
Klimahandlingsplan 



Indhold

Klimapolitik ...................................................3

Klimastrategi .................................................4

Mål for indsatsområderne .............................6

Handlingsplan for de 4 indsatsområder ........8

2



Klimapolitik
Horsens Kommune vil sikre en 

bæredygtig vækst

Horsens Kommune er en af Danmarks 
hurtigst voksende kommuner med en 

forventet vækst på mere end 20 pct. frem 
til 2030. Det er Horsens Kommunes klimapolitik, 
at forene vækst og klimahensyn. Derfor vil Hor-
sens Kommune gennem en målrettet planlæg-
ning skabe gode rammer for både en kreativ, 
dynamisk og innovativ udvikling af kommu-
nen og en stærk klimaindsats.

Klimaindsatsen tilrettelægges såle-
des, at visionen om 
• oplevelser i mange farver
• et dynamisk og kreativt 
kraftcenter
• en moderne 
velfærdskommune 
understøttes.
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Klimastrategi

Horsens Kommunes klima-
strategi skal understøtte 
kommunen som vækstkom-
mune gennem kreativitet og 
nytænkning.

Oplevelser i mange farver
Horsens Kommune vil som fjord-
kommune være særlig udsat for 
de klimaforandringer, der er en 
følge af den globale opvarmning. 
Kommunen vil i den overordnede 
planlægning tage højde for frem-
tidens klima og vil i videst mulig 
omfang sikre sig mod fremtidige 
klimaforandringer.

Klimahensyn er dog ikke nød-
vendigvis en begrænsning for 
vækst, men kan være med til at 
skabe mulighed for at indtænke 
kreative løsninger i både trafik- 
og byplanlægningen, som kan 
skabe gode oplevelser for bor-
gerne, f.eks.  

•	 De øgede vandmængder an-
vendes som en aktiv ressour-
ce til at skabe bynære rekrea-
tive grønne arealer og/eller 
arealer, der opfordrer til fysisk 
aktivitet. 

•	 De øgede vandmængder an-

vendes til at skabe nye land-
skabelige kvaliteter og nye le-
vesteder for dyre- og planteliv.

•	 Energieffektiviteten i trafikken 
øges gennem et sikkert og 
grønt sti- og cykelstisystem.

•	 Innovative løsninger i byg-
ningsbranchen, som skaber 
spændende arkitektoniske 
perler. 

•	 Borgerne får mulighed for at 
få kendskab til og forståelse 
for, hvad der skaber klimafor-
andringer f.eks. ved udstillin-
ger, kampagner mv.
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Moderne velfærdskommune
Horsens Kommune vil forene vel-
færd og arbejdet med klima ved 
at informere borgere om, hvad en 
bæredygtig udvikling er, og hvor-
dan de selv kan bidrage hertil. 
Kommunen vil gå i spidsen og 
være et godt eksempel ved som 
virksomhed at handle klima- og 
energibevidst i alle vores aktivite-
ter og arbejde for, at klimahensyn 
indgår som en naturlig del af den 
daglige drift og planlægning.  
Horsens Kommune vil forene 
vækst og klimahensyn, f.eks.

•	 Tilbyde borgerne en fremtids-
sikret energiforsyning.

•	 Invitere borgere, organisatio-
ner og virksomheder til en fæl-
les indsats.

•	 Skabe sunde og bæredyg-
tige omgivelser for børn samt 
gode muligheder for at færdes 
i natur / rekreative områder.

•	 Sætte fokus på at begrænse 
spild, energiforbrug og CO2-
belastningen i virksomheden 
Horsens Kommune.

Dynamisk og kreativt kraftcenter
Klimaforandringer giver også an-
ledning til en øget anvendelse af 
vedvarende energikilder og øget 
fokus på udvikling af nye energi-
teknologier. Horsens Kommune 
vil skabe plads til kreative og in-
novative løsninger – f.eks projek-
ter, der: 

•	 skaber et stærkt samspil mel-
lem kommune, erhvervsliv, 
forsyningsselskaber, uddan-
nelsesinstitutioner og andre 
organisationer,

•	 fremmer innovative, spæn-
dende og bæredygtige bolig-
områder,

•	 tiltrækker nye videns- og un-
dervisningsmiljøer,

•	 tiltrækker nye forretningsom-
råder med energibesparende 
produkter og teknologier.
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For hvert af de 4 indsatsom-
råder er der udarbejdet mål 
og handlingsplan, som under-
støtter strategien. 

Mål for Energiplanlægning

•	 Sikre forbrugerne den mest 
omkostningseffektive varme-
forsyning.

•	 Øge forsyningssikkerheden 
på varmeområdet.

•	 Bane vejen for en varmefor-
syning uafhængig af fossile 
brændstoffer.

•	 Øge anvendelse af vedvaren-
de energikilder.

Mål for indsatsområderne

Mål for Energibesparelser

1. Energibesparelser i kommu-
nale bygninger
•	 Reducere CO2-udledning fra 

kommunens bygninger med 
30 % frem til 2025. 

•	 Etablere energisystem til at 
styre kommunens energifor-
brug (el, vand og varme).

•	 Etablere ”fyrtårne” i kommunalt 
byggeri, som viser anvendelse 
af vedvarende energityper.

•	 Renovering og opførelse af 
kommunalt byggeri skal altid 
vurderes ud fra en bæredyg-
tig og helhedsøkonomisk be-
tragtning f.eks. anvendelse af 
klimavenlige byggematerialer, 
vedvarende energi, energi-
klasse 1 m.v.

2. Borgerrelaterede aktiviteter
•	 Igangsætte initiativer, som 

nedbringer CO2-udledninger i 
private bygninger.

•	 Bidrage til at borgerne får mu-
lighed for rådgivning i forbin-
delse med energirenoveringer.
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Mål for Klimatilpasninger

•	 Indtænke klimaforandringer 
i planlægningen og derved 
opnå en helhedsorienteret 
planlægning, som tager højde 
for fremtidens klima og forhin-
drer skader, som følge af de 
ekstreme klimaforandringer.

•	 Udnytte de øgede nedbørs-
mængder som en positiv res-
source – ikke en begræns-
ning.

Mål for Trafik

•	 Reducere CO2-udledningen 
fra trafikken, herunder skabe 
en klimavenlig kommunal bil-
park.

•	 Skabe et fremtidssikret, effek-
tivt og trafiksikkert transport-
system med høj mobilitet for 
alle borgere i Horsens Kom-
mune. 
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Handlingsplan for 
Energiplanlægning

•	 Udarbejde ny varmeplan med 
fokus på energikilder og forsy-
ningsmuligheder i både eksiste-
rende og fremtidige bolig- og er-
hvervsområder.

•	 Udarbejde vindmølleplan med 
henblik på at finde arealer til pla-
cering af større møller.

Handlingsplan for de 
fire indsatsområder

•	 Finde placering til biogasan-
læg i samarbejde med inve-
storer.

•	 Deltage i forsknings- og ud-
viklingsprojekter på energifor-
syning (Ring Søpark).

•	 Opsamle viden om alternati-
ver.

Aktivitet CO2-reduktion Tidshorisont Omkostning
Varmeplan Varmeplan med udfas-

ning af fossile brænd-
sler. Besparelse ca.  
207.000 T CO2 (34 %) .

2009-2010 325.000 kr.

Vindmølleplan Opsætning af ca. 20 
vindmøller. Besparelse 
ca. 52.500 T CO2 (8 %)

Færdig i løbet af 
2010

Ingen

Biogasanlæg Etablering af biogas-
anlæg på ca. 60 GWh. 
Besparelse ca. 12.000 
T CO2 (2 %)

Planlægningen 
er færdig i 2010

Ingen
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Varmeplan

Udarbejdelse af varmeplanen 
kan deles op i følgende etaper:

• Forprojekt: Hvad skal varme-
planen indeholde og hvordan 
skal den udarbejdes. Herun-
der afholdelse af møde med 
forsyningsselskaber og leve-
randører.

• Status: Indledende kortlæg-
ning af nuværende varme-
forsyning og CO2 udslip i alle 
sektorer i kommunen inde 
for termisk komfort - varme-
atlas. Til denne etape kan vi 
anvende den eksisterende 
energikortlægning, som er 

foretaget af Planenergi i sam-
arbejde med Region Midt. 

• Scenarieanalyser: Ideer, vir-
kemidler og effekten heraf.

• Mål og strategi: Hvad er 
målsætningen for indsatsen 
i Horsens Kommune – CO2, 
forsyningssikkerhed, ressour-
ceanvendelse, økonomi, be-
skæftigelse. 

• Handlingsplan og ajourfø-
ring af varmeplanlægning: 
Hvordan realiseres målene.

Tidshorisont: Hvis processen 
igangsættes nu, vil handlingspla-
nen være færdig i 2010.
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Vindmølleplan

Horsens Kommune udarbejder 
i samarbejde med Vindmølle-
sekretariatet en vindmølleplan, 
som dækker hele den ny Hor-
sens Kommune. Vindmøllepla-
nen kommer til at indeholde en 
kortlægning af, hvilke områder, 
som egner sig til opstilling af vind-
møller, samt hvor store og hvor 
mange vindmøller, der er plads til 
i de enkelte områder. Vindmølle-
planen udarbejdes som et tema-
tillæg til kommuneplanen.

Udarbejdelse af vindmølleplanen 
kan deles op i følgende overord-
nede etaper:
• Udarbejdelse af indledende 

kortlægning /GIS-analyse: 
Vindmøllesekretariatet udar-
bejder analysen, som er klar i 
august. 

• Idéfase: Idéfasen køres side-
løbende med kortlægningen. 
Der skal efterfølgende arran-
geres et borgermøde. Der ta-
ges kontakt til mulige investo-
rer. 

• Planforslag og miljøvurde-
ring: På baggrund af kort-
lægningen og de indkomne 
idéer fra borgere udarbejdes 
et planforslag med tilhørende 
miljøvurdering, som sendes i 
offentlighed. 

• Udarbejdelse af tematillæg: 
Efterfølgende udarbejdes den 
færdige plan.

Vindmøllesekretariatet kan yde 
gratis bistand til alle etaper. Kom-
munen har foreløbig søgt om 
bistand til den grundlæggende 
kortlægning /GIS-analyse samt 
almindelig rådgivning og møde-
deltagelse efter aftale. 

Tidshorisont for tematillæg til 
kommuneplanen: medio 2010

Efter udarbejdelse at vindmøl-
leplanen kan private investorer 
igangsætte deres projekter. Vind-
mølle-opsætterne er ansvarlige 
for at udarbejde VVM. 
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•	 Udarbejde og ajourføre ener-
gikortlægning af Horsens 
Kommune, geografisk.

•	 Energirenovere kommunens 
bygninger.

•	 Nyt system til energistyring af 
kommunens bygninger.

•	 Gennemføre tiltag, der sikrer 
anvendelse af vedvarende 
energi samt et lavt energifor-
brug i kommunalt byggeri.

•	 Vurdere solenergi, som ener-
gikilde i kommunale bygnin-
ger.

•	 Udfase kommunalt ejede olie-
fyr. 

•	 Overflyvning af Horsens By 
med tredimensionel termo-
grafering (i samarbejde med 
f.eks. forsyningsselskaber)

•	 Undersøge muligheden for 
etablering af forum til rådgiv-
ning af borgere om energire-
novering og finansiering af 
energirenoveringer.

Handlingsplan for Energibesparelser



12 13

Aktivitet CO2-reduktion Tidshorisont Omkostning
1. Energibesparelser i kommunale bygninger
Udarbejde 
og ajourføre 
energikortlæg-
ning 

Afhænger af, hvilke 
tiltag, der igangsættes

løbende 15.000 kr. pr år: 

Energire-
novering af 
Kommunens 
bygninger 
(Beskrevet 
nedenfor)

I gennemsnit 2% om 
året svarende til 300 
tons CO2 om året.

løbende 1.630.000 kr. 
samt alm. vedli-
geholdelsesbud-
get.
 - besparelse 
ca. 250.000 
kr./år. Enkelte 
tiltag kan have 
længere tilbage-
betalingstid.

System til 
energistyring 
(Beskrevet 
nedenfor)

2-4 år 2.100.000 kr.
Abonn. 35.000 
kr.
Finansieres af 
NRGi´s rabat-
ordning

Vurdere 
kommunalt 
byggeri ud fra 
en bæredygtig 
og helheds-
økonomisk 
betragtning.

Afhængig af tiltag løbende Indeholdes i an-
lægsbudgetter

2. Borgerrelaterede aktiviteter 

Overflyvning 
af Horsens By 
med 3D ter-
mografering.

Finansieres i 
samarbejde 
med forsynings-
selskaber og 
andre aktører. 
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Den årlige besparelse er afhæn-
gig af hvilke tiltag der er gennem-
ført i det foregående år samt den 
aktuelle pris på el, vand og var-
me. Såfremt energiprisen stiger 
vil besparelsen stige tilsvarende.

System til energistyring

Den øgede bygningsmasse 
og krav om overblik over kom-
munens energiforbrug, samt 
energibesparelse, medfører 
nødvendigheden af etablering 
af et elektronisk energistyrings-
system. Et krav til et fremtidigt 
energistyringssystem er blandt 
andet mulighed for, at forbruget 
kan sammenholdes med budget, 
dokumentere energibesparelser, 
generering af energirapporter – 
individuelle og generelle rappor-
ter, herunder CO2 regnskaber, 
alarm ved ”unormalt” forbrug, 
brugerbasering og integration til 
bygningssystem.

Etablering af systemet foreslås 
gennemført i 2 runder.  

Energirenovering af Kommu-
nens bygninger

I gamle Horsens Kommune var 
der afsat en pulje på 1.630.000 
kr./år til energibesparende foran-
staltninger. Tilbagebetalingstiden 
for de energibesparende tiltag er 
5-7 år. Ved kommunalreformen 
blev det samlede bruttoareal af 
kommunens bygninger øget fra 
330.000 m2 til 460.000 m2. Hertil 
kommer, at den nye Energimærk-
ningslov også stiller krav til gen-
nemførelse af energibesparende 
foranstaltninger. Endvidere skal 
der i den nye Horsens Kommune 
være plads til at etablere enkelte 
fyrtårne for vedvarende energi i 
det kommunale byggeri. Disse 
fyrtårne vil typisk have en læn-
gere tilbagebetalingstid end de 
5-7 år for de energibesparende 
foranstaltninger.

For at muliggøre realiseringen af 
de fremtidige energibesparende 
tiltag, skal der ske en større ko-
ordinering mellem energipuljen 
og vedligeholdelsesbudgettet. 

Tiltag gennemført via Energi-
puljen vil betyde en årlig bespa-
relse på driftsbudgettet på ca. 
200.000- 300.000 kr.
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1. runde 
Etablering af system på rådhus, 
tekniske virksomheder, folkesko-
ler, 
idrætshaller og daginstitutioner. 
Systemet vil bestå af en blanding 
af automatiske og manuelle af-
læsninger.

2. runde 
Etablering af system på ældre-
centre, sociale institutioner, mu-
seer 
og biblioteker. Systemet vil bestå 
af en blanding af automatiske 
og manuelle aflæsninger.

Samlet omkostning  2.100.000 
kr.

Hertil kommer et årligt abonne-
ment på ca. 35.000 kr.

Udgifterne forventes afholdt via 
de penge der er tilført energipul-
jen fra NRGi`s rabatordning.
Etableringen vil være gennem-
ført i løbet af 2-4 år.

Gennemføres etableringen som 
foreslået vil systemet senest i 
2011 dække 80 % af kommu-
nens samlede elforbrug og 75 % 
af varmeforbruget.

3D-termografisk overflyvning 
af Horsens By

Ved 3D-termografisk overflyv-
ning forstås en filmning af hu-
sene i Horsens By fra luften med 
særligt udstyr, termografisk ud-
styr, der kan registrere selv små 
varmeforskelle. En 3D-model af 
området kan efterfølgende med 
forskellige farver vise graderne 
af varmetabet på bygningerne. 
Et stor varmetab vil lyse rødt 
mens et lavt varmetab bliver vist i 
blåt. 3D-teknikken er så nøjagtig, 
at man vil kunne se, om det er 
vinduerne, væggene eller taget, 
der taber varme og har behov for 
en energirenovering. Offentlig-
gørelsen af en 3D-termografisk 
kortlægning følges op af rådgiv-
ning og forslag til finansiering.

Projektet skal gennemføres i 
samarbejde med forsyningssel-
skaberne og andre aktører, som 
har viden inden for energireno-
vering. 

Omkostningerne for kommunen 
vil være afhængig af samar-
bejdspartnernes bidrag.
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•	 Kortlægning af risikoarealer 
i hele Horsens Kommune, 
f.eks. områder truet af over-
svømmelser, hævet vand-
stand m.v. Kortlægningen skal 
anvendes ved planlægning i 
forbindelse med byggeri (sok-
kelhøjde) og anlæg samt an-
dre konstruktioner f.eks. veje. 

•	 Kortlægning af vandløbsnære 
arealer, der vil kunne anven-
des til midlertidig opmagasi-
nering af vand med henblik 
på at reducere maksimal 
afstrømningen i vandløbets 
nedre løb og med henblik på 
at begrænse udledningen af 
næringsstoffer til søer og kyst-
vande.

•	 Deltage i EU-projektet Cliwat, 
hvor formålet er at kortlægge 
klimaændringernes betydning 
for vandkredsløbet. Projektet 
fokuserer på: 
* påvirkning af grundvands-

ressourcen i Egebjergom-
rådet,

* vandkredsløbet gennem 
Hansted Å og Nørre-
strand,

* vurdering af risiko for 
oversvømmelse af Hor-
sens By,

* vurdering af hvorvidt 

Handlingsplan for Klimatilpasninger

kendte forureninger påvir-
kes og evt. revurderes for 
trussel,

* vurdering af beskyttelses-
zoner og tiltag, for både 
vandværker og myndig-
heder, 

* betydning for byplanlæg-
ning mv. i kystnære østjy-
ske byer. 

•	 Fremtidssikre afløbssystemet 
i nye og eksisterende bebyg-
gelser og anlæg. Vurdering af 
følgende initiativer: 
* Afløbssystemets place-

ring og dimensioner.
* Placering af lokale maga-

sineringsbassiner, grøf-
teprofiler mv., som kan 
integreres i bymiljøet som 
bynære, rekreative area-
ler.

* Behov for pumpning af 
regnvand.

* Anvendelse af opsamlet 
regnvand.
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Aktivitet Resultat Tidshorisont Omkostning
Cliwat Skaber overblik over 

nødvendige tiltag til sik-
ring af primært Horsens 
by mod uhensigtsmæs-
sige klimapåvirkninger

2009 til medio 
2011

Omkostning 
i forbindelse 
med f.eks. 
opmåling, 
beregning af 
vandføring 
samt vand-
standsmålere, 
m.v. regnes 
for samlet ca. 
300.000 kr. 
Omkostning 
forventes at 
kunne afholdes 
indenfor bud-
get, til dels ved 
omrokering af 
andre opgaver.

Kortlægning af 
ledningssyste-
mer i Horsens 
By

Fremtidssikre afløbs-
systemer

2009-2010 Orbicon er pt. 
i gang med 
en indledende 
kortlægning. 
Resultatet vil 
afstedkomme 
behov for 
yderligere 
kortlægning af 
risikoområder
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Handlingsplan for Trafik

Energikortlægningen fra 2007 vi-
ser, at trafikken i den ny Horsens 
Kommune står for en CO2-udled-
ning på ca. 200.000 tons. Trafik-
planen fra den gamle Horsens 
Kommune (2006) angiver, at der 
kan spares lidt under 10.000 tons 
CO2 pr år, dvs. ca. 2 % pr år. Tal-
lene skal imidlertid opdateres 
så de tilsvarer den ny Horsens 
Kommune. 

•	 Introducere alternative brænd-
stofkilder (fx elbiler, 2. genera-
tions biodiesel) i kommunens 
bilpark.

•	 Udarbejde transportplaner for 
virksomheder.

•	 Indkøbe pendlercykler (firma-
cykler). 

•	 Etablere mulighed for sam-
kørsel.  

•	 Muliggøre distancearbejde 
(hjemmearbejdspladser). 

•	 Fremme den kollektive bus-
trafik. Fx indføre lavere tak-
ster, serviceforbedringer, hø-
jere frekvens i bustrafik.  
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•	 Overordnet planlægning:   
Sammentænke trafik og lo-
kalisering i forbindelse med 
etablering af erhvervs- og bo-
ligområder. Eksempler herpå 
er etablering/flytning af trans-
portfirmaer fra havnen og cen-
trum ud til motorvejen samt 
etablering af kontorer og boli-
ger tæt på banegården.

•	 Fremme cykling. Fx udbygge 
stinettet, fartdæmpe cykelru-
ter. Deltage i den landsdæk-
kende kampagne ”Vi cykler til 
arbejde”. Mange af disse tiltag 
er allerede igangsat. Initiativer 

i andre kommuner viser dog, 
at der er et uudnyttet poten-
tiale.
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Aktivitet CO2-reduktion Tidshorisont Omkostning
Elbiler En kilometer kørt i en 

elbil i Danmark redu-
cerer CO2 udslippet 
med ca. 40 %, hvis der 
anvendes kul til frem-
stilling af elektriciteten. 
Hvis elektriciteten 
fremstilles af vind- eller 
vandkraft sker der intet 
CO2 udslip.

Er i gang

Biler fra drift-
gården på 5 % 
biodiesel fra 
DAKA
Fremme den 
kollektive 
trafik

822 tons pr. år (Gl. 
Horsens Kommune)

Forbedret 
infrastruktur 
for cyklister

152 tons pr. år (Gl. 
Horsens Kommune)

løbende

Transportpla-
ner for virk-
somheder

3.075 tons pr. år (Gl. 
Horsens Kommune)

løbende

Samkørsel 1.765 tons pr. år (Gl. 
Horsens Kommune)

Igang

Distancear-
bejde

1.538 tons pr. år (Gl. 
Horsens Kommune)

Alternative brændstoffer

Elbiler: Horsens Kommune del-
tager allerede sammen med For-
eningen Energi Horsens, NRGI 
Net og Teknologisk Institut i et 
projekt om elbiler. Horsens Kom-
mune indgår i projektet sammen 
med Hedensted Kommune som 
testkommune af i alt 4 elbiler. I 
begge kommuner vil elbilerne 

være til rådighed for personale i 
henholdsvis ældreplejen samt i 
Teknik og Miljø. 
De to elbiler i Horsens Kommu-
ne skal være med at afdække, 
hvorvidt elbilen kan dække det 
daglige behov for transport hos 
ansatte i ældreplejen og i en 
teknisk forvaltning. Der vil også 
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blive undersøgt hvordan bilerne 
kan bidrage til en øget udnyttelse 
af vedvarende energi særligt i 
perioder, hvor der er overskud af 
energi på elnettet. Hele projektet 
”Prøv1Elbil” løber indtil 2012. 

Samlede omkostninger for pro-
jektet er 850.000 kr. i perioden 
2009-2012

Budget 2009 2010 2011 2012 I alt
Horsens Kommune 444.617 142.166 131.608 131.608 849.999

Udgifterne forventes afholdt via 
de penge der er tilført energipul-
jen fra NRGi`s rabatordning.

2. generations biodiesel er ba-
seret på affaldsprodukter. Daka 
Biodiesel a.m.b.a. i Løsning har 
som den første danske virksom-
hed etableret et 2. generations 
fabriksanlæg, der årligt kan pro-
ducere 55 mio. liter B100-biodie-
sel ud fra animalsk fedt (slagte-
riaffald). Vækstforum i Region 
Midtjylland støtter et fuldskala-
forsøg med at forsyne samtlige 
65 tankstationer i Århus-området 
med biodiesel. Det er målet, 
at hele Danmark skal forsynes 
med biodiesel. Projektet tager 
udgangspunkt i en iblanding på 

5 %, som er tæt på Kyotoafta-
lens krav om at erstatte 5,75 % 
af Danmarks brændstofforbrug 
med biobrændstof i 2010. Des-
uden er iblanding på 5 % upro-
blematisk for motorejerne, fordi 
det generelt er accepteret af mo-
torfabrikanterne og ikke forringer 
garantiforhold o. lign. 
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Oversigt over budget

2009 2010 2011 2012
Varmeplan, 
konsulent

325.000
Finansieres 
af NRGi´s 
rabatordning

Vedligeholdel-
se af Ener-
gikortlægning, 
Planenergi

15.000 15.000 15.000

Energirenove-
ring, 
Kommunale 
bygninger

1.630.000 
Indarbejdet i 
budget 
Besparelse 
på drifts-
budget: ca. 
250.000

1.630.000 
Indarbejdet i 
budget 
Besparelse 
på drifts-
budget: ca. 
250.000

1.630.000 
Indarbejdet i 
budget 
Besparelse 
på drifts-
budget: ca. 
250.000

1.630.000 
Indarbejdet i 
budget 
Besparelse 
på drifts-
budget: ca. 
250.000

Webbaseret 
system til ener-
gistyring

560.000
Finansieres 
af NRGi´s 
rabatordning

640.000
Finansieres 
af NRGi´s 
rabatordning

450.000
35.000

450.000
35.000

Vurdere kom-
munalt byg-
geri udfra en 
bæredygtig og 
helhedsøkono-
misk betragt-
ning.

Indarbejdes i 
anlægsbud-
get

Indarbejdes i 
anlægsbud-
get

Indarbejdes i 
anlægsbud-
get

Indarbejdes i 
anlægsbud-
get

Termografering Afh. af 
samarbejds-
partnere

Cliwat 300.000 kr.
Indeholdt  i 
TM budget

Kortlægning af 
ledningssyste-
mer, 
Orbicon

Igangsat

Prøv1elbil 444.617
Finansieres 
af NRGi´s 
rabatordning

142.166
Finansieres 
af NRGi´s 
rabatordning

131.608 131.608
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