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 har i 2012 haft stor fokus på en lang række emner i den eksisterende bygningsmasse, men også på energirigtigt nybyggeri.
I den kommunale bygningsmasse er der sket optimering af ventilation og belysning.
Oliefyr er nogle steder udskiftet til pillefyr og andre steder er bygningen konverteret til miljøvenlig
fjernvarme.
Der er flere steder etableret nye nødstrømsanlæg, ligessom der på Thisted Rådhus er foretaget en
serudskiftning. Dette har betydet en reduktion i antallet af servere ligesom der arbejdes med virtuelle
servere.
Der blev i løbet af 2012 opsat solceller på bl.a. alle skoler.
Thisted Kommune har nu 28 solcelleanlæg med en kapacitet på 388 kWp og en produktion på 325.000
kW/h.
Der er i 2012 opført 2 daginstitutioner som 2015 byggeri.
I 2012blev det 3800 m2 store nye ældrecenter Solgården med 32 to-rums lejligheder, omklædning,
produktionskøkken, og brugercentret Valsen indviet.
Energiklasse 2020.
Det nye Solgården (billedet på forsiden og herunder) er et af de mest energirigtige byggerier i Danmark. Byggeriet af Solgården er fremtidssikret med hensyn til energioptimering, idet det opfylder
Erhvervs- og Byggestyrelsens krav til fremtidens CO2 neutrale byggeri som er formuleret i energiklasse
2020, et tillæg til bygningsreglementet. Energiklasse 2020 er verdens skrappeste energikrav til byggeri og indebærer at fra 2020 må nyopførte bygninger kun bruge 25% af den energi, som var rammen i
nybyggeri i 2010. Energibesparelserne opnås bl.a. gennem bedre isolering og vedvarende energiløsninger.
Solgården er opført med jordvarmeanlæg,
solfangere og solcelleanlæg.
Beregningerne for CO2 udledning 2012
viser en lille stigning på 0,86%. En af årsagerne hertil skal findes i en stigning på
bygningsarealet på 5.843m3, hvilket svarer til en tilvækst på 2% af den samlede
bygningsmasse. Vi har ligeledes måttet
sige farvel til den kommunale vindmølle,
som blev ekpropieret i forbindelse med
etableringen af testcentret i Østerild.
Der har været en lille stigning i co2 udledningen på transportområdet.Måske
på grund af en mere nøjagtig opgørelse
for den kollektive transport. Men netop
transport har vi ikke helt styr på endnu.
Det er et af de områder vi vil have fokus
på næste år.
Vindmølleplan og varmeplan blev færdig i 2012
og vil i de kommende år slå igennem.
Der er igangsat arbejde med revision af Energiplanen og arbejdet med en klimatilpasningsplan er
ligeledes igangsat.
Meget tegner sig positivt for 2013.
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