CO2 regnskab for Thisted Kommune som virksomhed.
Thisted kommune indgik den 4. april 2008 en aftale med danmarks naturfredningsforening
om at blive ”Klimakommune”. Aftalen blev underskrevet på et større anlagt møde på I/S
Kraftvarmeværk Thisted. Thisted Kommune forpligtiger sig at reducere CO2 udslippet med
3% om året frem
til 2025.
Thisted Kommune
arbejder fortsat
på udvikling og
realisering af de
19 handlinger i
Energiplanen.
Flere af handlingerne er allered
gennemført og nye
venter forude.
Drifts- og Anlægsafdelingen har
koncentreret sig
om de tekniske
opdateringer i de
kommunale bygninger, men også mere miljøvenlig belysning og etablering af solcelleanlæg er der
blevet arbejdet med.
Vindmølleplanen venter fortsat på byrådets endelige godkendelse.
Varmeplanen spøgte sidste år, men nu er den lige på trapperne. Planen er udarbejdet i samarbejde
med de 11 varmeforsyninger, der er i kommunen. Alle værker arbejder på at producere så meget
fjernvarme som muligt på vedvarende energi, hvilket også tydeligt fremgår af Thisted Kommunes
CO2 regnskab i år, hvor der er sket en kraftig reduktion i co2 udledningen indenfor varme og også
el.
Fjernvarmen i Thisted har også ekspanderet, således at stort set alle erhvervsområder nu er på
CO2 neutral fjernvarme i stedet for naturgas. Også andre fjernvarmeværker har gjort en stor indsats for at nå længere ud med den CO2 neutrale varme.
I en række landsbyer arbejdes der for omlægning af varmeforsyningen fra oliefyr til vedvarende
energi. Energilandsbyer hedder det.
CO2 regnskabet viser også, at der er sket en forøgelse af transportforbruget. Vi arbejder så på et
transportprojekt, hvor der skal flere elbiler på gaden, ligesom vi arbejder på en overgang for den
tunge trafik fra benzin/diesel til naturgas/biogas. Thisted Kommunes vindmølle havde så til gengæld en større elproduktion end i 2010, så det går næsten lige op.
Vores regnskab på de kommunale ejendomme alene udviser en samlet CO2 besparelse på 9,1% i
2011.
Med en fortsat fokus på vores bygninger, udbygning med solceller og udbygning og omlægning til
vedvarende energi er Thisted Kommune rigtig godt på vej.
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