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PROJEKTKATALOG
Projektkataloget indgår som bilag i arbejdet med Thisted Kommunes helhedsorienterede energipolitik, som er vedtaget af byrådet den 30. juni 2009.
Kataloget omfatter de prioriterede projekter, som skal gennemføres i perioden
2009 – 2012.
Projekterne er udvalgt, så de enkeltvis – og samlet – understøtter de prioriterede
indsatsområder, som indgår i kommunens helhedsorienterede energiplan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energibesparelser
Energiforsyningsstrukturer
Landbrug og landdistrikter
Transport
Planlægning
Kommunikation, formidling og organisation

Gennem det løbende projekt- og udviklingsarbejde vil nye projekter og aktiviteter blive igangsat i takt med, at ressourcer tilvejebringes.
For hvert af de nævnte projekter vil der blive udformet en projektplan i henhold
til de retningslinjer, som er nedfældet i den helhedsorienterede energipolitik.

NIRAS
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Kommunal vindmøllefond til fremme af VE i Thy

Formål eller bærende Satsningen på VE skal i sig selv være så bæredygtig som muligt – også økonoidé (kort beskrivelse misk set. Et afgørende element i planen er at lave en løbende værdiskabelse, som
af projektet/behovet) er med til at finansiere den løbende igangsætning af nye VE-projekter.
Kommunen ejer i dag en 900 KW vindmølle. Der dannes et kommunalt forsyningsselskab eller en fond (selvejende institution), møllen overdrages hertil, og der
udpeges arealer til opførelse af yderligere 4-5 møller i fondens regi.
Møllernes årlige overskud øremærkes til støtte til nye VE-projekter, defineret i
handlingsplanen.
Finansiering af anlægsudgiften skal afklares.
Fonden kan ud over vindmølleenergi evt. udvide sine aktiviteter også med andre
former for VE, såfremt der er rationale herfor, eksempelvis bølgekraft el. biogas.
Målgruppe(r)

Byrådet
Borgerne

Hvem skal inddrages Byrådet skal overdrage den eksisterende vindmølle til fonden samt tage initiativ til
og hvor kommer
opførelse af yderligere møller, som skal indgå i den kommunale pulje.
Byrådet skal udpege en passende placering af møllerne som led i vedtagelsen af
ressourcerne fra?
kommunens vindmølleplan.

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Produktion af kommunal VE
Økonomisk overskud kanaliseres til nye VE-projekter. For hver installeret MW kan
påregnes et nettooverskud på 500 - 600.000 kr.
De kommunale vindmøller indgår i den overordnede kommunale vindmølleplan.

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Tekn.dir. Torben Juul-Olsen, Thisted Kommune

Tidsplan

Fonden etableres i 2009. Planlægningen af de nye møller i fondens regi igangsættes i 2009.
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Vedvarende Energi – Innovationsklynge for VE i
byggebranchen

Formål eller bærende En lang række enkeltprojekter viser, at det kan lade sig gøre at lave byggeri, der
idé (kort beskrivelse er mere energieffektivt end det, der er dagens standard. Traditioner og tekniske
af projektet/behovet) barrierer mv. i byggesektoren hæmmer imidlertid udviklingen, og det er almindelig
anerkendt i branchen, at VE-baseret byggeri langt fra udfoldes optimalt. Der er
med andre ord behov for en turn around i sektoren, der baserer sig på en målsætning om, at al byggeri fremover skal være CO2-neutralt. Thy har i dag en forholdsvis stor byggesektor, og flere af byggevirksomhederne er på projektbasis involveret i forsøg med nyt bæredygtigt byggeri.
Projektets ide er at skabe en ”innovationsklynge” af byggerelaterede virksomheder
i Thy/Nordjylland. Dvs. en gruppe, der dels dannes for at løse de byggerimæssige
udfordringer i Thisted Kommunes energiplan, dels sætter sig som mål at udvikle et
nyt energieffektivt byggeri ved at gå nye veje, baseret på VE. Gruppen skal:
•
•
•
•

Fokusere på det energieffektive byggeri, både i nybyggeri og i renoveringer
Gøre forsøg med eksisterende byggepraksis og nye industrielle koncepter
…og gerne bruge udenlandske entreprenører og elementleverandører, hvis vi
ikke kan få det rigtige i Danmark eller trænger til lidt inspiration
Udarbejde en kodeks/et sæt spilleregler for, hvordan klyngen skal fungere,
arbejde og virke med opgaven og i området;

…og være ambitiøse med, hvad den vil opnå af resultater og nyskabelser – f.eks.
med Vindmølleindustrien som forbillede! Også Thisted Kommune vil som bygningsejer gerne gå foran.
Målgruppe(r)

Erhvervslivet / byggesektoren i Thy / Nordjylland

Hvem skal inddrages Der skal udpeges en lokal styregruppe, som kan sætte arbejdet i gang.
De involverede virksomheder skal være villige til at bidrage til projektet med egne
og hvor kommer
ressourcerne fra?
ressourcer.

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Formidling af ny og eksisterende viden om VE-byggeri
Nye koncepter for effektivt, prisbilligt og kvalitetsmæssigt godt og energirigtigt
byggeri (0-energi)
Konkrete energi- og CO2-besparelser i Thy/ Danmark som følge af nybyggeri og
energirenoveringer

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Erhvervschef Flemming Toftdal Olesen, Thisted Erhvervsråd
Udviklingschef Jan Krogh, Thisted Kommune
Tekn.dir. Torben Juul-Olsen, Thisted Kommune

Tidsplan

Projektet skal detailbeskrives efteråret 2009.

\\albkfs01\data\sag\13\260.00\project documentation\rapporter\katalog.doc

Helhedsorienteret energiplan for Thisted Kommune
PROJEKTKATALOG 2009 - 2012

Side 4
Juni 2009

PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Kommunalt CO2-neutralt byggeri

Formål eller bærende Kommunens kommende bygninger skal ved nybyggeri opføres således, at de har
idé (kort beskrivelse ingen (neutral) eller positiv indflydelse på CO2-balance regnskabet. Herved kan
af projektet/behovet) der over årene spares mange tons på udslippene af CO2.
Det betyder, at bygninger i fjernvarmeområder fra 2010 skal overholde lavenergiklasse 1 (kollektive forsyningsområder).
I øvrige områder skal bygningerne fra 2010 opføres efter passiv hus-konceptet,
dvs. de skal energimæssigt kunne forsyne sig selv.
(NB: Fra regeringens side er der allerede bebudet stramninger på bygningsområdet, som medfører, at alle nye bygninger fra 2012 skal leve op til ”lavenergiklasse
2”. I 2015 strammes kravet yderligere for så vidt angår boliger. Regler betyder, at
energiforbruget i nye boliger kommer til at svare stort set til den frivillige passivhusstandard som kendes fra bl.a. Tyskland.)

Målgruppe(r)

Teknikere og brugere

Hvem skal inddrages Forvaltningen
og hvor kommer
De ansatte
ressourcerne fra?

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Kommunen viser vejen for øvrige borgere og interessenter (fejer for egen dør).
Kommunen kan leve op til målsætningerne om langsigtede besparelser på energiområdet

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Afdelingsleder Børge Nygaard, Thisted Kommunes ejendomsforvaltning

Tidsplan

Løbende indarbejdning af nye CO2-venlige byggeprojekter i kommunalt regi
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Den CO2-neutrale kommuneplan

Formål eller bærende Den igangværende kommuneplanrevision skal i overensstemmelse med den
idé (kort beskrivelse vedtagne kommuneplanstrategi og den helhedsorienterede energipolitik udarbejaf projektet/behovet) des således, at målet om CO2-reduktion afspejles i mål og handlinger inden for
hvert enkelt sektorområde i kommunen.
Kommunens Agenda 21-plan integreres direkte i kommuneplanen, som tillige skal
udmønte de nye retningsliner fra miljøministeriet om tættere og grønnere byer.
Borgerne inddrages på sædvanlig demokratisk vis.
Planen vil gælde perioden 2012 – 2020.

Målgruppe(r)

Byrådet

Hvem skal inddrages Forvaltningen
og hvor kommer
Konsulenter
ressourcerne fra?

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

En ny type plan for kommuneplanlægning, hvor bæredygtighed, CO2-reduktion og
andre klimarelaterede tiltag indgår som integrerede elementer.

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Planchef Jens Bach, Thisted Kommune
Arkitekt Lise Degn, Thisted Kommune

Tidsplan

Planarbejdet opstartes i 2009 og forventes afsluttet ultimo 2010.
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Center for bølgeenergi i Hanstholm

Formål eller bærende Thisted Kommune, Hanstholm Havn, Hanstholm Havneforum har i samarbejde
idé (kort beskrivelse med bl.a. Aalborg Universitet og Region Nordjylland taget initiativ til at etablere et
af projektet/behovet) center for udvikling og afprøvning af bølgeenergianlæg i Hanstholm. Thy har i
længere tid allerede været vært for en række demonstrationsanlæg for bølgeenergi. Erfaringen viser, at selv om energipotentialet er enormt og teknologierne er
lovende, er der også mange udfordringer i at udforme 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
erhvervsmæssigt gennembrud.
I første omgang søges der midler hos det regionale Vækstforum til at gennemføre
en foranalyse (et feasibility studie), der kan afdække og beskrive de fremadrettede
muligheder.

Målgruppe(r)

Erhvervslivet, forsknings- og udviklingsmiljøer

Hvem skal inddrages Erhvervslivet
og hvor kommer
Thisted Kommune
ressourcerne fra?
Region Nordjylland / Vækstforum
Hanstholm Havn
Havneforum
Aalborg Universitet

Hvilke resultater kan
forventes?

NIRAS

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Hanstholm Havneforum ved Britta Vang Mikkelsen
Hanstholm Havn, havnedir. Birgitte Juhl
Udviklingschef Jan Krogh, Thisted Kommune

Tidsplan

Foranalysen forventes opstartet i 2009.
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Landbruget som en del af energiforsyningen, miljøet og
fødevareforsyningen

Formål eller bærende Landbruget griber ind i mange andre dele af samfundet, og energiforsyningen må
idé (kort beskrivelse derfor nødvendigvis ses i sammenhæng med landbrugets virkning på miljøet og i
af projektet/behovet) sammenhæng med fødevareproduktion m.v.
Projektet går ud på, at der nedsættes en gruppe, der gennemfører en sammenhængende planlægning for et landområde, hvori der indgår bl.a. følgende:
•
•
•
•

Målgruppe(r)

Etablering af biogasanlæg under hensyntagen til optimal gødningsforvaltning
og energiproduktion
Anvendelse af energiafgrøder i planlægningen under hensyntagen til miljøbelastningen. (f.eks. etablering af energipil som kvælstofopsamler i følsomme
områder)
Slåning af ugødede engarealer for at tilbageføre energi til biogasanlæg og
gødning til landbrug
Vurdering af øgede muligheder for økologisk landbrugsproduktion set i sammenhæng med biogasanlæg og energiafgrøder

Landbrug, energiforsyningsselskaber, kommune

Hvem skal inddrages Der skal udpeges en lokal styregruppe, som kan sætte arbejdet i gang.
og hvor kommer
ressourcerne fra?

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Landbruget integreres som en del af den lokale energiforsyning.
Etablering af biogasanlæg, bedre udnyttelse af ressourcer, forbedret miljø og
beskæftigelse, øget økologisk landbrugsproduktion

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Teknisk Forvaltning / afklares senere
LandBo Thy

Tidsplan

2010
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Revision af varmeplan Thy og udfasning af naturgas

Formål eller bærende Grundlaget for den kollektive varmeforsyning er den lovpligtige varmeplanlægning.
idé (kort beskrivelse Der er endnu ikke foretaget en samlet varmeplanlægning for den nye Thisted
af projektet/behovet) Kommune efter kommunalreformen.
Varmeplanen skal revideres i henhold til den vedtagne energipolitik, herunder i
særdeleshed den planlagte udfasning af anvendelsen af naturgas i kommunen.
Der skal foretages en nøjere planlægning i relation til de påtænkte udvidelser af
fjernvarmenettet, som der i forsyningsselskabets (Thisted Fjernvarme) regi har
været arbejdet med et stykke tid.

Målgruppe(r)

Borgere i hele Thy

Hvem skal inddrages Forvaltningen
og hvor kommer
Forsyningsselskaber
ressourcerne fra?
Borgere
Rådgivere

Hvilke resultater kan
forventes?

Et nyt, ajourført grundlag for varmeplanlægningen frem til 2025

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Ark. Lise Degn, Thisted Kommune
Varmeplan Thy – Fjernvarmeværkernes arbejdsgruppe
Jørgen Røhr Jensen, rådgiver, NIRAS
Igangsat 2009

Tidsplan

NIRAS
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Reguleringsmodel – CO2-regnskab

Formål eller bærende For at sikre et troværdigt udgangspunkt for måling af fremtidige klimagasreduktioidé (kort beskrivelse ner skal der foreligge en aktuel opgørelse af CO2-udledningen (et regnskab) samt
af projektet/behovet) udarbejdes en reguleringsmodel for energiforbrug og –forsyning i Thy, der kan
anvendes til at vurdere effekten af nye projekter og virkemidler. Thisted Kommune
har allerede i nogen tid været knyttet til KL’s projekt: ”CO2-beregneren”.
Dette arbejde skal fortsættes fremover som en basisaktivitet og med udarbejdelse
af nye statusberegninger hvert 1-2 år.
Der skal laves en CO2-beregning også for kommunen som virksomhed.

Målgruppe(r)

Byrådet og eksterne interessenter

Hvem skal inddrages Teknisk Forvaltning
Forsyningsselskaber
og hvor kommer
ressourcerne fra?
Rådgivere

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Et bedre grundlag for vurdering af dels energiplanlægningens overordnede effekt
på CO2-reduktionen, dels vurdering af de enkelte påtænkte virkemidlers indvirkning på CO2-regnskabet

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Ark. Lise Degn, Thisted Kommune
Energirådgiver Frank Odgaard Jensen, Thisted Kommune

Tidsplan

2009
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Energiske Thyboer
Vedvarende energi, erhverv og bosætning

Formål eller bærende I en række mindre bysamfund er der i dag individuel opvarmning. Meget af denne
idé (kort beskrivelse opvarmning foregår i dag med olie.
af projektet/behovet)
Projektet skal fremme vedvarende energibaseret erhvervsudvikling i Thisted
Kommune med fokus på udviklingen i landsbyerne og landbrugsområderne. Udviklingen skal ske med afsæt i områdets traditionelle erhverv og den knowhow,
som findes i de eksisterende virksomheder, men udviklingen skal samtidig tage
sigte på anvendelsen af teknologier og teknisk viden hentet uden for området.
Som et væsentligt element skal områdets udviklingsorganisationer og innovative
miljøer integreres i opgaven med at skabe nye miljøorienterede og energieffektive
produkter og produktioner. Der kan eksempelvis være tale om følgende energiforsyning:
•
•

•
Målgruppe(r)

Traditionelt kollektivt system baseret på biomasse (træ eller halm) eller biogas
Alternativt kollektivt system hvor forbrugerne eller visse forbrugere er varmeproducenter til det kollektive system (solvarme, varmepumper eller biomasse
mv.) – eventuelt kombineret med, at det kollektive system ligger stille i sommerhalvåret
Kombinationer af ovenstående

Borgere og virksomheder

Hvem skal inddrages Borgerne i Thisted Kommunes landdistrikter.
Projektet støttes af Velfærdsministeriet, LAG Thy Mors og Thisted Kommune.
og hvor kommer
ressourcerne fra?
Relevante aktører udenfor administrationen inddrages.
Hvilke resultater kan
forventes?

NIRAS

1. Styrkelse af landdistrikterne via en mere attraktiv og billigere energiforsyning
gennem vedvarende energi
2. Styrkelse af samarbejdskompetencen i landdistrikterne på tværs af alle skel
3. Mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i områder, hvor der sker fraflytning
4. Erhvervsmæssig udvikling og herunder udvikling af livsgrundlaget for bosætning
i landdistrikterne
5. At give de lokale vedvarende energivirksomheder en afsætning på ”hjemmemarkedet også”
6. Forbedring af miljøet
7. Medvirke til en positiv markedsføring/branding af landdistrikterne
8. Vise nye veje til løsning af problemer med forslumning i landdistrikterne

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Der forventes igangsat 10 konkrete initiativer på baggrund af projektet.
Forankret ved Erhvervs- og udviklingsafdelingen, Udviklingsmedarbejder Otto
Lægaard

Tidsplan

1-11 2008 til 31-12 2009
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Energistafetten
Energi og klimaudstilling

Formål eller bærende Projektet indeholder opbygning af en vandreudstilling med bidrag fra de vigtigste
idé (kort beskrivelse energiaktører i Thisted Kommune. Den første udstilling er på Limfjordscentret i
af projektet/behovet) september 2009, og her sættes specielt fokus på fjordvarme.
Herefter flyttes energiudstillingen til et nyt sted, og der sættes fokus på energi i det
pågældende område.
(F.eks. en landsby med interesse i udnyttelse af industriel overskudsvarme eller et
område, hvor der skal opsættes vindmøller).

Målgruppe(r)

Thisted Kommunes borgere, institutioner og virksomheder samt besøgende udefra.

Hvem skal inddrages Offentlige aktører, energiforsyningsselskaber, foreninger og institutioner
og hvor kommer
De økonomiske midler kan komme fra eksisterende bevillinger til de enkelte aktøressourcerne fra?
rer og fra ”vindmøllemidlerne” samt fra Regionens vækstforum.

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Energistafetten forventes at understøtte initiativer på 16 lokaliteter.

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Forankret ved Erhverv, udvikling og kommunikation
Udviklingsmedarbejder Otto Lægaard

Tidsplan

1-8 2009 til 31-12 2010
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Energioplevelsesruten

Formål eller bærende Projektet indeholder opbygning af en Energioplevelsesrute rundt i hele Thy.
idé (kort beskrivelse På rutens besøgspunkter vil der være demonstration af vedvarende energiteknoaf projektet/behovet) logier og klimatiltag.
Punkterne er udstyret med en ensartet udendørs skiltning hvor de enkelte anlæg
og teknologier beskrives. Der uddannes guider de forskellige steder, og der etableres hjemmeside.
Projektet vil bidrage til etablering af konkrete anlæg og formidling af viden om
vedvarende energi og teknologierne bag.
Energioplevelsesruten vil blive et væsentligt turistprodukt og bidrage til formidlingen af Thisted som Danmarks førende klimakommune.
(Punkterne etableres delvist i forbindelse med ”Energistafetten” )

Målgruppe(r)

Thisted Kommunes borgere, institutioner og virksomheder samt besøgende udefra

Hvem skal inddrages Offentlige aktører, energiforsyningsselskaber, private, foreninger og institutioner.
og hvor kommer
De økonomiske midler kan komme fra eksisterende bevillinger til de enkelte aktøressourcerne fra?
rer og fra ”vindmøllemidlerne” samt fra Vækstforum og Thisted Kommune samt
Indenrigs- og socialministeriets puljer til vanskeligt stillede kommuner.

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Den første energioplevelsesrute i Danmark, understøttelse af aktiviteterne for at
nå energiplanens klimamål og en yderligere profilering af Thisted som Danmarks
førende klimakommune.
Etablering af konkrete energianlæg.

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Forankret ved Erhverv, udvikling og kommunikation
Udviklingsmedarbejder Otto Lægaard

Tidsplan

1-1 2010 – 31-12 2011
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Juni 2009

PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Energimanagement
Koordineret udvikling og produktion af energi i Thy (KUPE)

Formål eller bærende Udvikling og opbygning af rammerne for et samarbejde mellem alle energiproduidé (kort beskrivelse center og leverandører i Thisted Kommune. Samarbejdet skal sikre en optimal
af projektet/behovet) udnyttelse af de energikilder, som findes i området.
Samarbejdet skal hvile på principper og aftaler, der gør, at alle aktører får mulighed for indflydelse på de beslutninger, der tages af betydning for deres egen
energiproduktion. Samarbejdet skal hvile på frivillighed.
Udviklingen skal ske gennem dialog. Thisted Kommune har allerede en lang række energiproducenter, og der vil komme mange flere i fremtiden. Det er afgørende,
at kommunikationen fremmes blandt aktørerne, såfremt målet om 100 % CO2 neutralitet skal nås. Øget kommunikation og rådgivning vil endvidere medvirke til,
at energiforsyningen kommer til at hænge sammen og bliver stabil.
Projektet gennemføres via møder og workshops med deltagere fra aktørerne.
Forud for disse arrangementer udarbejdes oplæg, forslag og scenarier, som deltagerne kan tage stilling til og videreudvikle.

Målgruppe(r)

Energiproducenter i Thisted Kommune: Fjernvarmeværker, kraftvarmeværker,
biogasanlæg, vindmølleanlæg, el-forsyningen, kommende energiproducenter.

Hvem skal inddrages Thisted Kommune, (Energiske Thyboer), nuværende energiproducenter samt de
og hvor kommer
kommende, som allerede er på vej.
Der søges projektmidler til opstart. Efterfølgende skal der aftales en driftsøkonomi,
ressourcerne fra?
som bør kunne findes hos de medvirkende aktører.

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Et formaliseret samarbejde blandt energiproducenterne (-forbrugere?), som derved sikres en effektiv mulighed for at udvikle og drive en effektiv og velfungerende
energiforsyning.

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Energiske Thyboer:
Leif Amby

Tidsplan

Start medio 2009. Slut ultimo 2010.
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Biomasser i Thisted Kommune [Multiteknisk energi]

Formål eller bærende Projektet skal beskrive og udvikle grundlaget for øget produktion af vedvarende
idé (kort beskrivelse energi i Thisted Kommune baseret på de biomasser, som i dag ikke udnyttes til
af projektet/behovet) dette formål. Projektet ser på områdets biomassepotentiale og – behov med fokus
på at nyttiggøre denne ressource til fortrængning af fossile brændsler. Løsninger
inden for transportområdet har højeste prioritet.
Biomassepotentiale
Biogasproduktion af biomasser som p.t. ikke afgasses:
• Slam fra rensningsanlæg
• Fibre fra gylle
• Grøn biomasse fra naturplejeområder
• Indsamlet haveaffald
• Frasorteret vådt husholdningsaffald
De afgassede biomasser vil efterfølgende have en større gødningsmæssig værdi.
Brændselsanvendelse:
Bæredygtig CO2 – neutral transport ud over el-drift som: brint, biogas, biodiesel og
ætanol/metanol.
Projektets transportløsninger vil således især se på løsninger baseret på biogas
og biodiesel. Disse løsninger skal i hensigtsmæssigt omfang søge at inddrage
hybridteknik i form af kombineret el- og brændstofdrift.
Afvikles i faser:
A. Forprojekt
B. Pilot- /demonstrationsanlæg
C. Implementering
Målgruppe(r)

Thisted Kommune, lokale jordbrugere og parcelhusejere, Skov- og Naturstyrelsen
i Thy, Lokale energiforsyningsselskaber.

Hvem skal inddrages Thisted Kommunes relevante forvaltninger, Skov- og Naturstyrelsen i Thy, Jordog hvor kommer
brugere og energiforsyningsselskaber samt relevante energiforbrugere.
ressourcerne fra?
• Deltagende parters egenfinansiering.
• VF-midler
• Andre støttemidler

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Løsningen ventes at resultere i øget CO2-neutralitet med en bæredygtig økonomi.
Løsningen vil styrke andre initiativer på VE-området, specielt på biogasområdet.

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Thisted Kommune
Leif Amby

Tidsplan

A: Medio 2009 – primo 2010. B: Primo 2010 – ultimo 2011. C: 2011 - ?

\\albkfs01\data\sag\13\260.00\project documentation\rapporter\katalog.doc

Helhedsorienteret energiplan for Thisted Kommune
PROJEKTKATALOG 2009 - 2012

Side 15
Juni 2009

PROJEKTSKEMA
Projekttitel

El-bildrift i Thisted Kommune

Formål eller bærende Ideen er at udvikle grundlaget for at anvende el-drevne transportmidler i Thisted
idé (kort beskrivelse Kommune. Projektet skal klarlægge de lokale krav, forudsætninger og fordele ved
af projektet/behovet) at erstatte den eksisterende flåde helt eller delvist med el-drevne køretøjer. Projektet skal endvidere undersøge, hvorledes der kan etableres den nødvendige
infrastruktur til understøttelse af denne vigtige omstilling til vedvarende energi.
Målgruppe(r)

Thisted Kommune ønsker ved selv at indføre el-biler også at inspirere virksomheder i området til at anvende el-biler, der hvor det er hensigtsmæssigt. Ved at inddrage virksomhederne fra starten øges mulighederne for en hurtig implementering.

Hvem skal inddrages Thisted Kommune indkøber og ejer selv sin vognpark. De enkelte forvaltningsomog hvor kommer
råder varetager selv driftsopgaverne.
ressourcerne fra?
Hjemmeplejen har 36 køretøjer, som følger en udskiftningsplan, der sikrer, at
ingen køretøjer overstiger en alder på 4 år. Dermed vil der årligt være 9 biler, som
udskiftes. Bilerne benyttes døgnet rundt og kører ca. 200 – 280 km i døgnet.
Der udarbejdes på grundlag af en eller flere el-bilscenarier budgetter for det enkelte scenario. Disse budgetter skal tage højde for investeringskrav, driftsøkonomi
afskrivningsforløb samt de aktuelle energiafregningspriser.

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Vurdering af Thisted Kommunes potentiale for el-drift
Brugerundersøgelse blandt de lokale flådeejere
Fastlæggelse af omfang, krav og forventet udvikling i forsyningsbehovet. Dette er
bestemt af dels opladning, batterikapacitet og kørselsmønstre.
Fastlæggelse af el-afregningsmodel
Behovet for oplademuligheder undersøges mht. især geografisk placering og
kapacitet.
Afklaring af servicetilbud mht. reparation, vejhjælp og vedligehold
Udvikling af en eller flere implementeringsmodeller for de flåder, som projektet
omfatter. Modellerne vil tage højde for miljømæssige og driftsøkonomiske forhold.

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Kommunens interne klimagruppe+ ekstern bistand

Tidsplan

2010
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Bæredygtig kollektiv trafik

Formål eller bærende En kombination af øget kollektiv trafik samt mere bæredygtige kollektive transportidé (kort beskrivelse former vil give et væsentligt bidrag til CO2-nedbringelse, herunder ikke mindst ved
af projektet/behovet) reduktion af privat bilisme (diesel/benzin). Thy har som tyndtbefolket udkantområde imidlertid vanskeligt ved at få den kollektive trafik til at hænge sammen økonomisk. Der er således behov for en mere radikal nytænkning af den kollektive trafikforsyning, såfremt disse mål skal nås.
Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i
et nærmere defineret kommissorium får til opgave at analysere området samt
fremkomme med nye, kreative forslag, herunder forslag til pilotprojekter, som evt.
kan medfinansieres udefra af eks. statslige fonde.
Mulige virkemidler:
Nye tarifformer?
Gøre intern transport i Thy gratis
Sætte skrappere miljøkrav til busentreprenører med eks. krav om biodiesel
?
Målgruppe(r)

Byrådet (i første omgang)

Hvem skal inddrages Intern embedsmandsgruppe med støtte fra konsulenter, universiteter m.fl.
og hvor kommer
ressourcerne fra?

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

En handlingsorienteret rapport med anbefalinger inkl. økonomiske overslag

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Jesper Døstrup, Teknisk Forvaltning, Thisted Kommune
Ulla Nielsen, Teknisk Forvaltning, Thisted Kommune

Tidsplan

Projektet igangsættes ved førstkommende udbud af den kollektive trafik i Thy
(formentlig 2011)
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Skolekampagne for energibesparelser

Formål eller bærende At igangsætte en kampagneorienteret aktivitet som løbende skal holde fokus på
idé (kort beskrivelse nedbringelse af folkeskolernes energi- og ressourceforbrug.
af projektet/behovet)
Der udpeges en 7. eller 8. klasse på hver eneste skole, som får til opgave at være
årets ”energivogtere” på skolen og sørge for gradvise forbedringer. Der etableres i
sammenhæng hermed et særligt undervisnings- og projektmateriale, og der
iværksættes et fælles ”energiforum” bestående af en repræsentant fra hver skoleklasse.
Energibesparelsesprojektet retter sig særligt mod forbedring af elevers og ansattes daglige adfærd, men også små tekniske energiforbedringsprojekter kan iværksættes. Dette koordineres med forvaltningens løbende arbejde for energirenovering og – mærkning.
….Evt. gennemføres projektet ved koordineret tilmelding til landsdækkende koncepter a la ”den grønne skole”, hvor der er fokus på såvel energi, affald og vand
mv.…….
Målgruppe(r)

Skoleelever i kommunen, evt. udvalgte årgange

Hvem skal inddrages Forvaltningen
og hvor kommer
Skolerne/lærerne
ressourcerne fra?
Eleverne

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Lavere energiforbrug, bedre energi- og miljøforståelse, økonomiske besparelser

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Skoleforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning

Tidsplan

2009

\\albkfs01\data\sag\13\260.00\project documentation\rapporter\katalog.doc

Helhedsorienteret energiplan for Thisted Kommune
PROJEKTKATALOG 2009 - 2012

Side 18
Juni 2009

PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Ny studieretning ”Samfund & Miljø” på Thisted
Gymnasium og HF-kursus

Formål eller bærende Thisted Gymnasium & HF-Kursus etablerer med virkning fra efteråret 2009 en ny
idé (kort beskrivelse studieretning "Samfund & Miljø", som vil rumme en integreret kombination af
af projektet/behovet) samfunds- og naturvidenskabelige fag samt mediefag, da formidling vil være et
vigtigt element i elevernes arbejde med klima- og miljøspørgsmål. Eleverne skal
under studiet beskæftige sig med teoretiske og praktiske problemstillinger og
lokale projekter i relation til klimasager.

Uddannelsen etableres i samarbejde med EUC Nordvest / HTX og Aalborg Universitet samt Thisted Kommune.

Målgruppe(r)

De unge uddannelsessøgende

Hvem skal inddrages Thisted Kommune
og hvor kommer
Aalborg Universitet
ressourcerne fra?
Gymnasiet

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Et nyt lokalt uddannelsestilbud
Bedre mulighed for fastholdelse af unge i regionen
Bedre videnspredning fra universitetsmiljøet til lokale virksomheder og institutioner

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Rektor Finn Jorsal, Thisted Gymnasium

Tidsplan

2009
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Etablering af lokalt forum og Web-Community for
vedvarende energi

Formål eller bærende At etablere et lokalt forum for drøftelse af spørgsmål, planer og projektideer vedrøidé (kort beskrivelse rende vedvarende energi samt understøtte arbejdet med et ”Web-Community”.
af projektet/behovet)
At udvikle og demonstrere et webbaseret "Community" og samarbejdsværktøj i
forbindelse med udarbejdelse og iværksættelse af den helhedsorienterede klimaog energiplan i Thisted Kommune. Helhedsorienteret klima- og energiplanlægning
nødvendiggør inddragelse af en lang række interne og eksterne interessenter, og
til dette formål er det hensigtsmæssigt at udvikle et webbaseret værktøj. Det langsigtede formål med projektet er at sikre en forankring af den helhedsorienterede
metode, så den i fremtiden kan gennemføres også i andre danske og udenlandske
kommuner med ambitiøse klimamål.
Forummet, der består af interesserede borgere samt de involverede projektinteressenter, skal som led i den almindelige demokratiske proces desuden samles
fysisk 1-2 gange om året for at afstemme forventninger kommunen og borgerne
imellem og justere indhold af mål og handlingsplan.
Målgruppe(r)

Byråd, den kommunale forvaltning, projektmagere og borgere

Hvem skal inddrages Projektinteressenter
og hvor kommer
Aktive borgere
ressourcerne fra?
NIRAS (rådgiver)
Støttemidler fra EUDP (Energiministeriet)

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Dialog, borgerinddragelse og mere bæredygtige løsninger. Det webbaserede
værktøj skal bruges til følgende:
§ Skabe en platform for vidensdeling og idégenerering på tværs af de kommunale faggrænser
§ Skabe en platform, som gør det muligt at drive planlægningsprocessen igennem med eksterne interessenter; virksomheder, borgere og NGOer på en effektiv og involverende måde.
§ Skabe utraditionelle samarbejder mellem eksterne interessenter og kommunen om projekter med et højt CO2- reduktionspotentiale
§ Give disse grupper et fælles webbaseret projektstyringsværktøj, så de fortløbende kan drive og gennemføre projekter i samarbejde med hinanden og
kommunen

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Tekn.dir. Torben Juul-Olsen, Thisted Kommune
NIRAS

Tidsplan

2009
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PROJEKTSKEMA
Projekttitel

Information & PR

Formål eller bærende Grundlaget for at fastholde fremdrift og interesse ”hele vejen rundt” er en god og
idé (kort beskrivelse målrettet kommunikation, der retter sig mod alle relevante grupper. Det indgår
af projektet/behovet) tillige i strategien, at omverdenen, det vil sige resten af Danmark, Europa og andre
steder i verden skal have mulighed for at blive inspireret af Thisted-modellen.
Thisted Kommune har allerede nedsat en arbejdsgruppe vedr. kommunikation og
PR, og de første produkter har været ”på gaden” et stykke tid.
Gruppens arbejde fortsættes.

Målgruppe(r)

Relevante interessentgrupper - lokalt og globalt

Hvem skal inddrages Kommunen
og hvor kommer
ressourcerne fra?

NIRAS

Hvilke resultater kan
forventes?

Øget kendskab til Thisted-modellen
Besøg i regionen fra ind- og udland
Inspiration til nye tiltag

Arbejdsgruppe og
kontaktperson

Erhvervs- og udviklingschef Jan Krogh, Thisted Kommune

Tidsplan

2008 -
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