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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 Kraftvarme-
værk Thisted. Thisted Kommune forpligtiger sig til at reducere CO

2
 udslippet med 3% om året 

frem til 2025.
Thisted Kommune har i 2013 haft stor fokus på en lang række emner.
CO2 regnskabet udviser en besparelse på 6,6 %
Revision af Energiplanen
Thisted Kommunalbestyrelse har hele 2013 arbejdet med en revision af Energiplan 2009. Den revide-
rede plan vil blive døbt ”Energi og Ressourceplan”, idet vi alle er enige om, at de lokale ressourcer er 
afgørende for udviklingen indenfor både Energi og Klima.

Kommunale bygninger
I den kommunale bygningsmasse blev der i løbet af 2013 arbejdet med følgende emner:
Belysning
Varmestyring
Udskiftning af pumper
Nye kedler
Konvertering af varme fra naturgas til fjernvarme

Vindmøller
Der er rejst endnu en vindmølle i testcentret i Østerild, idet Vestas har opstillet en 4MW testmølle i 
centret.Der arbejdes også med private vindmølleprojekter i henhold til den vindmølleplan, der blev 
godkendt i Kommunalbestyrelsen i 2012.

Thisted Kommunes vindmølle blev jo ekproprieret i for-
bindelse med etablering af testcentret, så den indgår 
ikke længere i CO2 regnskabet.

Varmeplan
Varmeplanen har været startskuddet til en række kon-
verterings- og fornylsesprojekter i den samlede var-
meforsyning. På nuværende tidspunkt anvendes der: 
affald, træflis, træpiller, halm, geotermi, solfanger, 
elkedler og varmepumper i varmeforsyningernes syste-
mer.
Der arbejdes på højtryk for udbredelse af solvarme.
På biogasområdet går det lidt mere trægt. Men der ar-
bejdes på analyse af flere modeller, og hvilken, der kan 
være mest hensigtsmæssig i vores landsdel.

Transport
På transportområdet ses der også en nedgang i CO2 
udledningen. Dette skyldes dels den milde vinter, hvor 
snerydning var minimal, men også mindre forbrug i 
administrationen.

Vi har for CO2 regnskabet 2013 medtaget en række nye 
områder som ikke har været med i de tidligere år. Her 
kan nævnes: gadebelysning, marginalbygninger som 
klubhuse og toiletbygninger. 
Vi har derfor lavet to regnestykker. (1)Et der kan sam-
menlignes direkte med de tidligere år, og et nyt(2), 
som vi vil kunne sammenholde med årene fremover.
(1) udviser en CO2 besparelse på 6,6%
(2) udviser en øgning i CO2 udledningen på 17,6%.



(1) Tallene på denne side 
kan sammenholdes med 
tallene fra tidligere år.
Tallene udviser en bespa-
relse i CO2 udledningen 
fra 2012 til 2013 på 6,6%.



(2) Tallene på denne side 
indeholder flere områder 
end i de foregående år. 
De er derfor ikke sam-
menlignelige med de 
foregående år.
Tallene skal nu danne 
grundlag for den fremad-
rettede kortlægning.


