
  

 

 

Status på klimahandlingsplanen for 2010 og 2011 som indgår i CO2-regnskabet for 2009 

 

Baggrund: 

Ikast-Brande Kommune har i oktober 2010 afleveret CO2-regnskab for 2009 for Ikast-Brande 

Kommune som virksomhed. 

 

Afsnit 4 i CO2-regnskabet findes Handlingsplan 20110-2011 for CO2-reducerende tiltag. Årsagen til 

at handlingsplanen dækker over 2 år er, det på året sene tidspunkt for fremsendelse. For at hand-

lingsplanen ikke alene skulle være bagudskuende, ønskede vi i Ikast-Brande Kommune også at se 

fremad i 2011. 

 

Nedenfor gives en status i forhold til handlingsplanen 2010-2011, sådan at det tydeliggøres, hvilke 

tiltag som er blevet gennemført i 2010 og hvilke tiltag, som bliver gennemført i 2011. 

 

 

Status: 

Energistyringssystem: 

Dette projekt er endnu ikke helt afsluttet. De sidste institutioner forventes koblet på systemet i 

2011.  

 

Energimærkning af kommunale bygninger: 

Projektet er afsluttet i 2010. 

 

Indregulering af varmeanlæg: 

Projektet fortsætter i 2011.  

 

Energioptimering i forbindelse med renovering/nybygning: 

Afsluttet i 2010. 

 

Kursus i ”Energirigtig drift” af tekniske anlæg: 

Et kursus afholdt i 2010.  

 

Drift- og vedligeholdelse af energiregistreringssystemet Omega EMS: 

Et projekt som også løber i 2011.  

 

Diverse projekter: 

Gennemføres først i 2011.  

 

Ikast Svømmecenter: 

Udskiftning af 300 m2 vinduer i svømmehallen til nye energiglasruder med varm kant – gennem-

ført i 2010.  

 

Installering af Power Perfector – gennemføres ikke alligevel, da investeringen ikke står mål med 

besparelsen. 

 



  

 

 

Yderligere tiltag i 2011  

 

Ikast-Brande Kommune har pt. besluttet at igangsætte ét yderligere energibesparende projekt end 

hvad der fremgår af handlingsplanen.  

 

Optimering af varmeanlæg: 

Brande Fjernvarme har besluttet, at returtemperaturen på fjernvarmevandet ikke må overstige en 

gennemsnitstemperatur på 37° C set over et helt år. Nye målere, som Brande Fjernvarme har in-

stalleret primo 2011, er med indbygget returbegrænser. Det gør, at når returtemperaturen kom-

mer op over 40° C begrænses mængden af fjernvarme. Mange af de kommunale bygninger kan 

herved ikke varmes tilstrækkeligt op under sådanne forhold. Derfor udarbejder Ikast-Brande Kom-

mune i 2011 en handlingsplan for at optimere varmeanlæggene, således at kravet til afkølingen 

kan opfyldes. En optimering af varmeanlæggene vil resultere i energibesparelser i den enkelte in-

stitution. Potentialet er endnu ukendt. 

 


