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Danmarks førende klimakommune 
ligger i Thy
Med denne publikation præsenteres en 
ny, helhedsorienteret energipolitik for 
Thisted Kommune. 

Politikken er vedtaget af byrådet den
30. juni 2009.

Målet er at fremme en ambitiøs energi- 
og miljømæssig udvikling i alle dele af 
kommunen. Målet er også at få Thisted 
sat på verdenskortet som Europas
førende klimakommune. Det vil sige en 
foregangskommune, der tager størst 
muligt hensyn til nedbringelse af belast-
ningen fra CO2 og andre klimagasser. 

En række markante projekter inden for 
den vedvarende energi (VE) har i de 
senere år været med til at sætte skub i 
udviklingen. Thisted kommune kunne i 
2007 med tildelingen af den anerkendte 
europæiske Solar-pris dokumentere, at 
vi allerede i mange år har været langt 
fremme på VE-området i internationalt 
perspektiv.

Med vedtagelsen af den nye energipoli-
tik markerer kommunen, at vi ikke øn-
sker at udviklingen stopper med dette. 
Der skal tværtimod også fremover sæt-
tes ind med nye og bedre klimaløsnin-
ger over en bred front. Vi tager således 
lo kalt ansvar for arbejdet for et renere 
miljø og en bedre udnyttelse af vedva-
rende energi, således at truslerne mod 
klima og miljø kan imødegås både på 
kort og langt sigt. Også samspillet med 
forsyningssikkerhed, økonomi, natur og 
bæredygtig udvikling spiller naturligvis 
ind.

Helhed, handling og lokal udvikling
Arbejdet med energipolitikken følger tre 
principper:

Helhedsorientering, der skal sikre at 
enkeltprojekter indgår i et fornuftigt 
samspil med hinanden. Samtidig er det 
vigtigt, at vi ikke alene diskuterer kli-
maspørgsmålet som et snævert teknisk 
emne. Alle befolkningsgrupper og alle 
samfundssektorer kan bidrage til en 
bedring af miljøet og klimaforholdene, 
og derfor er helhedssynet vigtigt.

Handlingsorientering, der skal sikre, at 
planer og strategier ikke blot ender som 
endnu et ringbind fyldt med varm luft, 
men at der rent faktisk sættes projekter 
i gang, som nedsætter morgendagens 
klimabelastning.

Lokal udvikling, hvilket indebærer, at 
der skabes mest muligt samspil med lo-
kale virksomheder, viden- og uddannel-
sesinstitutioner, borgermiljøer mv. med 
henblik på at understøtte den lokale 
samfundsudvikling bredt set. 

Hermed er den helhedsorienterede 
energipolitik i overensstemmelse med 
linierne i kommunens arbejde med lokal 
Agenda 21, som energipolitikken udgør 
en vigtig brik i.

Målgruppe og proces
Målgruppen for energipolitikken er 
borgerne, kommunens forvaltninger og 
institutioner, energiselskaber, virksom-
heder, landbrug, samt øvrige organisa-
tioner og andre, der har interesse
i klimaspørgsmålet. 

Indledning
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Energipolitikken er udformet af en 
projektgruppe, koordineret af Thisted 
Kommunes tekniske forvaltning og med 
bistand fra rådgivningsfirmaet NIRAS. 

Der har undervejs været dialog med 
forskellige lokale interessenter samt 
afholdt borgermøder. 

Der skal i forbindelse med prioritering 
af konkrete indsatser og projekter ses 
nøjere på muligheden for hvor der kan 
opnås synergieffekter. Energipolitikkens 
virkemidler og projekter skal så vidt 
muligt indgå i sammenhæng med andre 
tiltag. 

I forbindelse hermed indarbejdes energi-
politikken sideløbende i Thisted Kom-
munes nye kommuneplan.

Thisted-modellen
Den fortsatte proces skal ske med ud-
gangspunkt i de gode lokale erfaringer 
for samarbejde. Thisted Kommune har 
i flere år praktiseret en demokratisk 
samarbejdsmodel, hvor mennesker, 
økonomi og teknologi er de væsentlig-
ste emner, når udfordringerne på klima-
området skal løses af de lokale parter. 
Det er denne model, vi kalder Thisted-
modellen. 

Thisted-modellen

Kommunen er i dag et levende eksempel 
på, at fornuftig planlægning og udnyt-
telse af VE går fint hånd i hånd. Ofte er 
der forbundet klare økonomiske fordele 
herved. Sidst og ikke mindst er Thisted 
modellen udtryk for, at kontakt og kon-
struktiv dialog mellem mennesker, er 
det, der får tingene til at blomstre og gå 
op i en højere enhed.

Den brede tilgang udelukker ikke en 
skarp prioritering af de konkrete hand-
linger – tværtimod. Den nødvendiggør 
klare prioriteringer, fokus på operatio-
nalisering og ejerskab samt løbende 
effektvurdering.

Resultatet
Energipolitikken består af følgende fem 
elementer:  
  En energipolitisk vision for kommu-

nen, som er afstemt med kommu-
nens øvrige planlægning, herunder 
særligt kommuneplanstrategien og 
Agenda 21

  En handlingsorienteret strategi for 
forandring og udvikling med klar 
prioritering af et antal indsatsområ-
der med tilhørende konkrete udvik-
lingsmål

  Et økonomisk grundlag for energi-
politikken, herunder etablering af en 
kommunal ejet fond el. lign., der som 
ejer af et antal kommunale vindmøl-
ler kan generere et årligt økonomisk 
overskud, som geninvesteres i nye 
VE-projekter

  Etablering af en handlekraftig orga-
nisation og et demokratisk, lokalt 
samspil

  En dynamisk handlingsplan for de 
kommende år med tilhørende skitser 
til mål, indhold, økonomi og orga-
nisering mv. for et antal konkrete 
projekter
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Hertil kommer en formaliseret projekt-
model, der beskriver, hvordan vi ønsker 
at arbejde med projekterne i Thisted, 
samt et bredere katalog af potentielle 
projektideer til eventuel senere iværk-
sættelse. 

I rapportens kapitel 2 beskrives visionen 
og det nærmere indhold af energipo-
litikken. Kapitel 3 giver en kort status 
for arbejdet med VE og de væsentlig-
ste igangværende projekter. I kapitel 
4 beskrives de prioriterede indsatsom-
råder, og i kapitel 5 den overordnede 
strategiske tilgang og organisatoriske 
model, samt de tilknyttede rammer for 
handlingsplanen og projekter. I kapitel 6 
opsummeres de økonomiske rammer og 
muligheder, mens kapitel 7 omhandler 
gennemførelsen af handlingsplanen.

Menneskeskabte drivhusgasser

De vigtigste menneskeskabte drivhus-
gasser er kuldioxid (CO

2
), lattergas (N

2
O), 

metan (CH
4
) og CFC-gasser, der er en 

gruppe af kunstigt fremstillede kemiske 
forbindelser, som består af klor, fluor og 
kulstof (industrigasser).

På verdensplan kommer ca. 
   57 % af drivhusgasserne fra forbru-

get af fossile brændstoffer 
  23 % af drivhusgasserne fra land-

brugsdrift i form af metan og lat-
tergas

  18 % af drivhusgasserne fra skovryd-
ning og forrådnelse af biomasse

(Kilde: Dansk Energi)

Drivhuseffekten af metan og lattergas er 
henholdsvis 23 og 296 gange kraftigere 
end effekten af kuldioxid.

Figur 1: Mandag Morgen Risk & Opportunity Report 2009 kap. 1

Figur 1: Uden en radikal nedbringelse af CO2-emissionerne med op til 80 % inden 
2020 vil klimaforandringerne nå et tipping point. Men selv ved en balanceret
energiforsyning med både fossile brændstoffer og flere vedvarende energikilder
bliver det svært at nå de globale mål.

Kilde: Global Carbon Project 2008
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Figur 2: Mandag Morgen Risk & Opportunity Report 2009 kap. 3

14

17
26

8

3

13

Pct.

Energiforsyning

Spild og spildevand

Boliger og offentlige bygninger

Transport

Skovbrug

Industri

Landbrug

19

Krav til produktivitetsvækst

Kilde: McKinsey, 2008 og ICCP, 2007.

2008 2020 2030 2040 2050

16

8

0

Indeks: 2008=1

Global økonomisk vækst
Fald i emissioner

Karbonproduktivitet
(GDP/CO

2
-emissioner)

MM   CO
2
-udfordringen 

Udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer



9

Visionen for energipolitikken

Grundlaget for byrådets vision
Globalt, nationalt og også i Thisted 
Kommune står vi i dag med en stor 
energi- og miljømæssig udfordring. 

Jordklodens gennemsnitstemperatur 
stiger, klodens iskapper smelter, hav-
vandsspejlet stiger, vind- og vejrforhold 
ændres osv. Byer, erhverv, infrastruk-
tur, landskabstyper samt plante- og 
dyrearter osv. er truet af menneskelige 
aktiviteter. Især afbrændingen af fossile 
brændstoffer er en af de store syndere 
med øget udledning af CO2 og andre 
klimagasser til følge.

Alt sammen har dette konkret og prak-
tisk betydning for det liv, vi ønsker og 
som vi kan leve her og nu samt på læn-
gere sigt. Energiområdet – med reduk-
tion af brug af fossile brændstoffer og 
øget anvendelse af VE overalt – udgør 
derfor et af de helt vigtige områder.
Her både kan og vil vi med en aktiv lo-
kal politik skabe en betydende forskel 
fremover.

Der er overordnet to veje at gå mht. 
bedre forebyggelse af klimaforandringer 
og reduktion af klimagasudledninger:

  Ændret energiforsyning, herunder 
eksempelvis via anvendelse af
mere VE

  Gennemførelse af tiltag omkring
markante energibesparelser og større 
energieffektivitet

Thisted Kommune er som nævnt i forve-
jen aktivt engageret i bestræbelsen for 
at gøre kommunen mere miljømæssig 
bæredygtig, og herunder særligt ved 
hjælp af massiv udbredelse af VE-kilder.

En global udfordring

FN’s klimapanel har med den seneste 
rapport sat fokus på en forstærket 
indsats for at reducere udledningen af 
drivhusgasser, herunder CO

2
. Også EU-

Kommissionen har i januar 2007 frem-
lagt en ambitiøs energi- og klimapakke. 
For at bekæmpe klimaændringer ønsker 
EU at reducere udslip af CO

2
 og andre 

drivhusgasser med mindst 20 % inden 
2020 målt i forhold til niveauet i 1990. 

Samtidig foreslår EU-Kommissionen et 
bindende mål om, at 20 % af energiforsy-
ningen i 2020 skal komme fra vind, sol, 
bølger eller andre vedvarende energikil-
der.

Danmark har hidtil haft som mål at 
reducere udledningen af drivhusgasser 
med 21 % i 2012 i forhold til 1990. I et 
politisk forlig i folketinget i 2008 fast-
slås yderligere, at VE i 2011 skal dække 
20 %. I 2020 skal energiforbruget være 
faldet 4% i forhold til 2006. I EU’s forslag 
til VE-direktiv er Danmarks andel sat til 
30 % VE i 2020. 

På længere sigt er det regeringens vi-
sion, at Danmark skal være helt uafhæn-
gig af fossile brændsler, både af hensyn 
til miljøet og af hensyn til forsyningssik-
kerheden.

Vision og målsætninger
På denne baggrund har byrådet ved-
taget en ambitiøs og langsigtet vision 
for energipolitikken, som kommunen 
sammen med bl.a. forsyningsselskaber, 
virksomheder, landbrug, borgere og 
brugere i fællesskab skal arbejde for at 
realisere:

Vi vil, fortsat, være den førende euro-
pæiske klimakommune, der tager størst 
muligt hensyn til nedbringelse af belast-
ningen fra klimagasser. 
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Indsatsområder

1. Energibesparelser og udnyttelse af
 overskudsenergi
2. Nye energiforsyningsstrukturer
3. Landdistrikter og landbrug
4. Transport
5. Planlægning
6. Kommunikation, formidling og
 organisering

Thisted Kommune vil:

  Som kommunal virksomhed ned-
bringe CO

2
 udledningen med 3 % 

hvert år frem til 2025, jf. aftale med 
Danmarks Naturfredningsforening

  Arbejde for en udfasning af fossile 
brændstoffer 100 % inden år 2025 i 
hele Thy

   Gennem løbende refleksioner og 
dialog sikre, at der hvert år er nye 
målbare fremskridt

  Skabe nye lokale arbejdspladser 
baseret på grøn teknologi

   Intensivere samarbejdet med ekster-
ne parter, herunder nabokommuner, 
Region Nordjylland, Universiteter og 
andre aktører inden for vedvarende 
energi og bæredygtig udvikling

Indsatsområder
Den langsigtede vision og de tilknyt-
tede målsætninger følges op gennem 
udpegningen af seks indsatsområder, 
som Thisted Kommune skal fokusere på 
fremover. Indsatsområderne er skitseret 
i tekstboksen og beskrives nærmere i 
kapitel 4.

Inden for hvert indsatsområde præcise-
res nogle mere konkrete mål. Nogle mål 
vedrører alene kommunen som virksom-

hed. Hér kan byrådet og kommunen selv 
være med til at sikre, at målene nås. 

Andre mål omfatter hele Thy, og målene 
kan således kun nås, såfremt der etable-
res et effektivt og langvarigt samarbejde 
mellem alle parter. Kommunen kan ikke 
direkte styre processen, men vil med-
virke til at igangsætte og koordinere en 
række aktiviteter.

Handlingsplan og projekter
Arbejdet med de enkelte indsatsområ-
der konkretiseres og realiseres gennem 
en række projekter. Hver især udgør 
projekterne de brikker, der skal sikre at 
visionen opfyldes. 

Eksempelvis kan et projekt indenfor ind-
satsområdet ”landdistrikter” gå på fælles 
initiativer med henblik på udfasning af 
villa-oliefyr til fordel for VE (varmepum-
per, solvarme, pillefyr osv.). Her kan 
den kollektive tilgang netop medvirke til 
optimering af den tekniske løsning og 
skaffe de lavest mulige anlægsomkost-
ninger.

Der skal over en kortere årrække identi-
ficeres, planlægges og gennemføres en 
række markante projekter, hvor nye og 
kendte teknologier, energibesparelser 
og ny ”best practice” demonstreres og 
udfoldes i fuld skala. 
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Det afgørende er ikke projekternes 
antal, men at projekterne tilsammen 
skaber den ønskede CO2-effekt og tillige 
skaber en positiv branding-effekt for 
Thy.

Projekterne er samlet i et projektkata-
log, som udgør kernen i Thisted Kom-
munes handlingsplan for at realisere 
visionen og de opstillede indsatsom-
råder. Byrådet vil løbende opdatere og 
prioritere projektkataloget. 

Den samlede strategiske tilgang til vi-
sion, indsatsområder, handlingsplan og 
projekter fremgår af kapitel 5.

Thisted Kommunes energipolitiske 
profil – en del af kommuneplan-
strategien
Thisted byråd har i Planstrategien fra 
2007 sat et særligt fokus på bæredygtig
udvikling, og peger hér på målsætnin-
gen om, at Thisted skal være foregangs-
kommune nr. 1 i Danmark. Kommunen 
skal have den laveste C02-emission, 
have bæredygtighedsaspektet inde i alle 
beslutninger samt implementere Agenda 
21 i kommunens virke.

Opfølgningen på planstrategien, den nye 
kommuneplan, udarbejdes som en
’’klimaneutral kommuneplan”. Således 
skal C02-reduktion og lokal Agenda 21

indlejres direkte i politikkerne for de en-
keIte sektorområder. Processen omkring
udarbejdelse af ny kommuneplan, der 
skal gælde perioden 2012-2022, startes 
i løbet af 2009.
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En høj andel af VE-forsyning
Thy har gennem årene arbejdet målret-
tet med VE, og har allerede opnået en 
række markante resultater. Dette gælder 
særligt indenfor vindkraft, hvor regionen 
er begunstiget af en særlig god vindbe-
liggenhed. 

Også indenfor fjernvarmeforsyningen 
er der en meget høj VE andel, da fjern-
varmen i stor udstrækning er baseret 
på geotermi og afbrænding af affald. På 
landbrugssiden er en række landmænd 
blandt de førende i Danmark med pro-
duktion af biogas på egne anlæg.

Status for CO
2
-regnskabet anno 2008

Thisted Kommune har i 2008 deltaget 
i et pilotprojekt under Kommunernes 
Landsforening med henblik på at få ud-
viklet en kommunal ”CO2-beregner”, dvs. 
en model for vurdering af kommunens 
faktiske CO2-belastning fordelt på sek-
torer. Det er naturligvis ikke muligt at 
lave en fuldstændig præcis beregning af 
CO2-belastningen, men CO2-beregneren 
giver på et overordnet plan mulighed for 
at følge udviklingen i CO2-udledningen 
år for år. 

Samtidig indeholder CO2-beregneren et 
virkemiddelkatalog. Ved hjælp heraf kan 
man lave en vurdering af den forventede 
CO2-fortrængning ved anvendelse af for-
skellige virkemidler. Det omfatter f.eks. 
erstatning af oliefyret varme med fjern-
varme baseret på halm eller indfasning 
af biogas på bekostning af naturgas.

Resultaterne af de første modelbereg-
ninger forelå december 2008. De viser, 

at CO2-belastningen er på 8,6 ton målt 
CO2-ækvivalenter pr. person i kommu-
nen mod et landsgennemsnit på 12 ton 
per person.  Der er således stadig et mål 
at nå, hvis CO2 udslippet skal ned på 
maksimalt 2 ton pr. person, som er et 
langsigtet mål fra regeringens side.

Beregningerne viser, at 
  40 % af udslippet kommer fra

landbruget
  38 % kommer fra transport
  12 % fra individuel opvarmning
   5 % fra elforbrug, VE-korrigeret
   4 % fra affaldsdeponi og spildevand
   1 % fra øvrige kilder

Opgørelsen er baseret på, hvor pro-
duktionen af CO2 finder sted – og med 
modregning af den lokalt producerede 
vedvarende energi.

Set i forhold til landsgennemsnittet på-
virkes forholdene i Thisted kommune af, 
at vi i forvejen har stor VE-andel inden-
for opvarmning, hvilket mindsker belast-
ningen relativt. Kommunen er ligeledes 
karakteriseret ved en høj landbrugsakti-
vitet målt i forhold til landsgennemsnit-
tet, hvilket igen relativt set øger belast-
ningen fra denne sektor.

Kortlægningen er meget omfangsrig, da 
den dækker alle aspekter i hele Thisted 
Kommune fra den samlede el- og fjern-
varmeproduktion/forbrug over industri, 
landbrug og fiskeri til private hushold-
ninger.

Nogle data er vanskelige at skaffe. 
Blandt andet på transportområdet hen-

Udgangspunktet i dag
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tes tallene fra landsgennemsnittet, og 
de er sandsynligvis ikke retningsgivende
for de faktiske forhold, da landsgen-
nemsnittet jo også omfatter motorvej 
m.m., som ikke findes i Thisted Kom-
mune. Mange data på landbrugs- og 
industriområdet har også været svære 
at få fat i, men ideen er gradvis at få be-
regningerne gjort mere nøjagtige. Vi har 
nu fået et redskab til at gå mere målret-
tet til værks, og næste skridt vil være at 
lave en beregning af CO2-belastningen 
for Thisted Kommune set som en samlet 
virksomhed.

Aktuelle initiativer og projekter
Kommunen har allerede sat en række 
projekter i gang, som på hver deres 
måde foregriber den helhedsorienterede 
energiplanlægning. Nedenfor nævnes tre 
af de vigtigste initiativer.

Vindmølleplanlægning
Kommunen har i 2008-2009 arbejdet 
med revision af vindmølleplanlægningen 
som led i den nationale vindmøllestra-
tegi. En stor udfordring er at finde fysisk 
plads (på land) til de nye meget store 
møller, som opstilles i dag. 

Forvaltningen har primo 2009 sammen 
med Miljøcenter Århus (vindmøllese-
kretariatet) foretaget en gennemgang 
af alle ansøgte vindmølleområder (28 

områder) i Thy. Også indholdet i et kom-
muneplantillæg er blevet gennemgået. 

Når vindmølleplanen er vedtaget, vil der 
skønsmæssigt kunne opstilles møller 
med en samlet kapacitet på 50–75 MW.

Varmeplanlægning 
Der har i nogen tid været tanker fremme 
om en større satsning på fjernvarme i 
Thy. Ideen er at få udbredt fjernvarme-
nettet via en ”ringforbindelse” til alle 
byer og få koblet en række af de decen-
trale, varmeproducerende VE-værker på 
samme net. 

Brændslet/varmekilderne vil være:
   Affald
   Geotermi
   Biomasse som flis, træ og halm
   Biogas

Herved kan kommunen få forsynet stør-
stedelen af kommunens borgere med 
fjernvarme fra vedvarende energi. Der 
kan samtidig opnås en styringsmæssig 
gevinst, der vil være til fordel for såvel 
driftsøkonomien som klimaet. Der er 
således tale om et stort og visionært 
projekt, hvor mange brikker skal falde 
på plads, førend planen kan realiseres.

Varmeplanen afventer en sag om kapa-
citetsudvidelse på Kraftvarmeværk Thi-
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har i samarbejde med bl.a. Aalborg 
Universitet og Region Nordjylland taget 
initiativ til at etablere et center for ud-
vikling og afprøvning af bølgeenergian-
læg i Hanstholm. Thy har i længere tid 
allerede været vært for en række demon-
strationsanlæg for bølgeenergi. Erfarin-
gen viser, at selv om energipotentialet 
er enormt og teknologierne er lovende, 
er der også mange udfordringer i at ud-
forme anlæggene, så de kan producere 
stabilt – og til en fornuftig pris. Parterne 
forventer, at et mere massivt forsknings- 
og udviklingsmæssigt fokus kan bane 
vej for et større teknologisk og erhvervs-
mæssigt gennembrud.

Fakta om Thy

  Over 100 % af det lokale strømfor-
brug dækkes uden brug af fossile 
brændstoffer

  Vindmøllerne i Thy leverer i dag
70 % af al den elektricitet, der bruges 
lokalt

  Mere end 80 % af den varme, der for-
bruges lokalt, er lavet på forskellige 
former for vedvarende energi

  Thisted Kommune var den første dan-
ske kommune, der fik gang
i geotermisk varmeproduktion

  Kommunen har flere virksomheder 
og institutioner, der leverer viden og 
produkter til den succesrige danske 
VE-industri

sted. Først når denne sag er på plads, 
kan forvaltningen komme videre med 
varmeplanlægningen. Der har været 
afholdt møde med Naturgas Midt-Nord 
for diskussion af, hvordan en udfasning 
af naturgassen kan finde sted. Det er en 
kompliceret proces, og der arbejdes p.t. 
på at finde en vej frem, som er farbar 
både for naturgasselskabet og kommu-
nen.

Energimærkning af kommunale
bygninger
Byrådet har i 2008 igangsat en omfat-
tende teknisk gennemgang af kom-
munens bygninger med henblik på at 
igangsætte en rullende energirenove-
ring, samt at leve op til lovgivningens 
krav om energimærkning af kommunale 
ejendomme. Det forventes, at samtlige 
bygninger er energimærkede inden ud-
gangen af 2010. 

Kommunen råder over et etageareal på 
mere end 300.000 m2. Udgifterne til at 
gennemføre de løbende forslag til kon-
kret energieffektivisering må forudses at 
overstige de midler, der rent faktisk er 
til rådighed, hvorfor der vil blive tale om 
en relativ hård og vanskelig prioritering 
af rækkefølgen. 

Nationalt center for bølgeenergi 
Thisted kommune og Hanstholm havn 
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Indsatsområderne – kort karakteristik

I det følgende beskrives de enkelte ind-
satsområder nærmere. Der er for hvert 
indsatsområde angivet en række mål 
som skal opfyldes indenfor en tidshori-
sont frem til 2025. 

Nogle mål retter sig alene mod kommu-
nen som virksomhed, mens andre mål 
er mere brede og sigter på hele lokal-
samfundet i Thy.

Lavenergibyggeri

Forskellige begreber er i spil, når der tales 
om ”lavenergi” i bygninger. Boligportalen 
Bolius.dk definerer begreberne således:

Lavenergihuse og passivhuse er to typer 
huse, der har det til fælles, at de bruger 
mindre energi, end bygningsreglementet 
stiller som krav til det maksimale energi-
forbrug i huse. 

Lavenergihuse er defineret i bygnings-
reglementet, der sætter grænser for, 
hvor meget energi husene må bruge til 
opvarmning m.m. Der findes to klasser 
lavenergihuse.
 
  Klasse 1, som maksimalt må bruge 

halvt så meget energi som et almin-
deligt enfamiliehus

  Klasse 2, som maksimalt må bruge 
trefjerdedele af den energi, som må 
bruges i et almindeligt enfamiliehus

Lavenergihuses lave energiforbrug 
opnås ved: at huset er isoleret med et 
tykkere lag isolering end almindelige en-

familiehuse, at være omhyggelig med at 
undgå utætheder og andre steder, hvor 
varmen i huset kan gå tabt i omgivelser-
ne (kuldebroer), at huset har energiruder 
med et meget lille varmetab, og at huset 
har ventilation med varmegenvinding, så 
der ikke spildes varme på udluftning. 

Et lavenergihus er ikke meget dyrere at 
opføre end et almindeligt hus. Til gen-
gæld vil man i løbet af nogle få år kunne 
tjene ekstraudgiften ind, fordi huset er 
meget billigere at varme op. 

Passivhuse er et koncept, som stammer 
fra Tyskland, og som endnu ikke har fået 
en særskilt dansk definition. I princippet 
er et passivhus et superlavenergihus, 
der kun bruger meget lidt energi til op-
varmning m.m. 

I øjeblikket er der desuden ved at blive 
udviklet huse, der producerer mere 
energi, end de anvender – de såkaldte 
plusenergihuse.
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Indsatsområde 1 Energi- og CO
2
-besparelser

Karakteristik En seriøs energipolitik baseres på, at udgangspunktet – det nødven-
dige energiforbrug – er lavest muligt. Der kan findes besparelser 
og skabes energieffektivisering inden for alle samfundsområder. 
Bygningsmassen, transporten, industrien og øvrige erhverv er store 
energiforbrugere. Særligt skal der udøves en indsats for at udnytte 
overskudsenergi på en intelligent måde gennem samarbejde (sym-
biose) mellem lokale virksomheder, institutioner og forbrugere.

Også private borgeres almindelige liv medfører et energiforbrug til 
forbrug, transport, fornøjelser, rejser osv. som kan optimeres med 
hensyn til energianvendelse og CO

2
-udledning.

Fremtidens bygninger og boliger kan laves uden et nettoforbrug af 
energi – hvis man vil!

Mål 2025   50% energibesparelser på eksisterende kommunale bygninger 
gennem energirenovering i forhold til 2006

  Alt kommunalt nybyggeri fra 2010 skal min. overholde lavener-
giklasse 1 (kollektive forsyningsområder) el. passiv hus-koncept 
(øvrige områder)

  Private husholdninger og boliger skal samlet reducere CO
2
-be-

lastningen fra energiformer til el og opvarmning med 50% 
  Overskudsvarme fra institutioner og erhverv skal indgå i energi-

symbiose med andre energisystemer
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Indsatsområde 2 Energiforsyningsstrukturer

Karakteristik Energiforsyningen i kommunen er allerede i dag karakteriseret ved 
en høj VE-grad, dette gælder særligt vedr. elforsyning, hvilket
skyldes de mange vindmøller. Vindkraften kan imidlertid med 
fordel udbygges yderligere. På varmeområdet er kommunen også 
langt fremme med kollektive løsninger baseret på VE og affaldsfor-
brænding. 

En del husstande er dog stadig afhængige af olie- eller naturgasfy-
ring. Der er mulighed for optimering af forsyningen dels gennem 
omlægning til mere VE samt gennem øget samordnet produktion og 
distribution af fjernvarme. Landbruget kan inddrages som energile-
verandører. Også andre energikilder som solvarme og bølgeenergi 
skal videreudvikles.

Mål 2025   El- og kraftproduktion baseret på VE i Thy skal udgøre mindst 
300 % af det samlede lokale forbrug, således at der opretholdes 
nettoeksport af grøn el til andre områder

  Kraftvarme / fjernvarme i fælles løsninger skal udbredes til alle 
relevante bysamfund og baseres på VE-kilder

  Naturgas skal være udfaset / omlagt
  Oliefyring skal være udfaset fra både erhverv og boliger
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Indsatsområde 3 Landdistrikter og landbrug

Karakteristik Landdistrikterne udgør en stor og væsentlig del af kommunen, og 
der har i det seneste år været sat stort fokus på udviklingen i land-
distrikterne. Yderligere satsning på VE kan medvirke til at fastholde 
og videreudvikle denne proces ved at f.eks. energirenoveringer og 
nye VE-opvarmningsformer af husene kan gøre det billigere at bo 
på landet.

I Danmark står landbruget for ca. 16% af de nationale udledninger 
af drivhusgasser. Kortlægningen af CO

2
-udledningen viser, at land-

bruget i Thisted kommune er blandt de største drivhusgasudledere 
– således tegner landbruget sig f.eks. for 40% af udledningerne. 
En mindre del af udledningen stammer fra erhvervets forbrug af 
fossile driv- og procesmidler. En anden – væsentlig – del knytter sig 
til husdyrholdet, produktion og anvendelse af kunstgødning samt 
selve markdriften og arealanvendelsen.

Samtidig er landbruget én af de største potentielle kilder til pro-
duktion af VE, primært fra afbrænding af biomasse, produktion af 
biogas og vindenergi.

Mål 2025   Landbruget skal inddrages mere systematisk i energiforsynin-
gen som energileverandør primært via energipil og biogas. 
Målet er mindst en fordobling af landbrugets energiproduktion.

  Landsbyer / landdistrikter skal gå foran i omlægning til VE og 
energirenovering af boliger

  Individuelle bygninger uden kollektiv forsyning skal varmefor-
synes med lokal VE

  Optimering/reduktion af kunstgødningsforbrug samt overgang 
til foder, der medfører mindre udslip af ”ko-gas” (methangas)

  Udtagning af lavbundsjorde fra omdriften
  Nye dyrkningsmetoder, som fremmer jordens evne til at binde 

kulstof fra atmosfæren
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Indsatsområde 4 Transport

Karakteristik Transporten – den private og den erhvervsmæssige – udgør globalt 
en af de helt store udfordringer for nedbringelse af CO

2
-udledning. 

Kortlægningen i Thy viser, at ca. 38 % af CO
2
-belastningen stammer 

fra transporten. I modsætning til storbyområder er det vanskeligt
i Thy at opretholde en effektiv kollektiv transport. 

Det er endvidere vanskeligt lokalt at lave om på forhold, som 
måske bedre løses globalt, men meget tyder på, at elbiler og evt. 
transport baseret på naturgas eller ”vindmøllebrint” er vejen frem
i det mindste de næste årtier. Der vil således være behov for at 
sætte forsøg i gang, der kan give nye erfaringer undervejs.

Mål 2025   Kollektiv transport i Thy skal i videst muligt omfang omlægges 
til VE inden 2015

  Erhvervslivets transport skal omlægges til VE
  Kommunale køretøjer skal køre på VE 
  Individuel transport skal gradvis transformeres til VE, f.eks. med 

elbiler
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Indsatsområde 5 Planlægning

Karakteristik Kommunen kan via planlægning og myndighedsudøvelse 
understøtte en aktiv udvikling med VE overalt i kommunen. 
Kommunen har herunder mulighed for at stille mere vidtgå-
ende krav til energiforsyning og besparelser end lovgivnin-
gens minimumskrav. 

Hovedudfordringen på planområdet er, hvorledes kommu-
nen gennem planlægning og regulering bedst understøt-
ter en energirigtig udvikling, og hvordan satsningen på VE 
samtidig fremmer positiv udvikling og kvalitet i fremtidens 
bystruktur og samfundsliv i øvrigt. 

Mål 2025   Klimaneutral kommuneplan udarbejdes for 2012–2020
  Alle kommunale sektorplaner skal indeholde specifikke 

mål om CO
2
-nedbringelse/VE

  Lokalplaner/bystrukturer/myndighedskrav skal i videst 
muligt omfang understøtte energirigtigt byggeri og/eller 
kollektive VE-systemer 
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Indsatsområde 6 Formidling, kommunikation og organisering

Karakteristik Kommunen skal gennem en aktiv og vedholdende kommuni-
kation og formidling understøtte arbejdet med udbredelse af 
VE. Midlerne vil være kampagner, hjemmeside, undervisning, 
film, foredrag, demonstration mv.

Mål 2025   Processen frem mod VE-samfundet skal køre på skinner 
og alle interessenter skal både forstå og bakke op herom. 
Dette skal bl.a. ske gennem fastholdelse af den dialogori-
enterede tankegang bag Thisted-modellen

  Synliggøre resultaterne af Thisted-modellen og de 
konkrete landvindinger på VE og CO

2
-området i ind og 

udland således at Thisted kommer til at fremstå som et 
globalt forbillede for klimaindsatsen
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Strategi Vision og målsætninger Abstrakt
 – langsigtet

Konkret
 – her og nu

Handling

Taktik Indsatsområde 
og mål

Projekt 1

Projekt 3

Projekt 2

Figur 3: Projektmodel

Indsatsområde 
og mål

Indsatsområde 
og mål

Indsatsområde 
og mål
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Organisation og projektmodel

Den strategiske tilgang
Energipolitikken er bygget op over et 
tankesæt, som sikrer en strategisk sam-
menhæng mellem de overordnede mål 
(visionen), de udpegede indsatsområder 
og de konkrete projekter og løbende 
aktiviteter. Den strategiske, taktiske og 
handlingsorienterede metode er illustre-
ret i figur 3 til venstre.
                                                                                                                                     
I denne rapport er der indledningsvist 
sat fokus på den overordnede vision, 
som fremover bliver styrende for kom-
munens planlægning, udvikling og 
administration på området. Visionen er 
udmøntet i en række overordnede mål-
sætninger. 

Dernæst er der sat fokus på de to ne-
derste niveauer i figur 3: de strategiske 
indsatsområder og projektniveauet. 

De strategiske indsatsområder udgør de 
af byrådet nærmere prioriterede tema-
områder. Indsatsområderne skal over tid 
bearbejdes gennem løbende driftsaktivi-
teter og igangsættelse af nye projekter 
for at målene kan nås. 

På det nederste niveau, projekt- og akti-
vitetsniveauet, optræder de projekter og 
aktiviteter, som viser, at Thisted Kom-
mune sætter handling bag ordene. 

Projekterne afspejler de konkrete hand-
linger, som skal medvirke til at fremti-
dens energiforsyning og -forbrug bliver 
anderledes og mere bæredygtigt end 
nutidens. Projekterne er samlet i pro-
jektkataloget og udgør kernen i hand-
lingsplanen for realisering af visionen og 
de tilknyttede indsatsområder.  

I og med at energipolitikken er dyna-
misk og løbende skal ajourføres, skal 
kommunen regelmæssigt foretage en 
bevidst stillingtagen og prioritering på 
alle niveauer. Og først når denne priori-
tering er så klar, at vi som kommune si-
ger tydeligt JA til noget og NEJ til noget 
andet, begynder politikken at virke.

Organisation og ansvar
Byrådet har det overordnede ansvar for 
energipolitikken. 

Udvalget for Miljø & Teknik varetager 
ansvaret for årsplanlægningen og for 
revision af handlingsplanen. Tilsvarende 
har udvalget ansvaret for, at der i forbin-
delse med den praktiske udmøntning af 
energipolitikken sker en tæt koordine-
ring med andre planområder indenfor 
fysisk planlægning, miljø samt vand- og 
naturplaner mv.
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Teknisk forvaltning har det praktiske
ansvar for at opgaverne løses. Der ned-
sættes en tværfaglig koordineringsgrup-
pe i den kommunale forvaltning under 
ledelse af den tekniske direktør. Koordi-
neringsgruppen skal:

  Holde processen i gang og sørge 
for ajourføring af målsætninger og 
strategier

   Omsætte den vedtagne politiske vi-
sion og de opstillede indsatsområder 
og målsætninger i konkrete projekter 
og opgaver til afdelinger og projekt-
grupper

  Udarbejde og opdatere en samlet 
handlingsplan hvert år 

  Forberede og iværksætte projekter 
inden for de fastsatte mål og rammer 
og koordinere det igangsatte projekt-
arbejde samt give mulighed for at 
udvikle nye strategier og tiltag

   Initiere dialog med eksterne interes-
senter om udvikling og gennemfø-
relse af større projekter og initiativer

   Være ansvarlig for formidling, evalu-
ering og resultatopfølgning

Koordineringsgruppen udpeger en 
projektansvarlig person – en klimakoor-
dinator – der forestår praktisk mødefor-
beredelse og -afvikling samt har ansva-
ret for opfølgning på løbende projekter.
Thisted-modellens tradition for løbende 
dialog med borgere og virksomheder 
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m.fl. fastholdes. Herved kan nye ideer 
fremlægges og bearbejdes i større fora, 
og processen frem mod målet fasthol-
des.

Handlingsplanen
Koordineringsgruppen er sammen med 
den øvrige forvaltning ansvarlig for at 
der løbende forefindes en ajourført 
handlingsplan med aktive og planlagte 
projekter og aktiviteter, som dækker en 
horisont på ca. 3-4 år.
 
Som led i vedtagelsen af energipolitik-
ken vedtages samtidig ”1. bølge” af 
projekter under handlingsplanen for 
perioden 2009-2012.

Energipolitikken revideres én gang i 
hver byrådsperiode. Handlingsplanerne 
revideres hvert år. 

Projektmodel
Den drivende model for implemente-
ring af energipolitikken er projekter og 
aktiviteter under handlingsplanen, som 
løbende igangsættes, gennemføres, 
afsluttes og evalueres. 

For at kunne leve op til byrådets vision 
skal udviklingsprojekter og fælles akti-
viteter igangsat under energipolitikken 
opfylde en række værdier og kvalitets-
krav, jf. tekstboksen:

Krav til projekter 

1. De skal konkret bidrage til opfyldelse 
 af energipolitikkens vision og mål-
 sætninger 
2. Projekterne skal indenfor de enkelte 
 indsatsområder identificeres på bag-
 grund af konkrete behov og konkrete 
 problemer eller muligheder 
3. Det skal være muligt at gøre resulta-
 terne op
4. Flersidighed: Projekterne kan være
 ”flerstrengede”, dvs. de kan på én
 gang opfylde to eller flere formål 
5. De skal gennemføres på et frivillig-
 hedsprincip med størst mulig ind-
 dragelse af lokale interessenter med
 henblik på at sikre et bredt ejerskab
6. Projekterne skal medvirke til at 
 styrke Thisted Kommunes brand som
 Danmarks førende klimakommune

Et eksempel på princippet om flersidig-
hed (punkt 4) er, at udbredelse af mere 
vedvarende energi kan give lokal er-
hvervsudvikling. Et andet eksempel er, 
at billigere opvarmningsformer i land-
distrikterne kan bidrage til at fastholde 
livet på landet som en attraktiv boform.

Det er forvaltningens opgave med støtte 
fra koordineringsgruppen at sikre, at 
projekterne lever op til planens vision, 
værdier og kvalitetskrav.
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Økonomiske rammer og muligheder

pelvist, at blot én 2.5 MW mølle kan 
skabe et årligt overskud efter afskrivnin-
ger og renter på 1-1.5 mio. kr.

Kommunen vil naturligvis fortsætte sin 
praksis med at søge om supplerende til-
skud og midler fra EU og øvrige centrale 
puljer og fonde, som yderligere kan 
bidrage til finansieringen af tiltag og 
projekter, der fremmer målene. 

Til udarbejdelse af energipolitikken og 
realisering heraf afsættes i første om-
gang en særlig pulje på 1 mio. kr. pr. 
år i en periode frem til 2012 udover 
forvaltningens basisbudget til drift og 
forvaltning. 

Realiseringen af projektet om etablering 
af en kommunal vindmølleforsyning (jf. 
handlingsplanen) med tilhørende fonds-
dannelse, vil medføre, at det årlige øko-
nomiske overskud fra møllen/møllerne 
via en særlig fundats ledes over i støtte 
af nye VE-projekter. Det vurderes eksem-
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Vision og målsætninger
Figur 4: Principplan for pilotprojekter            

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6
Projekter       
       
Projekt 10       
Projekt 9       
Projekt 8       
Projekt 7       
Projekt 6       
Projekt 5       
Projekt 4       
Projekt 3       
Projekt 2       
Projekt 1       

Gennemførelse af handlingsplanen

Med handlingsplanen skabes fokus på 
det praktiske niveau, projekt- og aktivi-
tetsniveauet, i energipolitikken. Det er 
hér Thisted Kommune viser, hvordan vi 
sætter handling bag ordene. 

Ambitionen bør være, at der i regi af 
den nye plan igangsættes en række 
markante nye projekter hvert år frem til 
f.eks. 2012. Herved vil der også være 
passende tid til at få de enkelte projek-
ter detailplanlagt og finansieret.

Selve handlingsplanen består i et pro-
jektkatalog, som forefindes som bilag. 

I forbindelse med bearbejdning af idéer 
og projektforslag – samt i den eventuelle 
efterfølgende implementering – skal der 
arbejdes ud fra princippet om at ”sætte 
det bedste hold”. Det vil sige, at der i 
videst muligt omfang skal inddrages 
netop de nøglepersoner fra kommune, 
videninstitutioner, miljøcentre, private 
virksomheder, foreninger, organisatio-
ner m.fl., der vurderes at være bedst 
kvalificerede til at løfte den specifikke 

opgave. Dette indebærer, at ”holdopstil-
lingen” kan/skal ændres, efterhånden 
som projektet skrider fremad.

En række projekter vil have en regio-
nal interesse og vil med fordel kunne 
gennemføres i samarbejde med nabo-
kommuner eller Region Nordjylland. 
Endvidere skal der arbejdes aktivt for at 
bringe kommunens arbejde med VE ind 
i en europæisk sammenhæng f.eks. gen-
nem deltagelse i EU-projekter.

Opgaven med at identificere nye mulige 
opgaver og projekter indenfor de udpe-
gede indsatsområder er ikke pålagt en 
enkelt part. Ideerne kan således komme 
både ”oppefra” og ”nedenfra” samt ”ude-
fra” i forhold til den beskrevne organisa-
tionsstruktur. 

I de efterfølgende bilag er der til ”1. bøl-
ge” dækkende for 2009-2012 beskrevet 
en række projekter, som er udvalgt af 
arbejdsgruppen med henblik på snarest 
mulig iværksættelse.
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Den helhedsorienterede energiplan er 
ikke omfattet af reglerne for miljøvur-
dering af planer og programmer. Loven 
stiller kun krav om, at planer og pro-
grammer, som tilvejebringes i medfør af 
lovgivningen, skal miljøvurderes. Plan-
lægning, der tilvejebringes på myndig-
hedens eget initiativ og ikke er reguleret 
ved lov, bekendtgørelse, cirkulære eller 
lign., er derimod ikke omfattet af kravet 
om miljøvurdering. Den helhedsoriente-
rede energiplan udgør netop en sådan 
frivillig strategisk plan, som bygger 
oven på eksempelvis lovpligtige planer 
som kommuneplan, vindmølleplan og 
varmeplan. Energiplanen har heller ikke 

Miljøvurdering

en sådan karakter, at den fastlægger 
rammer for fremtidige anlægstilladelser 
i almindelighed eller konkrete aktivite-
ter, der kan påvirke internationale natur-
beskyttelsesområder.

Det er dog under alle omstændigheder 
Thisted Kommunes klare opfattelse, 
at gennemførelsen af de strategier og 
handlinger, der er beskrevet i planen, i 
stort omfang vil have gavnlige virknin-
ger for miljøet og CO2-reduktionen. Det 
er jo netop intentionen med planen at 
skabe et miljømæssigt plus på bundli-
nien.










