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Hedensted Kommune

1 Hedensted Kommunes egne mål for energi (politisk vedtagne mål)

Overordnede mål
 Tilnærmelsesvis CO2-neutral i 2050.
 Reducere CO2-udledningen med mindst 20 % i 2020 i forhold til 1995
 Lokale ressourcer udnyttes optimalt til energiformål

2 Fakta/status om Hedensted Kommune  
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VE-andel i procent 
Figuren viser udviklingen i andelen 
af vedvarende energi i 
energiforbruget i Hedensted 
Kommune sammenlignet med 
gennemsnittet i Region 
Midtjylland og gennemsnittet for 
hele Danmark fra 2007 til 2013.

Energiforbruget
Figuren viser det samlede 
energiforbrug i Hedensted 
Kommune i 2013 fordelt på 
kategorier. Hovedparten af 
energiforbruget er til transport, 
varme og til Industriens 
produktion.  Her er potentialet for 
optimere anvendelsen af energi 
størst. 

Fjernvarme
Fjernvarme udgør 20 % af 
varmeforbruget i Hedensted 
Kommune. Gennemsnittet for 
kommunerne i midtjylland er 60 
%. Andre landkommuner har 
typisk en fjernvarmeandel på 40 – 
50 %

Potentiale for industriel 
overskudsvarme til fjernvarme
Figuren viser at det samlede 
overskudsvarmepotentiale fra 
industri til fjernvarme i Hedensted 
Kommune er større end den 
samlede mængde fjernvarme der 
leveres i kommunen. 
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3 Handlinger frem mod 2020-2035 (relateret til 1 og 2)

Vindmølleudbygning 
Den overvejende del af elproduktionen fra vindmøller kommer fra møller med en totalhøjde på op til 
75 meter. Møllerne er opstillet i perioden 1995 – 2002.  Den seneste vindmølleplan fra 2010 åbner 
mulighed for at placere møller med en totalhøjde på op til 100 meter i udvalgte områder ved 
motorvejene gennem kommunen.  Der er ingen aktuelle planer for at øge produktionskapaciteten. 

Biogasudbygning
 Udpeget et område for etablering af biogasanlæg: 

Området har været udlagt i kommuneplanen siden 2013. Der har endnu ikke været konkrete ønsker 
om at udnytte arealudlægget.  Kommunen planlægger en særskilt indsats for at muligheden udnyttes.
Desuden vil vi frem mod 2020 have en særskilt indsats for at udnytte slam, husholdningsaffald mv. i 
biogasanlæg.

Varmeforsyning
 Konvertering fra gas til fjernvarmeområder: samarbejder med fjernvarmeværkerne og DONG om 

langsigtede forsyningsområder, og herunder hvilke områder med gasforsyning, der skal konverteres til 
fjernvarme. Vi forventer at have en strategi for fjernvarmen på plads i 2015. Strategien har fokus på at 
udvide forsyningsområderne, at konvertere til ”grøn” fjernvarme og til bedre energiudnyttelse og 
større fleksibilitet. Strategien forventes at resultere i en kraftig udbygning af fjernvarmen.

 Transmissionsledninger mellem værker: En del af strategien handler om at få en højere fleksibilitet i 
fjernvarmen, bl. a. ved at etablere transmissionsledninger mellem udvalgte værker i kommunen og i 
nabokommunerne. 

 Overskudsvarme: Der er et stort varmetab hos virksomhederne som vi vil søge udnyttet til fjernvarme.
 Varmepumper på værker: Varmepumper indgår som et centralt værktøj når overskudsvarme fra bl. a. 

industrien skal udnyttes i fjernvarmesystemet.
 Samarbejde: samarbejdet med fjernvarmeværkerne, DONG og nabokommunerne er essentielt, og 

udvikles løbende.

Andre centrale tiltag
 Vi planlægger bl. a. særskilte indsatser for:

o at anvende den bedst tilgængelige teknologi i landbruget
o bedre energieffektivitet i virksomheder
o at erstatte elvarme i sommerhuse med varmepumper
o lokal energi-symbiose i samarbejde med borgere og virksomheder
o at begrænse kommunens eget energiforbrug til lys, varme og transport

4 Lokale handlemuligheder i relation til vores fælles energistrategi 
 Hedensted Kommune vil først og fremmest bidrage til den fælles strategi med:

o Bedre ressource udnyttelse med fokus på overskudsvarme, fjernvarme og biogas
o Lokale energiløsninger med udgangspunkt i synergi og symbiose

 Vi vil gøre kommunens egen indsats synlig, og bruge planlægning og investeringer aktivt til at fremme 
reduktion af CO2, og til at omstille til vedvarende energi.

 Vi vil lav en målrettet indsats om klima og teknik overfor børn i samarbejde med kompetente folk fra 
virksomhederne.

 Vi vil samle de rigtige folk og facilitere processer, der er afgørende for at udløse de energier hos 
borgere og virksomheder, der er nødvendig for at realisere de fælles mål. 


