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Anlægsforslag 
 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:   Økonomiudvalget 

Afdeling/Område:   Ejendomscenteret 

Udfærdiget den:  27-04-2021 

Initialer:   OJT 

 

Projektnavn: Forhøjelse af pulje til tekniske installationer  Funktion: 002510 

Bedes afkrydset: 

 ________ Omflytning af eksisterende forslag ____x_____ Nyt forslag 

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK 

ejendomme. 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Der er ved budgetkonferencen 2019 bevilliget 2 mio. kr. til udskiftning af elevator. Denne pulje er i 

december 2020 ændret således, at den kan anvendes til udskiftning og renovering af tekniske 

installationer. Fremover benævnes puljen ”Pulje til renovering og udskiftning af tekniske 

installationer”. 

Der er mange nedslidte installationer i de kommunale bygninger, og derfor anbefales det at udvide 

puljen. 

 

1.Tekniske installationer: 

Ringkøbing-Skjern Kommune har en del tekniske installationer fra 70’erne og 80érne, hvor 

levetiderne og økonomien ikke længere er tidssvarende. 

Det drejer sig hovedsagelig om, brugsvandsinstallationer, varmeinstallationer og ventilationsanlæg. 

Der bør ske yderligere tiltag for at kunne opretholde et sundt indeklima samt reducering af forbruget 

til el, vand og varme. 

De nuværende midler dækker ikke tilstrækkeligt, og det vil kun være muligt at lave enkelte komplet 

renoverede løsninger, hvor det i resterende tilfælde kun vil blive lappe løsninger for at holde det 

kørende, hvilket vil være dyrt på længere sigt. 

2. Fjernaflæsning: 

Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2012 fået installeret fjernaflæsning af el, vand og varme. 

Fjernaflæsningen har det formål at danne et samlet overblik over forbrugstallene. Det skal bl.a.  levere 

data til CO2 regnskab og synliggøre potentiale for energibesparelser.  

I de såkaldte dataopsamler begynder der at opstå fejl, som ikke kan udbedres - det betyder at de skal 

udskiftes. Der er indhentet tilbud på udskiftning af loggerne, og med en årlig investering på 270.000 

kr. vil alle loggere være udskiftet i løbet af 4 år. 

 

 

3. El-tavler: 



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 2 

Der er stadig stort behov for, at der afsættes midler til lovliggørelse af el-tavler i de kommunale 

bygninger. 

Fejl ved eksisterende el-tavler kan fx være: 

 Forkert anvendelse af sikringsstørrelser  
 Manglende afdækning i el-tavler  
 Opgradering af fejlstrømsrelæer  
 Manglende jordforbindelse i el-tavler 
 Manglende opmærkning af el-tavler 

 
Det anbefales, at puljen samlet hæves med 570.000 kr. årligt i perioden 2022-2025. 

De 270.000 kr. skal bruges til bedre dataindsamling fra energikilder. 

De 300.000 kr. skal bruges til lovliggørelse af el-tavler. 

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

 

Tekniske installationer: 

 Reducering af lækage for brugsvand og varmeinstallationer  
 Bedre driftøkonomi 
 Opretholdelse af sundt indeklima 
 Færre nedbryd/mere stabil drift 

 

Fjernaflæsning: 

 Synliggøre potentiale for energibesparelser 
 Alarmer ved uhensigtsmæssigt forbrug af el, vand og varme 

 

El-tavler: 

 Lovliggørelse af el-tavler 
 Reducering af personfare 

 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

 

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Frem mod budgetkonferencen vil eventuelle effektiviseringseffekter ved forslaget blive afdækket. 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Anlægsudgifter 570 570 570 570  

Anlægsindtægter      

Afledte driftsudgifter      

 


