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CO
2 
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 Kraftvarme-
værk Thisted. Thisted Kommune forpligtiger sig til at reducere CO

2
 udslippet med 3% om året 

frem til 2025.
Thisted Kommune har i 2014 arbejdet med en lang række emner.
CO2 regnskabet udviser en besparelse på 2,2 %.

Revision af Energiplanen
I 2014 blev den nye Energi & ressourceplan godkendt og der arbejdes videre i en projektgruppe med 
handlingsplanens mange emner:

Kommunale bygninger
På bygningsområdet er der i 2014 blevet arbejdet med besparelser på belysning.
På varmemepumper, der har ført til udfasning af olie.
Nye ventilationsanlæg, herunder nye radiatorer og/eller ventilatorer
Udskiftning af pumper .

Vindmøller
Alle pladser i Testcentret i Østerild er nu lejet ud og der arbejdes intenst på et projekt for etablering af 
et besøgscenter.

Varmeplan
På nuværende tidspunkt anvendes der: træflis, træpiller, halm, affald, geotermi, solfangere, elkedler og 
varmepumper samt overskudsvarme i varmeforsyningernes systemer.
I 2014 blev der godkendt et konverteringsprojekt for Hanstholm Fjernvarme, der udskifter bioolie med 
flis. Et nyt flisfyret værk vil blive taget i brug i løbet af 2015.
I Snedsted er en stor del af naturgassen blevet udfaset ved etableringen af et større solfangeranlæg. 
Vorupør fjernvarme fik i 2014 muligheden for frit at kunne vælge brændsel. Der foreligger nu et pro-
jekt for opførelse af et halmfyret værk.

Transport
Transport fylder rigtig meget og der arbejdes for øjeblikket med et større mobilitetsprojekt, som gerne 
skulle føre til besparelser både for CO2 udledningen og for kommunens økonomi. Tallene er svære at 
sammenligne fra år til år, da ingen har det store overblik. Det kan vi snart gøre bedre.....
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