alle peger i den samme retning. En bæredygtig planet.   

I Ringkøbing-Skjern Kommune tager vi bæredygtighed meget seriøst, da vi er meget bevidste om de 

farer og risici, der venter fremtidens generationer, hvis vi ikke lykkes med at reducere menneskets 

negative påvirkninger af klimaet.  

Vi er også meget bevidste om social og økonomisk bæredygtighed, der bl.a. handler om fysisk og 

mental sundhed, inklusion, læring, lighed, innovation samt langsigtede, økonomiske mål, der skal 

sikre, at kortsigtede, økonomiske incitamenter og gevinster ikke forhindrer en bæredygtig udvikling 

i fremtiden. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har fokuseret på bæredygtighed og grønne løsninger i mange år. Om få 

år bliver vi selvforsynende med grøn energi, og vi har stor fokus på at benytte og beskytte vores natur 

på en bæredygtig måde. Vi har mange virksomheder i kommunen, der er langt fremme i den grønne 

omstilling. Virksomhederne har blandt andet fokus på energioptimering, cirkulær økonomi, grønne 

forretningsmodeller og grønne løsninger til deres kunder.  

Alt i alt har vi leveret mange flotte resultater, men vi skal videre. Der er stadig meget, vi kan gøre. 

Byrådet har derfor udpeget seks verdensmål, som vi vil have særlig fokus på de kommende år.  

Dette dokument er en samlet oversigt over de politikker, målsætninger, mål og indsatser, der allerede 

nu taler ind i disse seks verdensmål. 

        

Hans Østergaard & Søren Elbæk 

Borgmester   Formand for Erhvervs- og Vækstudvalget 
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Indledning 

I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 verdensmål, der skal sikre en mere bæredygtig planet – inden 

udgangen af 2030. I de senere år den danske regering, KL, Dansk Industri, forskere og mange andre 

arbejdet på at ”oversætte” verdensmålene til en dansk kontekst.  

I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi naturligvis også arbejde med FN’s verdensmål, og byrådet har 

derfor udvalgt seks verdensmål, som vi vil have et særligt fokus på de kommende år.  

De seks udvalgte verdensmål er: 

Mål 3: Sundhed og trivsel 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse 

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur   

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Mål 12: Ansvarlig produktion og forbrug 

Mål 13: Klimaindsats. 

 

Vores tilgang til verdensmålene 

Vi har udvalgt en lang række indikatorer, vi vil bruge som målepunkter. Udgangspunktet for 

målingerne er en baselinemåling. En baseline er et udgangspunkt - og baseline for vores 

målepunkter kan dermed anvendes som sammenligningsgrundlag til at vurdere om - og i hvilken 

grad - der sker en bæredygtig udvikling inden for de områder, som de enkelte målepunkter belyser. 

Et klassisk eksempel er andel rygere i en befolkning. Måske viser en baselinemåling, at der er 20 

procent rygere i befolkningen i det år, man bruger som udgangspunkt (f.eks. 2020). De kommende 

år kan man lave tilsvarende målinger for at følge udviklingen i antallet af rygere.  

Vores indikatorer er baseret på en række metodiske principper: 

1. Relevans: Målepunktet afspejler en verdensmål-problemstilling i en dansk kontekst 

2. Målbarhed: Målepunktet opgøres som et tal 

3. Datatilgængelighed: Målepunktet kan opgøres med afsæt i tilgængelige datasæt 

4. Pålidelighed: Målepunktets metode og indhold er veldokumenteret 
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5. Accept: Målepunktet opnår opbakning fra forskere og øvrige interessenter i samfundet 

6. Ressourcer: Målepunktet kan opgøres inden for et rimeligt ressourceforbrug. 

De udvalgte verdensmål 

Mål 3: Sundhed og trivsel 

Verdensmålet handler om, at alle mennesker i alle aldre og i alle lande skal sikres et godt helbred 

inden 2030. Verdensmål 3 sætter dermed fokus på den globale sundheds- og trivselssituation med 

særlig fokus på at reducere mødre- og børnedødeligheden, gøre en ende på epidemier og reducere 

de ikke-smitsomme folkesygdomme som diabetes, kræft og KOL. Verdensmålet har også fokus på 

den psykiske sundhed og mentale trivsel samt forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug og reduktion 

i antallet af rygere. En reduktion af luftforureningen fra trafikken og dermed en reduktion i antallet 

af borgere, der dør eller bliver syge af partikelforurening som konsekvens af luftforureningen fra 

trafikken, samt antallet af trafikdrab er også fokusområder. Endelig har verdensmålet fokus på at 

sikre alle borgere lige adgang til et godt sundhedssystem, en læge og livsvigtig medicin til 

overkommelige priser samt vejledning om familieplanlægning.  

Sundhed og sundhedssystemet i Danmark har været genstand for megen debat, og her har fokus 

særligt været ulighed i sundhed og adgang til sundhedsydelser grundet begrænsede økonomiske og 

personlige ressourcer - blandt andet som følge af misbrug og psykiske problemer. 

 

Politikker der taler ind i verdensmål 3: 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedspolitik. 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedspolitik hedder ”Sammen om sundhed – gennem hele livet”. 

Den dækker over to temaer – Fællesskaber og Sundhed i Hverdagen. Hensigten med 

sundhedspolitikken er at bidrage til gode rammer for sunde valg i hverdagen og arbejde for mere 

lighed i sundhed. Sundhedspolitikken skal gennem indsatserne bidrage til både den sociale, mentale 

og fysiske sundhed for borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

I Naturens Rige betyder det, at alle skal have muligheden for at indgå i meningsfulde fællesskaber, 

og at borgernes rammer understøtter det sunde valg. 

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og indsatser i sundhedspolitikken 

Indikator: Andel som ryger 

 Samtaler med borgere i tilknyttet Sundhed & Omsorg om rygestop 
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 Samarbejde med erhvervsliv og forenings- og fritidsliv om at skabe rammer, så unge kan 

være i miljøer uden tobaksrøg og snus 

 Hjælp til rygestop 

 Tænk Efter (forebyggelsesdage i 7. klasse).  

 

Indikator: Antal personer i stof- og alkoholmisbrugsbehandling* 

 Råd og vejledning til både stof og alkoholmisbrug 

 Støttende samtaler 

 Behandlingssamtaler 

 Visitation til døgntilbud 

 Efterbehandling 

 Gruppetilbud 

 Pårørendetilbud 

 Ambulant afrusning 

 Afrusning ved indlæggelse 

 Familieorienteret behandling. 

* Det er ikke nødvendigvis et tegn på forbedring, hvis færre personer er i behandling for stof- og 

alkoholmisbrug, da et fald også kan betyde, at vi ikke får behandlet dem, der har behov for det. 

Derudover er det frit valg for misbrugsbehandling på tværs af kommuner, så antal i behandling siger 

ikke noget om, hvor godt vi dækker behovet for borgerne i vores kommune.  

 

Indikator: Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikuheld 

 Ingen indsatser i sundhedspolitikken.  

 

Indikator: Gennemsnitsalder ved død 

Alle indsatser under Sundhedsfremme & forebyggelse. Et par eksempler: 

 Kræftrehabilitering 

 Hjerterehabilitering 

 Forebyggende hjemmebesøg  
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 KOL-hold 

 Overvægtssamtaler. 

Indikator: Andelen af overvægtige og svært overvægtige borgere 

 Anbefalinger til sund mad i skoler og daginstitutioner (omfatter primært børn, så resultatet 

vil først kunne aflæses i denne indikator om mange år) 

 Forløb for personer med BMI 35+ eller BMI 30+ og en kronisk sygdom 

 Overvægtsklinik (for børn - jf. ovenfor). 

 

Indikator: Type 2 diabetikere pr. 100.000 indbyggere 

 GDM-projekt 

 Diabetesskole (for personer som har fået konstateret diabetes, det vil derfor have begrænset 

effekt på denne indikator). 

 

Indikator: Mental sundhed 

Der er mange indsatser på forskellige planer og for forskellige målgrupper. Et par eksempler:  

 Projekt ældre mænds trivsel 

 Projekt vedr. ældre og ensomhed 

 I planlægningsfasen: tværkommunalt projekt med fokus på mænds trivsel og sundhed 

 Tænk efter (for børn)  

 Gul stue – fællesskab for unge i Bork-området 

 Erindringsfortællinger 

 Kick-start-pulje for at få foreningslivet startet godt op efter corona 

 Det rullende mødested  

 Trivselsgrupper (for børn)  

 Danmarks smukkeste busskur i Astrup. 
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Mål 4: Kvalitetsuddannelse 

Det fjerde verdensmål handler om at sikre alle adgang til kvalitetsuddannelse. Målet fokuserer på 

uddannelse på alle niveauer fra daginstitution over grundskole og ungdomsuddannelser til 

forskellige typer videregående uddannelse samt uformelle uddannelsesforløb. Uddannelse anses 

som en central forudsætning for opfyldelse af flere af de øvrige verdensmål. Det skyldes, at 

uddannelse understøtter økonomisk velstand og social mobilitet og skaber muligheder for at opnå 

en sundere og mere bæredygtig livsførelse.  

Verdensmål 4 handler også om at understøtte, at børn og unge deltager i uddannelse og opnår 

tilfredsstillende bedømmelser på alle uddannelsesniveauer. Dette indebærer også viden og 

færdigheder inden for centrale dannelsesmæssige forhold såsom bæredygtig udvikling, 

menneskerettigheder og ligestilling. Hertil kommer et selvstændigt fokus på den voksne befolknings 

uddannelsesniveau, herunder om de besidder læse- og regnefærdigheder samt faglige 

kvalifikationer i informations- og kommunikationsteknologi. 

 

Politikker der taler ind i verdensmål 4: 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og familiepolitik  

Ringkøbing-Skjern Kommunes Videnpolitik.  

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og familiepolitik  

Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 

årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge, forældre og alle de 

medarbejdere og ledere, som arbejder med almene eller specialtilbud til børn og unge i kommunale 

tilbud eller i tilbud, som har driftsoverenskomst med Ringkøbing-Skjern Kommune.  

Børne- og Familieudvalgets vision er udsprunget af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om 

Naturens Rige - Liv og udvikling i nærheden. Ringkøbing-Skjern Kommune giver plads til det gode 

børne- og ungeliv. Her er det sundt og trygt at vokse op. Her passer vi på naturen og tager ansvar for 

hinandens trivsel, læring og dannelse. Sammen skaber vi de nære fællesskaber, som er grundlaget 

for udvikling af kreative og kompetente samfundsborgere. For at skabe de bedste rammer for børn 
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og unge samarbejder vi på tværs gennem tillidsfulde relationer, sætter tidligt ind og dyrker 

mulighederne frem for begrænsningerne. 

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og børne- og familiepolitikken 

Børne- og familiepolitikken består af fire hovedkategorier; 1. Inddragelse af børn, unge og forældre, 

2. Læring og dannelse, 3. Fællesskaber og trivsel og 4. Overgange og helhed. Nedenfor er de udvalgte 

FN17-indikatorer koblet til disse fire hovedkategorier. 

1. Inddragelse af børn, unge og forældre  

Målsætning: Inddragelse af børn, unge og deres forældre skal styrkes for at øge læring, trivsel og 

motivation. 

Mål:  

1. Børnene og eleverne skal inddrages aktivt som en ressource i planlægningen og gennemførslen af 

lege- og læringsaktiviteter.  

2. De professionelle og forældre- og skolebestyrelserne skal kommunikere klart og tydeligt og sikre 

forventningsafstemningen i samarbejdet med forældrene omkring børnenes trivsel, læring, 

udvikling og dannelse. 

Relevante indikatorer: 

Indikator: Gennemsnitlig trivsel på den samlede indikator  

Indikator: Fordeling efter gennemsnitlig trivsel på den samlede indikator, Ringkøbing-Skjern  

Indikator: Inklusionsprocent  

 

2. Læring og dannelse  

Målsætning: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og blive så dygtige, de kan. 

Afgørende forudsætninger for børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse er dagtilbud, skoler og 

administrative afdelinger; 

 som er opmærksomme på medarbejdernes behov for kompetenceudvikling. 

 som har en pædagogisk tilgang, som bygger på det fælles børne- og ungesyn. Det vil sige en 

anerkendende og ressourceorienteret tilgang, hvor der tages afsæt i at se muligheder, og der 

fokuseres på det, der virker og ønskes opnået. 
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 hvor medarbejderne arbejder undersøgende/eksperimenterende i professionelle 

læringsfællesskaber med stor ledelsesmæssig opbakning og med henblik på kontinuerlig 

udvikling igennem evaluering af egen praksis med stærkt fokus på fælles mål for børnenes 

læring. 

 som samarbejder på tværs i et bredt fagligt fællesskab bestående af dagtilbud, skoler og 

administrative afdelinger i kommunen. 

Mål:  

1. Dannelse skal i højere grad sættes på dagsordenen hos forældre- og skolebestyrelser, blandt 

fagprofessionelle og politisk.  

2. Der skal udvikles læringsmiljøer, som er rummelige og trygge – og hvor det at fejle er en naturlig 

del af læringsprocessen.  

3. Flere skal have øjnene op for mulighederne i en erhvervsuddannelse. 

Relevante indikatorer: 

Indikator: Gennemsnitskarakteren ved den årlige fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved 

afgangsprøven i 9. klasse  

Indikator: Skoleelevers karaktergennemsnit relativt til deres socioøkonomiske baggrund  

Indikator: Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver  

Indikator: Andel af elever, der går til afgangseksamen i 9. klasse  

Indikator: Andel af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse 

Indikator: Kompetencedækning blandt pædagoger  

Indikator: Kompetencedækning blandt lærere.  

 

3. Fællesskaber og trivsel  

Målsætning: Fællesskaber skal understøtte alle børn og unge med grundlæggende respekt for deres 

ressourcer og personlighed. 

Mål:  

1. Trivslen blandt børn og unge skal øges og ingen børn og unge må mistrives.  

2. Tværgående professionelle lærende fællesskaber med pligt til videndeling i arbejdet med børn og 

unge skal etableres og styrkes. 
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Relevante indikatorer: 

Indikator: Gennemsnitlig trivsel på den samlede indikator  

Indikator: Fordeling efter gennemsnitlig trivsel på den samlede indikator, Ringkøbing-Skjern  

Indikator: Andel af ulovligt fravær blandt folkeskoleelever.  

 

4. Overgange og helhed  

Målsætning: Der skal være helhed og gode overgange i børnenes, de unges og familiernes møde med 

kommunen, så de føler sig hørt, set, forstået og taget alvorligt. 

Mål:  

1. Børn, unge og deres forældre skal opleve sammenhæng, forudsigelighed og tryghed i alle 

overgange. 2. Samarbejdet mellem fagområderne skal styrkes så borgerne oplever en kontinuerlig, 

helhedsorienteret og gennemsigtig indsats. 

Relevante indikatorer: 

Umiddelbart ingen relevante indikatorer. 

 

Videnpolitikken 

Vi vækster på viden.  

Vores vision er, at videnpolitikken arbejder for, at Ringkøbing-Skjern har en kompetent 

arbejdsstyrke, som er i stand til at bidrage til kommunens og virksomhedernes fortsatte vækst og 

udvikling. 

Målsætninger: Vi arbejder for at højne borgernes kompetenceniveau til et arbejdsmarked i 

forandring Borgere med et højt kompetenceniveau er hele grundlaget for videnpolitikkens vision 

om at vækste på viden. Kompetencer opbygges hele livet igennem og lige så meget i fritiden som på 

job og i uddannelse. Derfor fokuserer vi på at understøtte de uformelle læringsmiljøer f.eks. ved 

bibliotekerne, oplysningsforbund og frivillige foreninger. Vi har særligt fokus på at koble læring i 

fritiden med de behov, der er i arbejdsmarkedet.  

Vores mål: Der igangsættes indsatser, som knytter læring i fritiden med behov i arbejdsmarkedet.  



10 
 

Vi understøtter målrettede uddannelsestilbud, som får flere i job og uddannelse. Flere skal tage en 

uddannelse. Derfor vil fokus være på at løfte ufaglærte til faglærte og tilbyde unge uden uddannelse 

eller job en målrettet indsats, som hjælper dem i gang med en uddannelse. Med videnpolitikken i 

hånden vil vi iværksætte målrettede uddannelser, som understøtter, at nye arbejdspladser kan få 

kvalificeret arbejdskraft. En særlig indsats vil være at tilrettelægge uddannelser i forhold til 

kommende store jobåbninger, f.eks. i turisme erhvervet.  

 

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og Videnpolitikken 

Videnpolitikken består af fem overordnede målsætninger, der hver især består af en længere række 

mål og indsatser. Der er flere FN17-indikatorer, der er relevante for en række af disse målsætninger, 

mål og indsatser. 

Indikator: Andel af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse  

Målsætning 3: Vi fremmer attraktive uddannelsesmiljøer og tiltag, der øger tilgangen til 

ungdomsuddannelserne. Mål: Andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, stiger. 

Indikator: Antal kursister og årselever ved voksen- og efteruddannelse 

Målsætning 4: Vi udvikler eftertragtede muligheder for uddannelser i takt med tiden. Mål: Antallet 

af personer, der i løbet af det seneste år har været på efter- og videreuddannelse, stiger. 

 

Følgende indikatorer kan umiddelbart ikke matches med Børne- og familiepolitikken eller 

Videnpolitikken: 

Indikator: Normering i kommunens dagtilbud, 2018  

Indikator: Udgift pr. elev i folkeskolen  

Indikator: Andel af 30-59 årige med erhvervskompetencegivende uddannelse  
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Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur 

Verdensmål 9 handler om at bruge teknologi og innovation til at finde løsninger på udfordringerne 

relateret til en bæredygtig udvikling – f.eks. ved at finde nye produktionsmetoder, der udnytter 

ressourcerne mere effektivt og beskytter miljø, klima og mennesker bedre. Industrien skal omstilles 

til at blive mere miljø- og klimamæssigt bæredygtig. Det kræver en infrastruktur med alt fra veje og 

transportmidler, vand, energi til finansiering og internet, der både skal være tilgængelig for alle og 

samtidig bidrage til en mere miljø- og klimavenlig udvikling. 

Den grønne omstilling har været en rød tråd i debatten om industri, innovation og infrastruktur i en 

dansk sammenhæng. Der er blevet peget på vigtigheden af innovation og forskning og udvikling i 

erhvervslivet både i forhold til en grøn omstilling og i forhold til at fastholde et konkurrencedygtigt 

erhvervsliv, der skaber arbejdspladser og værdi i Danmark. 

Virksomheders værdikæder og infrastruktur er blevet fremhævet som en indgang til at belyse 

omfanget af de omstillinger, der kræves for at opnå en øget bæredygtighed, herunder inden for 

energi- og ressourceeffektivitet, udledning af drivhusgasser, innovation og typer af brancher og 

industrier.  

 

Politikker der taler ind i verdensmål 9: 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervspolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Energipolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Handelspolitik. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervspolitik 

Visionen i erhvervspolitikken er, at vi sammen vil skabe det bedste sted i Danmark at drive 

virksomhed, og målsætningerne er: 

Målsætning 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft 

Målsætning 2: Danmarks grønneste erhvervsliv 
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Målsætning 3: Sikre adgang til markederne 

Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation 

Målsætning 5: Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder 

Det er især målsætningerne 2, 3 og 4, der relaterer sig til de udvalgte FN17-indikatorer. 

 

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og indsatser i erhvervspolitikken 

Målsætning 2 i erhvervspolitikken har et stort fokus på erhvervslivets grønne omstilling: 

Vi skal sammen være frontløbere for skabelsen af en grøn dagsorden i det lokale, nationale og 

internationale erhvervsliv. Vi vil udvikle vores grønne profil i partnerskab med et erhvervsliv, der er 

stærkt inden for grøn energi, cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi vil have en skarp profil som 

Danmarks grønneste kommune, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, og hvor der er plads til at 

leve det gode liv. 

I erhvervspolitikken måles der på: 

 Stigende andel af erhvervslivets energiforbrug består af bæredygtig energi  

Under dette mål er der tre indsatser: 

 

 Indsats 1: Grønt entreprenørskab og iværksætteri 

Erhvervsrådet vil grundet den store interesse for den grønne dagsorden og FN’s 

verdensmål udvikle og udbyde et forløb med specielt fokus på grønne iværksættere.  

 

 Indsats 2: Den grønne Paraply 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil være 100 % selvforsynende med energi i 2023 og 

fossilfri i 2040. 

 

 Indsats 3: GRO-Midt ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region 

Midtjylland” 

Indsatsen er et regionalt energiprojekt under projektledelse af Ringkøbing-Skjern 

Kommune i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus Kommune. Alle regionens 

19 kommuner er involveret i projektet. Formålet med projektet er at reducere 

energi- og materialeforbrug i virksomheder. 
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Følgende FN17-indikatorer taler ind i ovennævnte indsatser: 

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

elektriciteten, Indikator: CO2-udledning ift. værditilvækst og Indikator: CO2-udledning fra transport.  

 

Målsætning 3 i erhvervspolitikken handler om at sikre adgangen til markederne, og her spiller 

fysisk og digital infrastruktur en stor rolle. Nedenstående indikator om fysisk infrastruktur taler ind 

i erhvervspolitikkens indsats for en forbedret vejstruktur – herunder den ønskede udvidelse af Rute 

15 mellem Herning og Ringkøbing.  

 

Indikator: Fysisk infrastruktur: Oplevet kvalitet og effektivitet af infrastruktur:  

 Borgernes tilfredshed med deres daglige transport  

 Andelen af virksomhederne, hvor fysisk infrastruktur er en vækstbarriere  

 

Under målsætning 3 i erhvervspolitikken er der også en indsats, der handler om digital 

infrastruktur, og her kan nedenstående indikatorer bringes i anvendelse: 

 

Indikator: Digital infrastruktur: Dækning af bredbånd i Danmark:  

 Bredbåndshastigheder i kommunens boliger  

 Tilgængelige teknologier inden for bredbånd i kommunens boliger.  

 

Erhvervspolitikkens målsætning 4 har et mål om stigende innovation i virksomhederne. Her kan 

indikator, der måler på andel af innovative virksomheder, bringes i anvendelse.  

Indikator: Andel af innovative virksomheder  

 

Nedenstående indikatorer er umiddelbart ikke relevante i forhold til erhvervspolitikken: 

Indikator: Andel af beskæftigede med grønne varer og tjenester  

Indikator: Antal e-mærkede virksomheder  

Indikator: Andel af energibehov til mobilitet i kommunen, der dækkes af vedvarende energi  

Indikator: Andel af varmeforbrug baseret på vedvarende energi 
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Ringkøbing-Skjern Kommunes Energipolitik 

Visionen er, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende 

energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040. 

I dag er vi mere end 100 procent selvforsynende med el fra vedvarende energikilder. Vi skal 

fremover være selvforsynende med alle former for energi, som vi anvender, - også til transport, 

bolig- og fjernvarme, industri og landbrug m.v. På vejen mod fossilfrihed vil vi sikre, at balancen 

mellem det lokale energiforbrug og den lokale produktion af vedvarende energi forbedres markant.  

 

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og indsatser i energipolitikken 

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

elektriciteten og Indikator: Andel af varmeforbrug baseret på vedvarende energi. 

Indikator om samlet elproduktion og andel af varmeforbrug baseret på vedvarende energi er 

relevant i forhold til indsatserne i energipolitikkens målsætning 1 om at bruge energien effektivt.   

 

Målsætning 1: Energien bruges effektivt.  

Det kan være billigere at reducere energiforbruget end at producere vedvarende energi på lokale 

anlæg. Konkret har vi derfor følgende mål:  

Vores mål: 1. Varmeforbruget reduceres med 20 % i perioden 2007-2040.  

Indsatser under dette mål der er relevante i forhold til indikatorerne:  

 I COBEN er arbejdet med de 1000 energitjek til private husejere færdiggjort. Det danner 

basis for yderligere tiltag, f.eks. i forbindelse med tilskudspuljer fra SparEnergi.dk  

 Der skal fortsat arbejdes med energireduktioner i bygninger, f.eks. boliger, feriehuse og 

industri.  

 Kommunens Ejendomscenter på energirenovering i egne bygninger. Resultaterne måles, 

f.eks. i forhold til at nå ned på 90kWh/m2.  

 Alle oliefyr til boligopvarmning er konverteret til vedvarende energi i år 2030.  
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 Uændret klassisk elforbrug (elforbrug eksklusiv nye forbrug til transport og opvarmning 

mv.)  

 Vi laver kampagne med sigte på at fastholde det klassiske elforbrug.  

 Industrien skal blive mere energieffektiv. F.eks. i form af højere energi- og 

ressourceeffektivitet målt per produceret enhed.  

 GRO 2.0 – Grøn Ressource Optimering Projektets primære formål er at sætte fokus på, 

hvordan virksomheder kan opnå lavere omkostninger på forbruget af energi og råvarer.  

 ECSMV ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”. 

Indsatsen er et regionalt energiprojekt under projektledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune 

i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus Kommune.  

Projektet er inddelt i 4 faser: - Screening af potentiale for energi- og CO2-besparelser i 

virksomheder. - Udvikling af grønne forretningsmodeller. - Tilskud til implementering af 

grønne forretningsmodeller. - Kommunikation og formidling. ECSMV projektsekretariatet er 

placeret i Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune og har formået at skabe dialog 

og netværk med 18 kommuner og mange virksomheder i Region Midtjylland. Indsatserne 

skabt i ECSMV søges fastholdt i Ringkøbing-Skjern Kommune og indarbejdet i Region 

Midtjyllands nye Klimastrategi. 

 

Indikator: CO2-udledning ift. værditilvækst 

Indikator om CO2-udledning i forhold til værditilvækst taler ind i energipolitikkens afsnit om 

økonomisk bæredygtighed og cirkulær økonomi i kapitlet om tværgående aktiviteter. I dette afsnit 

er verdensmål 9 nævnt, og her arbejdes der med indsatser, der understøtter en inkluderende og 

bæredygtig industrialisering og innovation. 

 

Indikator: CO2-udledning fra transport og Indikator: Andel af energibehov til mobilitet i kommunen, 

der dækkes af vedvarende energi 

Disse indikatorer taler ind energipolitikkens målsætning 3 om grøn transport. Her er der en række 

relevante indsatser under mål 2 og 3: 

Indsatser under mål 2: Kommunens egen fossile bilflåde erstattes så vidt muligt af grønne køretøjer, 

efterhånden som leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er at alle kommunens 

køretøjer anvender vedvarende energi i 2025.  
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 Vi udarbejder en plan for omlægning af kommunens egne køretøjer til grøn transport. 

 Der arbejdes for, at kommunens investeringer i grønne køretøjer og lade-tankinstallationer 

kan indgå i projekter, der kan skabe yderlige udvikling til gavn for borgere og virksomheder. 

Indsatser under mål 3:  Transport i Ringkøbing-Skjern Kommune skal være fossilfri i 2040.  

 Vi fremmer grøn transport, f.eks. i form af ”grønne lade-tank-anlæg” og i form at støtte til 

udbygning af elladeinfrastruktur til elbiler i kommunen til gavn for lokale borgere, 

virksomheder, pendlere og turister.  

 Vi vil fremme ladestationer ved boligforeninger, boliger og virksomheder. F.eks. ved at 

tilbyde ladetjek til virksomheder. Et samarbejdsprojekt med Energibyerne.dk, som vi er med 

i, vil blive undersøgt.  

 Borgere og virksomheder inspireres til at undersøge, anvende og investere i bæredygtig 

grøn transport, så lokal produceret energi kan anvendes lokalt og effektivt. Inspirationen 

kan ske via Energi2020-hjemmesiden og andre medier.  

 Vi vil undersøge mulighederne for produktion af power-2-X, hvor X kan være brint, metan, 

ammoniak og metanol til transport.  

 Vi vil fremme udarbejdelse af transportplaner for virksomheder. Eventuelt starte i 

kommunen selv.  

 Vi vil fremme grøn offentlig mobilitet og transport. F.eks. busser og tog på el eller brint. 

Disse indikatorer kan umiddelbart ikke matches med indsatser i energipolitikken: 

Indikator: Andel af innovative virksomheder  

Indikator: Fysisk infrastruktur: Oplevet kvalitet og effektivitet af infrastruktur:  

 Borgernes tilfredshed med deres daglige transport  

 Andelen af virksomhederne, hvor fysisk infrastruktur er en vækstbarriere  

Indikator: Digital infrastruktur: Dækning af bredbånd i Danmark:  

 Bredbåndshastigheder i kommunens boliger  

 Tilgængelige teknologier inden for bredbånd i kommunens boliger  

Indikator: Andel af beskæftigede med grønne varer og tjenester  

Indikator: Antal e-mærkede virksomheder. 
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Ringkøbing-Skjern Kommunes Handelspolitik 

Handelspolitikkens vision er, at vi vil understøtte handelslivets muligheder for at tilbyde unikke 

handelsoplevelser med udgangspunkt i kundernes behov. 

Målsætninger: 

1: Let tilgængelighed 

2: Oplevelsesrige bymidter 

3: Øget digitalisering og e-handel 

4: Kompetenceudvikling og nemmere rekruttering 

5: Tiltrækning af handelsvirksomheder. 

 

Indikator: Antal e-mærkede virksomheder  

Der er én af de udvalgte indikatorer under verdensmål 9, der taler ind i handelspolitikkens 

handlingsplan, og det er antal e-mærkede virksomheder. Handelspolitikkens målsætning 3 handler 

om øget digitalisering og e-handel, og under denne målsætning er der følgende indsats: 

 E-handelsprojekt 2019-2022: Projektet afholder workshops og informationsmøder. 

Projektet vil forbedre viden om digitaliseringsmuligheder for handelsbranchen med 

udgangspunkt i konkrete udfordringer for de deltagende handelsvirksomheder.  

Projektet skal være med til, at virksomhederne flytter fokus fra udelukkende lokal 

fysisk handel til en kombination af et fysisk salg og online salg med mulighed for at 

sælge både nationalt og internationalt med tilkobling af online salg. 

Projektet vil understøtte handelsvirksomhedernes muligheder for omstilling til 

fremtidens nye spilleregler for handel.  
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Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Den måde, vi indretter vores byer, lokalsamfund og boligområder på, er afgørende for at sikre en 

bæredygtig udvikling globalt. Verdensmål 11 handler netop om at gøre byer, lokalsamfund og 

boligområder inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Heri ligger også, at mennesker har 

adgang til boliger, transport, kultur og faciliteter under hensyntagen til at minimere belastningen af 

miljø og klima og give alle lige muligheder. 

I en dansk sammenhæng handler verdensmål 11 om forskellige aspekter af en bæredygtig udvikling 

i byer og lokalområder. Der er især fokus på inklusion og lige muligheder i forhold til blandt andet 

indkomst og handicap, transport og bevægelighed i byrummet, trivsel og faciliteter, miljø og klima, 

samt sikkerhed i forhold til at bruge by- og lokalområdet. 

Politikker der taler ind i verdensmål 11: 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Bypolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktspolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Profilerings- og bosætningspolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Natur- og ressourcepolitik. 

 

Bypolitik 

Politikkens vision er, at vi samarbejder om at udvikle byernes potentialer og om at skabe attraktive 

betingelser for bæredygtig bosætning, erhverv og et trygt og sundt liv i balance. Derved øges den 

fysiske og mentale sammenhængskraft i og imellem alle byerne. 

Målsætninger: 

1. Med udgangspunkt i byernes individuelle karakteristika styrker vi relationer og samarbejdet 

i og imellem alle kommunens byer 

2. Vi skaber attraktive, levende, grønne og funktionelle byer for borgere, virksomheder og 

gæster. 

Indikator: Grønne arealer 
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Grønne arealer taler ind i målsætning 2 om at skabe attraktive, levende, grønne og funktionelle byer 

for borgere, virksomheder og gæster. 

Disse indikatorer er umiddelbart ikke relevante i forhold til Bypolitikken: 

Indikator: Oplevet økonomisk byrde ved boligudgifter  

Indikator: Niveau for energimærkninger  

Indikator: Andel af affald, der bliver genanvendt  

Indikator: Genanvendelsesprocent for husholdningsaffald, 2015-2019  

Indikator: Andel af eldrevne person- og varebiler i den offentlige sektor  

Indikator: Oplevet tryghed i det offentlige rum 

 

Landdistriktspolitik 

Landdistriktspolitikkens vision er, at det er attraktivt at arbejde, bo og leve i kommunens landsbyer 

og landdistrikter. 

Målsætningerne er:  

 Målsætning 1: Vi vil fastholde og tiltrække borgere til vores landsbyer og landdistrikter 

 Målsætning 2: Vi vil understøtte samarbejder i og mellem sogne om aktiviteter, faciliteter og 

services 

 Målsætning 3: Vi vil understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter 

 Målsætning 4: Vi vil arbejde for bedre fysisk og digital infrastruktur for at fremtidssikre 

erhverv og bosætning i landdistrikterne. 

Nedenfor følger en oversigt over de FN17-indikatorer, der er relevante i forhold til 

landdistriktspolitikken. 

Indikator: Oplevet økonomisk byrde ved boligudgifter  

Oplevet økonomisk byrde ved boligudgifter taler ind i målsætning 1, indsats 1 om branding og 

markedsføring. 

 

Indikator: Niveau for energimærkninger  

Niveau for energimærkninger taler ind i målsætning 3, indsats 1 om (grønne) udviklingsprojekter 

inden for kommunens styrkepositioner. 
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Indikator: Grønne arealer  

Grønne arealer taler ind i målsætning 2, indsats 2 om samarbejds- og samskabelsesprojekter og 

målsætning 4, indsats 4 om naturadgang. 

 

Indikator: Oplevet tryghed i det offentlige rum 

Oplevet tryghed i det offentlige rum taler ind målsætning 1, indsats 1 om branding og 

markedsføring og indsats 2 om bosætning. 

 

Disse indikatorer er umiddelbart ikke relevante for landdistriktspolitikken: 

Indikator: Andel af affald, der bliver genanvendt  

Indikator: Genanvendelsesprocent for husholdningsaffald, 2015-2019  

Indikator: Andel af eldrevne person- og varebiler i den offentlige sektor.  

 

Profilerings- og bosætningspolitik 

Politikkens vision er, at vi i samarbejde med borgere og virksomheder vil gøre Ringkøbing-Skjern 

Kommune, Naturens Rige, kendt som et godt sted at leve. 

 Målsætninger: 

 Målsætning 1: Vi vil markedsføre kommunen som et område med muligheder for: 

- at få et liv præget af tryghed, fællesskab, natur og grøn energi 

- at få meget bolig for pengene i både byer, landsbyer og på landet   

- at få job i virksomheder med udvikling og internationalt udsyn 

 Målsætning 2: Vi vil gøre borgere og virksomheder til aktive og stolte ambassadører for 

vores kommune 

 Målsætning 3: Vi vil tiltrække nye borgere 

 Målsætning 4: Vi have flere til at blive boende i kommunen. 

Nedenfor følger en oversigt over de FN17-indikatorer, der taler ind i Profilerings- og 

bosætningspolitikken. 
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Indikator: Oplevet tryghed i det offentlige rum, Indikator: Niveau for energimærkninger, Indikator: 

Grønne arealer og Indikator: Oplevet økonomisk byrde ved boligudgifter taler alle fire ind i 

målsætning 1, der handler om at markedsføre kommunen som et område med muligheder for: 

 at få et liv præget af tryghed, fællesskab, natur og grøn energi 

 at få meget bolig for pengene i både byer, landsbyer og på landet   

 at få job i virksomheder med udvikling og internationalt udsyn. 

 

Målsætning 1 indeholder en lang række indsatser, og nedenfor følger de indsatser, der er relevante i 

forhold til FN17-indikatorerne: 

 Profilering af Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi vil i den generelle 

markedsføring arbejde målrettet med udvalgte målgrupper for at udbrede det positive 

kendskab til Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune.  

 Vi vil samarbejde med Land, By og Kultur om at lade profileringen af Naturens Rige - 

Ringkøbing-Skjern Kommune indgå i aftalerne om kulturstøtte.  

 Vi vil i samarbejde med Energisekretariatet udbrede kendskabet til Ringkøbing-Skjern 

Kommunes grønne profil. Vi vil bruge resultater i relation til visionerne om at blive 100 

procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040 til at 

udbrede det positive kendskab til Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune.  

 Vi vil udbrede det positive kendskab til Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune ved at 

sætte fokus på mulighederne for det gode liv med natur og fællesskaber på landet og i 

landsbyerne.  

 Byggegrunde til drømmehuset og til virksomheder. 

 Fremtidens boligønsker Vi vil i samarbejde med planafdelingen, Analyse & Effekt-teamet og 

landdistriktskoordinatorerne undersøge fremtidens boligønsker og mulighederne for at 

kunne imødekomme ønsker om f.eks. bo- og byggefællesskaber og bæredygtige 

boligområder.  

 Vi vil undersøge mulighederne for, at en del af det nye grundområde i Vorgod-Barde kan 

udvikles til et særligt bæredygtigt boligområde. Det kan være med til at skabe 

opmærksomhed om Ringkøbing-Skjern Kommunes grønne profil og være et attraktivt tilbud 

til den stigende gruppe af energi- og klimabeviste danskere fra hele landet.  

 

 

Disse indikatorer er umiddelbart ikke relevante for Profilerings- og bosætningspolitikken: 

Indikator: Andel af affald, der bliver genanvendt.  
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Indikator: Genanvendelsesprocent for husholdningsaffald, 2015-2019. 

Indikator: Andel af eldrevne person- og varebiler i den offentlige sektor.  

 

Natur – og ressourcepolitikken 

Politikkens vision er, at vi vil være en kommune med en bæredygtig udvikling baseret på 

beskyttelse af en mangfoldig natur og en ressourcebevidst adfærd. 

Målsætningerne er: 

1: Naturen og den biologiske mangfoldighed skal være med til at danne rammen for folks livskvalitet 

og oplevelser samt for kommunens udvikling. Målene er: 

 Vi vil synliggøre det rekreative potentiale og naturværdierne i kommunens naturområder. 

 Vi vil sikre en prioriteret indsats på udvalgte naturområder i kommunen. 

2: Vi vil være en kommune, hvor affald anvendes som en ressource for produktion og energi. Målene 

er: 

 Der vedtages en ny ressourceplan for Ringkøbing-Skjern Kommune for perioden 2021-2026. 

 I 2022 skal genanvendelsesprocenten på plast, glas, metal, papir, pap, organisk affald og træ 

i husholdningsaffaldet være min. 50%. 

 Erhvervslivets genanvendelse skal højnes. 

3: Vi forvalter naturressourcerne og kulturlandskabet, så vi sikrer forsyningssikkerheden for 

fremtidige generationer. Målene er:  

 Vi sikrer, at kommunens borgere kan få ubehandlet drikkevand. 

 Kommuneplanen revideres med hensyntagen til kulturlandskabet 

4: Vi forbereder os til fremtidens klimaforandringer gennem forebyggelse og tilpasning. Målene er: 

 Vi vil minimere risikoen for oversvømmelse af byområder i kommunen. 

 Fællesaftalen om kystsikring sikrer, at Vestkystens tilbagetrækning standses, og at 

kystlinjen i stedet fremrykkes til tidligere niveau. 

Nedenfor følger en oversigt over de FN17-indikatorer, der taler ind i Natur- og ressourcepolitikken. 

Indikator: Grønne arealer  
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Denne indikator taler ind i indsatserne i målsætning 1: Naturen og den biologiske mangfoldighed 

skal være med til at danne rammen for folks livskvalitet og oplevelser samt for kommunens 

udvikling. 

 

Indikator: Andel af affald, der bliver genanvendt og Indikator: Genanvendelsesprocent for 

husholdningsaffald, 2015-2019 taler begge ind i indsatserne i målsætning 2: Vi vil være en kommune, 

hvor affald anvendes som en ressource for produktion og energi. 

 

Disse indikatorer er umiddelbart ikke relevante i forhold til Natur- og ressourcepolitikken: 

Indikator: Oplevet økonomisk byrde ved boligudgifter  

Indikator: Niveau for energimærkninger  

Indikator: Andel af eldrevne person- og varebiler i den offentlige sektor  

Indikator: Oplevet tryghed i det offentlige rum. 
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Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

Verdensmål 12 handler om at udbrede bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. På 

verdensplan ender en tredjedel af fødevarerne som affald. Derfor er der fokus på at ændre 

forbrugeradfærden med et delmål om at halvere det globale madspild inden 2030. For at reducere 

mængden af affald skal det betragtes som en ressource, der kan indgå i nye varer gennem 

genvinding og genbrug. 

I en dansk sammenhæng handler verdensmålet i høj grad om affald, herunder mængder af 

produceret affald af forskellige typer, samt bæredygtig produktion og forbrug af økologiske og 

miljøvenlige fødevarer og produkter. Danmark er et land med et stort forbrug af naturens 

ressourcer. Med Danmarks veludviklede teknologier og den høje produktions- og forbrugs-aktivitet 

skal håndteringen af materialer i højere grad ses i et cirkulært økonomisk perspektiv, hvor 

materialer bliver genanvendt frem for at ende som affald. I det cirkulære kredsløb skal 

miljømærkninger som for eksempel Økologimærket, Svanemærket og EU-Blomsten lede til færre 

kemiske stoffer i produktionen til gavn for både naturen og menneskets helbred, og udbredelsen af 

disse miljømærkninger er i den forbindelse fremhævet som relevante målepunkter. 

Politikker der taler ind i verdensmål 12: 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervspolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Energipolitik. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervspolitik 

Visionen i erhvervspolitikken er, at vi sammen vil skabe det bedste sted i Danmark at drive 

virksomhed, og målsætningerne er: 

Målsætning 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft 

Målsætning 2: Danmarks grønneste erhvervsliv 

Målsætning 3: Sikre adgang til markederne 
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Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation 

Målsætning 5: Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder. 

Det er målsætning 2 om at skabe Danmarks grønneste erhvervsliv, der taler ind i verdensmål 12 om 

ansvarligt forbrug og produktion. Nedenfor følger de indikatorer, der taler ind i indsatserne i 

målsætning 2.  

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og indsatser i erhvervspolitikken 

Indikator: Brugen af vedvarende energi i industrien, Indikator: CO2-udledning pr. indbygger og 

Indikator: BNP per 1000 tons CO2  

De tre indikatorer taler ind i erhvervspolitikkens målsætning 2, mål 2 om, at en stigende andel af 

erhvervslivets energiforbrug skal bestå af vedvarende energi. Mål 2 indeholder en række indsatser, 

der matcher med indikatorerne. 

 

 Indsats 1: Grønt entreprenørskab og iværksætteri 

Erhvervsrådet vil grundet den store interesse for den grønne dagsorden og FN’s 

verdensmål udvikle og udbyde et forløb med specielt fokus på  ”grønne” 

iværksættere.  

 

 Indsats 2: Den grønne Paraply 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil være 100 % selvforsynende med energi i 2023 og 

fossilfri i 2040.  

 

Hvis Ringkøbing-Skjerns erhvervsliv også om ti år skal være frontløber i den grønne 

omstilling, er der behov for en ambitiøs indsats, der styrker rammerne for at vores 

lokale virksomheder kan udnytte de grønne forretningsmuligheder og dermed møde 

den stigende nationale og globale efterspørgsel på grønne løsninger. 

Indsatser til virksomheder: 

 Arrangementer, hvor vi skal inspirere og bringe ny viden til vores lokale 

virksomheder omkring den grønne omstilling. Vi vil afholde arrangementer og 

workshops, som kan motivere og give viden på området. Det kan f.eks. være 

følgende temaer: cirkulær økonomi, tilskudsmuligheder, FN’s Verdensmål, 

Cradle to Cradle, certificeringer og standarder, CSR og energioptimering.  
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 Grønne procesforløb og vækstplaner, hvor vi bl.a. er med til at afdække 

potentiale og muligheder for at arbejde med den grønne dagsorden, 

verdensmål, bæredygtighed, energi- og ressourceoptimering, CSR, 

genanvendelse, grønne forretningsmodeller, certificeringer osv. 

 Netværk, hvor vi vil oprette og facilitere netværk for virksomheder med 

interesse for den grønne dagsorden. Det skal være virksomhedernes eget 

netværk, hvor de sætter dagsordenen for hvilke temaer, der skal tages op og 

videndeles om. Der kan f.eks. arbejdes med: 

 Bidrage til virksomheders fokus og viden om bæredygtighed i et socialt, 

miljømæssigt og økonomisk perspektiv. 

 Bidrage til virksomheders arbejde med FN´s verdensmål 

 Styrke virksomheders muligheder for sparring og netværk i forhold til 

bæredygtige indsatser 

 Bidrage til virksomheders arbejde med cirkulær økonomi 

 Netværk for og med virksomheder der ønsker at arbejde med bæredygtighed i 

bred forstand 

 Matche virksomheder med fælles interesser og udfordringer. 

 

Indsatser på markedsføring og branding: 

 Vi skal i top-3 over Danmarks grønneste erhvervskommuner 

 Vi skal udvikle en ny kernefortælling om Ringkøbing-Skjern Kommune som en 

grøn kommune. 

 Branding indadtil: Vores virksomheder skal være ambassadører og fortælle de 

gode grønne historier 

 Branding udadtil: Vi skal selv fortælle de gode historier og dele resultaterne.  

 

 Indsats 3: GRO-Midt ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i 

Region Midtjylland”. Indsatsen er et regionalt energiprojekt under 

projektledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Skive 

Kommune og Aarhus Kommune. Alle regionens 19 kommuner er involveret i 

projektet. Formålet med projektet er at reducere energi- og materialeforbrug i 

virksomheder. 
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 WestWind Challenge: Med WestWind Challenge vil vi skabe verdens mest 

innovative, omtalte og værdiskabende begivenhed for eldrevne køretøjer. 

Målet er at skabe en bevægelse, der på tværs af grænser, generationer og 

fagligheder, ansporer individer, organisationer og samfund til at tage aktiv del 

i udviklingen af en fossilfri transportsektor. WestWind Challenge skal være 

med til at fremstille Naturens Rige som et bæredygtigt, innovativt og 

handlekraftigt område.  

 

Disse indikatorer matcher umiddelbart ikke indsatserne i erhvervspolitikken: 

Indikator: Andel af eldrevne person- og varebiler i den offentlige sektor  

Indikator: Andel af danske landbrugsarealer udlagt som økologi og pløjefri drift 

Indikator: Gennemsnitlig madspild pr. person pr. uge for énfamilieboliger og etageboliger 

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Energipolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 

og 100 procent fossilfri i 2040. 

I dag er vi mere end 100 procent selvforsynende med el fra vedvarende energikilder. Vi skal 

fremover være selvforsynende med alle former for energi, som vi anvender, - også til transport, 

bolig- og fjernvarme, industri og landbrug m.v. På vejen mod fossilfrihed vil vi sikre, at balancen 

mellem det lokale energiforbrug og den lokale produktion af vedvarende energi forbedres markant.  

 

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og indsatser i energipolitikken 

Indikator: CO2-udledning pr. indbygger, Indikator: BNP per 1000 tons CO2 og Indikator: Brugen af 

vedvarende energi i industrien kan kobles sammen med indsatserne i energipolitikkens målsætning 

1 og 2. 

 

De relevante indsatser er: 

Målsætning 1: Energien bruges effektivt.  

Det kan være billigere at reducere energiforbruget end at producere vedvarende energi på lokale 

anlæg. Konkret har vi derfor følgende mål:  

Vores mål: 1. Varmeforbruget reduceres med 20 % i perioden 2007-2040.  
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Indsatser under dette mål, der er relevante i forhold til indikatorerne:  

 I COBEN er arbejdet med de 1000 energitjek til private husejere færdiggjort. Det danner 

basis for yderligere tiltag, f.eks. i forbindelse med tilskudspuljer fra SparEnergi.dk  

 Der skal fortsat arbejdes med energireduktioner i bygninger, f.eks. boliger, feriehuse og 

industri.  

 Kommunens Ejendomscenter på energirenovering i egne bygninger. Resultaterne måles, 

f.eks. i forhold til at nå ned på 90kWh/m2.  

 Alle oliefyr til boligopvarmning er konverteret til vedvarende energi i år 2030.  

 Uændret klassisk elforbrug (elforbrug eksklusiv nye forbrug til transport og opvarmning 

mv.)  

 Vi laver kampagne med sigte på at fastholde det klassiske elforbrug.  

 Industrien skal blive mere energieffektiv. F.eks. i form af højere energi- og 

ressourceeffektivitet målt per produceret enhed.  

 GRO 2.0 – Grøn Ressource Optimering Projektets primære formål er at sætte fokus på, 

hvordan virksomheder kan opnå lavere omkostninger på forbruget af energi og råvarer.  

 ECSMV ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”. 

Indsatsen er et regionalt energiprojekt under projektledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune 

i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus Kommune.  

Projektet er inddelt i 4 faser: - Screening af potentiale for energi- og CO2-besparelser i 

virksomheder. - Udvikling af grønne forretningsmodeller. - Tilskud til implementering af 

grønne forretningsmodeller. - Kommunikation og formidling. ECSMV projektsekretariatet er 

placeret i Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune og har formået at skabe dialog 

og netværk med 18 kommuner og mange virksomheder i Region Midtjylland. Indsatserne 

skabt i ECSMV søges fastholdt i Ringkøbing-Skjern Kommune og indarbejdet i Region 

Midtjyllands nye Klimastrategi. 

 

Indikator: CO2-udledning ift. værditilvækst 

Indikator om CO2-udledning i forhold til værditilvækst taler ind i energipolitikkens afsnit om 

økonomisk bæredygtighed og cirkulær økonomi i kapitlet om tværgående aktiviteter. I dette afsnit 

er verdensmål 9 nævnt, og her arbejdes der med indsatser, der understøtter en inkluderende og 

bæredygtig industrialisering og innovation. 
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Indikator: CO2-udledning fra transport og Indikator: Andel af energibehov til mobilitet i kommunen, 

der dækkes af vedvarende energi 

Disse indikatorer taler ind i energipolitikkens målsætning 3 om grøn transport. Her er der en række 

relevante indsatser under mål 2 og 3: 

Indsatser under mål 2: Kommunens egen fossile bilflåde erstattes så vidt muligt af grønne køretøjer, 

efterhånden som leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er at alle kommunens 

køretøjer anvender vedvarende energi i 2025.  

 Vi udarbejder en plan for omlægning af kommunens egne køretøjer til grøn transport. 

 Der arbejdes for, at kommunens investeringer i grønne køretøjer og lade-tankinstallationer 

kan indgå i projekter, der kan skabe yderlige udvikling til gavn for borgere og virksomheder. 

Indsatser under mål 3:  Transport i Ringkøbing-Skjern Kommune skal være fossilfri i 2040.  

 Vi fremmer grøn transport, f.eks. i form af ”grønne lade-tank-anlæg” og i form at støtte til 

udbygning af elladeinfrastruktur til elbiler i kommunen til gavn for lokale borgere, 

virksomheder, pendlere og turister.  

 Vi vil fremme ladestationer ved boligforeninger, boliger og virksomheder. F.eks. ved at 

tilbyde ladetjek til virksomheder. Et samarbejdsprojekt med Energibyerne.dk, som vi er med 

i, vil blive undersøgt.  

 Borgere og virksomheder inspireres til at undersøge, anvende og investere i bæredygtig 

grøn transport, så lokal produceret energi kan anvendes lokalt og effektivt. Inspirationen 

kan ske via Energi2020-hjemmesiden og andre medier.  

 Vi vil undersøge mulighederne for produktion af power-2-X, hvor X kan være brint, metan, 

ammoniak og metanol til transport.  

 Vi vil fremme udarbejdelse af transportplaner for virksomheder. Eventuelt starte i 

kommunen selv.  

 Vi vil fremme grøn offentlig mobilitet og transport. F.eks. busser og tog på el eller brint. 

 

Indikator: Andel af eldrevne person- og varebiler i den offentlige sektor  

Indikator om eldrevne køretøjer i den offentlige sektor matcher energipolitikkens indsats 2 i 

målsætning 3 om grøn transport: 

Kommunens egen fossile bilflåde erstattes så vidt muligt af grønne køretøjer, efterhånden som 

leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er at alle kommunens køretøjer anvender 

vedvarende energi i 2025. 
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Indsatser: 

 Vi udarbejder en plan for omlægning af kommunens egne køretøjer til grøn transport. 

 Der arbejdes for, at kommunens investeringer i grønne køretøjer og lade-tankinstallationer 

kan indgå i projekter, der kan skabe yderlige udvikling til gavn for borgere og virksomheder. 

  

Disse indikatorer matcher umiddelbart ikke indsatserne i energipolitikken: 

Indikator: Andel af danske landbrugsarealer udlagt som økologi og pløjefri drift 

Indikator: Gennemsnitlig madspild pr. person pr. uge for énfamilieboliger og etageboliger. 
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Mål 13: Klimaindsats 

Verdensmål 13 har fokus på, at der skal handles hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og 

deres konsekvenser inden 2030. Den globale gennemsnitstemperatur er siden 1880 steget med 

cirka 0,85 grader. Den globale opvarmning forårsager langvarige ændringer i klodens klimasystem, 

hvilket truer med uoprettelige skader, hvis der ikke handles nu. Verdensmål 13 handler blandt 

andet om at integrere forebyggelsesindsatser og tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker 

og strategier såvel som at sikre og tilpasse sårbare områder mod klimarelaterede risikofaktorer, 

som ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer. Undervisningen på området skal forbedres, og tidlig 

varsling af naturkatastrofer og klimarelaterede hændelser skal styrkes. Midler til grønne 

investeringer i udviklingslandene skal sikres, udledningen af drivhusgasser, der i dag er mere end 

50 procent højere end niveauet var i 1990, skal minimeres og den globale gennemsnitstemperatur 

skal begrænses til 2 grader over det førindustrielle niveau. 

Danmark har de sidste par år mærket, hvordan den globale opvarmning giver mere voldsomt vejr. 

Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader siden 1873. I samme periode er nedbøren steget 

med 15 procent, og vindforhold, vandstande og grundvand har også ændret sig. I Danmark opleves 

eksempelvis et stigende grundvandsspejl. Havvandsstigninger er en særlig udfordring for de danske 

kystnære byer, der samtidig ofte er meget attraktive og dyre bosteder. Foruden havvandstigninger 

er vandløbsoversvømmelser i kloakker i boligområder forårsaget af vejrforhold også kendte 

konsekvenser af klimaforandringerne. 

 

Politikker der taler ind i verdensmål 13: 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervspolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Energipolitik. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervspolitik 

Visionen er, at vi sammen vil skabe det bedste sted i Danmark at drive virksomhed.  

Vi vil sammen arbejde for:  
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Målsætning 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft Vi vil medvirke til, at vores virksomheder har 

adgang til kvalificeret arbejdskraft igennem en målrettet indsats inden for rekruttering og branding 

af vores område og erhvervsliv, både nationalt og internationalt.  

Det vil vi måle på:  

Øget fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til kommune 

Færre virksomheder oplever, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft  

Målsætning 2: Danmarks grønneste erhvervsliv Vi skal sammen være frontløbere for skabelsen af en 

grøn dagsorden i det lokale, nationale og internationale erhvervsliv. Vi vil udvikle vores grønne 

profil i partnerskab med et erhvervsliv, der er stærkt inden for grøn energi, cirkulær økonomi og 

bæredygtighed. Vi vil have en skarp profil som Danmarks grønneste kommune, hvor det er 

attraktivt at drive virksomhed, og hvor der er plads til at leve det gode liv.  

Det vil vi måle på: 

Stigende andel af erhvervslivets energiforbrug består af bæredygtig energi  

Stigende kendskab til kommunen som en grøn erhvervskommune  

Målsætning 3: Sikre adgang til markederne Kommunen vil arbejde for at udbygge den digitale og 

trafikale infrastruktur De fysiske og digitale forbindelser skal sikre virksomhederne optimale 

muligheder for at virksomhederne skaber vækst.  

Det vil vi måle på: 

 Forbedret vejstruktur - VVM-redegørelse om rute A15 og opgradering af ruten indarbejdes i 

Transportudvalgets trafikplan 

 Forbedret digital infrastruktur - Bidrage til at indhente den manglende bredbåndsdækning i 

forhold til resten af Danmark og få 5G udrullet 

 Hurtigere og hyppigere togafgange  

 

Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation Vi vil understøtte udvikling i virksomheder gennem 

hjælp til iværksætteri og innovation.  

Det vil vi måle på: 

 Antal iværksættere skal på niveau med det regionale gennemsnit 

 Stigende innovation i virksomheder  
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Målsætning 5: Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder  

Vil skal sammen tiltrække og fastholde nye og etablerede virksomheder til kommunen.  

Det vil vi måle på: 

 Samme antal eller stigende antal virksomheder 

 Top 3 i den årlige måling af DI-Erhvervsklima. 

 

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og indsatser i erhvervspolitikken 

Indikator: CO2-udledning opgjort i 1.000 tons CO2-e fordelt på sektor, 1990-2018 taler ind i 

erhvervspolitikkens indsats 2 og 3 under målsætning 2, der handler om at skabe Danmarks 

grønneste erhvervsliv: 

 

 Indsats 2: Den grønne Paraply 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil være 100 % selvforsynende med energi i 2023 og 

fossilfri i 2040.  

 

Hvis Ringkøbing-Skjerns erhvervsliv også om ti år skal være frontløber i den grønne 

omstilling, er der behov for en ambitiøs indsats, der styrker rammerne for at vores 

lokale virksomheder kan udnytte de grønne forretningsmuligheder og dermed møde 

den stigende nationale og globale efterspørgsel på grønne løsninger. 

Indsatser til virksomheder: 

 Grønne procesforløb og vækstplaner, hvor vi bl.a. er med til at afdække 

potentiale og muligheder for at arbejde med den grønne dagsorden, 

verdensmål, bæredygtighed, energi- og ressourceoptimering, CSR, 

genanvendelse, grønne forretningsmodeller, certificeringer osv. 

 

 Netværk, hvor vi vil oprette og facilitere netværk for virksomheder med 

interesse for den grønne dagsorden. Det skal være virksomhedernes eget 
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netværk, hvor de sætter dagsordenen for hvilke temaer, der skal tages op og 

videndeles om. Der kan f.eks. arbejdes med: 

 Bidrage til virksomheders fokus og viden om bæredygtighed i et socialt, 

miljømæssigt og økonomisk perspektiv. 

 Bidrage til virksomheders arbejde med FN´s verdensmål 

 GRO-Midt ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region 

Midtjylland”. Indsatsen er et regionalt energiprojekt under projektledelse af 

Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus 

Kommune. Alle regionens 19 kommuner er involveret i projektet. Formålet 

med projektet er at reducere energi- og materialeforbrug i virksomheder. 

 

Nedenstående indikatorer er umiddelbart ikke relevante i forhold til erhvervspolitikken: 

Indikator: CO2-udledning pr. indbygger.  

Indikator: Udledning af drivhusgasser i Danmark samt vejen til målet om en reduktion på 70 procent i 

forhold til 1990.  

Indikator: Udvikling i befolkningens holdning til - og handlinger forbundet med – klimaet. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Energipolitik 

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 

og 100 procent fossilfri i 2040. 

I dag er vi mere end 100 procent selvforsynende med el fra vedvarende energikilder. Vi skal 

fremover være selvforsynende med alle former for energi, som vi anvender, - også til transport, 

bolig- og fjernvarme, industri og landbrug m.v. På vejen mod fossilfrihed vil vi sikre, at balancen 

mellem det lokale energiforbrug og den lokale produktion af vedvarende energi forbedres markant.  

Indsatsområder:  

Målsætning 1: Energien bruges effektivt  

Målsætning 2: Elektrificering, - ren el til opvarmning og til industri  

Målsætning 3: Grøn transport  

Målsætning 4: Lagring og smart energiforbrug  

Målsætning 5: Effektiv biomasseanvendelse 
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Målsætning 6: Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium  

Tværgående aktiviteter:  

A: Bæredygtighed og Cirkulær Økonomi 

B: Flere grønne virksomheder  

C: Kommunikation, formidling og branding  

D: Grøn energiturisme 

E: Kommunens bidrag Ringkøbing-Skjern Kommune vil selv bidrage, for at fremme den pågældende 

aktivitet. 

 

Handlinger - sammenhæng mellem FN17-indikatorer og indsatser i energipolitikken 

Indikator: CO2-udledning pr. indbygger og Indikator: Udledning af drivhusgasser i Danmark samt 

vejen til målet om en reduktion på 70 procent i forhold til 1990  

Indikator om CO2-udledning pr. indbygger samt udledning af drivhusgasser i Danmark siden 1990 

taler på en måde ind i samtlige indsatser i energipolitikken. Det primære formål med indsatserne i 

energipolitikken er at mindske menneskets klimaaftryk - herunder udledningen af CO2. Vores 

særdeles mange indsatser, der i sidste ende alle har til formål at reducere CO2-udledningen, nævnes 

her: 

 

Målsætning 1: Energien bruges effektivt. 

 

Mål 1. Varmeforbruget reduceres med 20 % i perioden 2007-2040. 

 

Indsatser: 

 I COBEN er arbejdet med de 1000 energitjek til private husejere færdiggjort. Det danner 

basis for yderligere tiltag, f.eks. i forbindelse med tilskudspuljer fra SparEnergi.dk 

 Der skal fortsat arbejdes med energireduktioner i bygninger, f.eks. boliger, feriehuse og 

industri. 

 Kommunens Ejendomscenter på energirenovering i egne bygninger. Resultaterne måles, 

f.eks. i forhold til at nå ned på 90kWh/m2.  

 

Mål 2. Alle oliefyr til boligopvarmning er konverteret til vedvarende energi i år 2030. 
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 COBEN er gennemført med fokus på energitjek til oliefyrsejere i 2019. Det danner basis for 

yderligere tiltag, f.eks. i forbindelse med tilskudspuljer fra SparEnergi.dk 

 

 

Mål 3: Uændret klassisk elforbrug (elforbrug eksklusiv nye forbrug til transport og opvarmning mv.) 

 Vi laver kampagne med sigte på at fastholde det klassiske elforbrug. 

 

Mål 4: Industrien skal blive mere energieffektiv. F.eks. i form af højere energi- og 

ressourceeffektivitet målt per produceret enhed. 

 GRO 2.0 – Grøn Ressource Optimering 

Projektets primære formål er at sætte fokus på, hvordan virksomheder kan opnå lavere 

omkostninger på forbruget af energi og råvarer. Det sker gennem: Fokus på at introducere, 

aktivere eller videreudvikle nye områder for virksomhederne som cirkulær økonomi, brug 

af restprodukter, cradle to cradle, energiledelse, procesoptimering, bioøkonomi, 

affaldshåndtering med videre. 

 ECSMV ”Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”. 

Indsatsen er et regionalt energiprojekt under projektledelse af Ringkøbing-Skjern Kommune 

i samarbejde med Skive Kommune og Aarhus Kommune. Baggrunden for 

udviklingsprogrammet er blandt andet gode erfaringer i Ringkøbing-Skjern Kommune med 

projekt GRO (Grøn Ressource Optimering), hvor SMV’ere i samarbejde med kommune og 

erhvervsråd fik tilbudt gratis konsulenthjælp til at igangsætte en proces vedrørende grøn 

omstilling.  

 

Projektet er inddelt i 4 faser: - Screening af potentiale for energi- og CO2-besparelser i 

virksomheder. - Udvikling af grønne forretningsmodeller. - Tilskud til implementering af 

grønne forretningsmodeller. - Kommunikation og formidling. ECSMV projektsekretariatet er 

placeret i Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune og har formået at skabe dialog 

og netværk med 18 kommuner og mange virksomheder i Region Midtjylland. Indsatserne 

skabt i ECSMV søges fastholdt i Ringkøbing-Skjern Kommune og indarbejdet i Region 

Midtjyllands nye Klimastrategi. Målene skal sikres indfriet via løbende fokus på 

energieffektivisering og teknologier med høj virkningsgrad. 

 



37 
 

Målsætning 2: Elektrificering, - ren el til opvarmning og til industri. 

Strøm fra vindmøller og solceller skal bruges lokalt, f.eks. kan varmepumper opvarme husene. 

Partikelforurening fra skorstene og udstødninger reduceres i Naturen Rige.  

 

 

 

Vores mål:  

1. Varmesektoren elektrificeres og vi bruger områdets egen strøm. 

 Der afholdes dialog- og inspirationsmøder med de 12 lokale fjernvarmeværker, og der 

aftales så vidt muligt mål for elektrificering af varmesektoren. Fjernvarmeværker kan 

eventuelt tilknyttes den digitale port Center Denmark. 

 

2. Halvdelen af industriens gaskedler er konverteret til elkedler eller varmepumper. 

 Der indledes dialog- og inspirationsmøder med relevante lokale industrivirksomheder. Det 

kan f.eks. ske via projekterne ”GRO 2.0” og ECSMV ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i 

virksomheder i Region Midtjylland”. De to projekter bidrager til konverteringen via fokus på 

elkedler og varmepumper. 

 

Målsætning 3: Grøn transport.  

Grøn transport handler om mobilitet, infrastruktur og transportmidler på ren grøn energi, f.eks. el.  

 

Vores mål:  

1. Ringkøbing-Skjern Kommune vil være førende i Europa inden for viden og demonstration af Grøn 

Transport, med fokus på decentrale by- og landstrukturer. 

 Vi indsamler viden om grøn transport, medvirker til nye grønne transportmodeller, samt 

afprøver og demonstrerer disse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Lokale ildsjæle og 

virksomheder inddrages i arbejdet. 

 Der arbejdes videre med WestWind Challenge, elektrificeret delmobilitet og lignende, samt 

om muligt testområder for selvkørende biler. 

 

2. Kommunens egen fossile bilflåde erstattes så vidt muligt af grønne køretøjer, efterhånden som 

leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er at alle kommunens køretøjer anvender 

vedvarende energi i 2025.  

 Vi udarbejder en plan for omlægning af kommunens egne køretøjer til grøn transport. 
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 Der arbejdes for, at kommunens investeringer i grønne køretøjer og lade-tankinstallationer 

kan indgå i projekter, der kan skabe yderlige udvikling til gavn for borgere og virksomheder. 

 

 

 

 

3. Transport i Ringkøbing-Skjern Kommune skal være fossilfri i 2040. 

 Vi fremmer grøn transport, f.eks. i form af ”grønne lade-tank-anlæg” og i form at støtte til 

udbygning af elladeinfrastruktur til elbiler i kommunen til gavn for lokale borgere, 

virksomheder, pendlere og turister. 

 Vi vil fremme ladestationer ved boligforeninger, boliger og virksomheder. F.eks. ved at 

tilbyde ladetjek til virksomheder. Et samarbejdsprojekt med Energibyerne.dk, som vi er med 

i, vil blive undersøgt.  

 Borgere og virksomheder inspireres til at undersøge, anvende og investere i bæredygtig 

grøn transport, så lokal produceret energi kan anvendes lokalt og effektivt. Inspirationen 

kan ske via Energi2020-hjemmesiden og andre medier. 

 Vi vil undersøge mulighederne for produktion af power-2-X, hvor X kan være brint, metan, 

ammoniak og metanol til transport. 

 Vi vil fremme udarbejdelse af transportplaner for virksomheder. Eventuelt starte i 

kommunen selv.  

 Vi vil fremme grøn offentlig mobilitet og transport. F.eks. busser og tog på el eller brint. 

 

Målsætning 4: Lagring og smart energiforbrug.  

Vi vil på effektiv vis gemme energien. Når vinden ikke blæser og solen ikke skinner henter vi 

energien retur fra energilagrene.  

Vores mål:  

1. Vi vil undersøge, fremme og anvende de mest effektive integrations- og energilagringsmetoder. 

 Via Energirådet og Energisekretariatets netværk indsamles nyeste viden inden for lagring og 

smart energiforbrug. F.eks. Power-2-X, hvor el fra vind og sol omformes til energi, der kan 

lagres.  

 I samarbejde med virksomheder vil vi medvirke i forsøgsprojekter og demonstrere effektive 

integrations- og energilagringsmetoder.  

 Vi vil arbejde med lagring og smart energiforbrug, så vi sikrer størst mulig effektivitet og 

værdiskabelse med baggrund i den lokalt producerede vedvarende energi.  
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 Vi vil bestræbe os på at blive testområde og teste mindst to nye lagringsteknologier, gerne 

inden 2023.  

 

2. Vi vil sammentænke energi på tværs af sektorer og skabe balance mellem produktion og forbrug.  

 For at skabe bedre balance mellem produktion og forbrug, og derved sikre højere 

energieffektivitet, vil vi i samarbejde med universiteter og virksomheder, f.eks. Center 

Denmark, undersøge og etablere et visuelt digitalt kort. Kortet skal vise de forskellige 

sektorers energistrømme og fluktuationer. Det digitale energikort bruges til scenarie-

modulering og udvikling, og skal danne basis for kloge investeringer på tværs af sektorer, så 

der skabes balance mellem produktion og forbrug. Herigennem ønsker vi at give et bidrag til 

designet af fremtidens el- og energisystem til 100 % vedvarende energi i balance, gerne 

inden 2023.  

 

3. Fjernvarmen anvender vedvarende energi: 85% i 2025; 95% i 2030 og 100% i 2035. (Disse del- 

og slutmål ventes skærpet i dialog med forsyningsvirksomhederne.)  

 Der afholdes dialog- og inspirationsmøder med de 12 lokale fjernvarmeværker, hvor det 

gode samarbejde fortsættes. Vi videndeler og lægger i fællesskab pres på national lovgivning 

eller national støtte til fjernvarmeværker når det er relevant. Sammen med 

forsyningsvirksomhederne lægger vi planer for omstilling til fossilfri energi. 

 

Målsætning 5: Effektiv biomasseanvendelse. Biomasse kan anvendes til energi, men kan også 

forædles til produkter med højere værdi.  

 

Vores mål:  

1. Vi vil undersøge, fremme og anvende biomasse til gødning, energi, materialer, foder, fødevarer og 

farma.  

 Vi vil i samarbejde med videninstitutioner, landbrug- og fødevarevirksomheder undersøge 

og fremme forædling af biomasse, så vi som område får størst mulig værdi ud af den lokale 

biomasse. 

 Vi vil arbejde for, at vi som område hurtigst muligt bliver selvforsynende med gas. Det vil sig, 

at der lokalt skal produceres lige så meget biogas som den samlede gasanvendelse i 

kommunen. 
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 Det nye Klima- og Energiregnskab medtager også sektorerne affald, skovbrug og landbrug. 

Det giver mulighed for nye indsatser til at nedbringe CO2-udledninger, f.eks. ved at 

landbruget udtager eller omlægger lavbundsjorde.  

 

2. Vi vil skabe grundlag for proteinproduktion i storskala til dyr og mennesker. 

 Sammen med f.eks. Aarhus Universitet i Foulum, andre videninstitutioner, samt 

virksomheder inden for landbrug og fødevarer, vil vi undersøge og skabe grundlag for 

etablering af en proteinfabrik. F.eks. kan græs og anden biomasse omdannes til proteinpiller 

til dyr eller måske proteinfødevareprodukter til mennesker. Der er nedsat en arbejdsgruppe 

forankret i Erhvervsrådet med fokus på at omdanne græs til grøn protein. Dette arbejde 

fortsætter. 

 

Målsætning 6: Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium.  

Vi vil teste og demonstrere nye grønne løsninger, samt skabe udvikling og værdiforøgelse til gavn 

for borgere og virksomheder.  

 

Vores mål:  

1. I spændingsfeltet mellem mennesker, natur og teknologier skaber vi øget værdi. 

 Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium skal ses i sammenhæng med de første fem 

målsætninger. Som landets største kommune har vi både udfordringer og muligheder, som 

kan danne grundlag for undersøgelse og demonstration af projekter, der kan skabe ny værdi. 

Derfor omfatter energilaboratorium hele den geografisk kommune, borgerne, virksomheder 

og de mange data vi genererer. Nye projekter kan f.eks. være Power-2-X, el fra vindmøller og 

solceller, der lageres i batterier eller fjernvarme, opgradering af biogas, produktion af brint 

og metan osv. Også eksisterende projekter som Borgerdrevet Transport System – Elektrisk 

VestRum, WestWind Challenge og Naturkraft indgår i tankesættet Ringkøbing-Skjern som 

energilaboratorium.  

 Vi vil undersøge og fremme ny teknologi. Det kan f.eks. på sigt også være selvkørende biler 

og spoler i vejene, så elbiler lades mens de kører.  

 Vi vil via Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium skabe læring og kompetenceudvikling, 

for at tiltrække arbejdskraft. Forankret i Videnpolitikken arbejdes der på at oprette en 

Summer School med fokus på energi. Erhvervsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune 

arbejder på detailindholdet.  
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2. Vi vil understøtte og fremme en fornyelse af de eksisterende erhverv og fremme udvikling af helt 

nye bæredygtige og værdiskabende erhverv.  

 Vi vil indgå i samarbejder f.eks. inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Vi vil 

undersøge om der f.eks. inden for byggebranchen kan skabes tilstrækkelig synlighed og 

volumen for genbrugelige byggemateriale, som kan danne grundlag for etablering af nye 

virksomheder. 

 Vi vil udvikle Grøn Turisme, så der ses en årlig stigning i turister, som motiverer valget af 

Ringkøbing-Skjern som destination med klima og vedvarende energi. 

 Vi vil understøtte skabelsen af nye arbejdspladser inden for energiområdet. Det kan ske ved 

at inspirere borgere og virksomheder til iværksætteri og til at udnytte nye muligheder inden 

for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det skal ske koordineret mellem indsatser i 

Erhvervspolitikken og Energipolitikken. 

 Vi vil fortsat fremme produktion af vedvarende energi, så vi når helt i mål med Energi2020, 

og så vi også i fremtiden har tilstrækkelige mængder vedvarende energi lokalt, så også 

procesenergi, varmesektoren og transportsektoren kan omstilles og blive fossilfri. F.eks. kan 

store og individuelle solenergianlæg, samt testmøller og biogas bidrage hertil. 

 

Indikator: CO2-udledning opgjort i 1.000 tons CO2e - fordelt på sektor, 1990-2018  

CO2-udledning - fordelt på sektorer - taler ind i energipolitikkens indsatser på erhvervsområdet. 

Indsatserne er allerede nævnt ovenfor, så her nævnes de blot i stikordsform: 

 Grøn Ressource Optimering 

 ECSMV - Energieffektivitet og CO₂-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland 

 Dialog- og inspirationsmøder med de 12 lokale fjernvarmeværker 

 Dialog- og inspirationsmøder med relevante lokale industrivirksomheder 

 Vi fremmer grøn transport, f.eks. i form af ”grønne lade-tank-anlæg” og i form at støtte til 

udbygning af elladeinfrastruktur til elbiler i kommunen til gavn for bl.a. virksomheder. 

 Vi vil i samarbejde med videninstitutioner, landbrug- og fødevarevirksomheder undersøge 

og fremme forædling af biomasse, så vi som område får størst mulig værdi ud af den lokale 

biomasse. 

 Vi vil undersøge om der f.eks. inden for byggebranchen kan skabes tilstrækkelig synlighed 

og volumen for genbrugelige byggemateriale, som kan danne grundlag for etablering af nye 

virksomheder. 
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 Vi vil understøtte skabelsen af nye arbejdspladser inden for energiområdet. Det kan ske ved 

at inspirere borgere og virksomheder til iværksætteri og til at udnytte nye muligheder inden 

for bæredygtighed og cirkulær økonomi. 

 

 

 

 

 

Indikator: Udvikling i befolkningens holdning til - og handlinger forbundet med - klimaet 

Indikator om befolkningens holdning til – og handlinger forbundet med – klimaet taler ind i 

energipolitikkens tværgående aktivitet om kommunikation, formidling og branding. 

Indsats:  

 Vi vil fortælle omverden om de gode resultater som Ringkøbing-Skjern Kommune allerede 

har opnået i Energi2020. Vi er blandt de absolut førende i den grønne omstilling, og det skal 

vi brande os på. I EGLA European Green Leaf Award tildelte en europæisk gruppe på 12 

fageksperter Ringkøbing-Skjern Kommune en flot 2. plads i EU på seks miljøområder. 

Kommunikation, formidling og branding er meget vigtige elementer. Derfor skal der 

udarbejdes en helhedsorienteret kommunikationsplan, der brander os på vores grønne 

omstilling, og som sikrer fortsat succes og fremdrift i den grønne omstilling mod fossilfrihed 

i 2040. Vi vil arbejde på endnu tættere og borgernær kommunikation. F.eks. kan det ske ved, 

at udnævne klimafamilier, som følges i medier og inspirerer til grøn omstilling. 
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