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STRATEGIPLAN FOR ANLÆG 
 

Udvalget for Teknik 
 

 

Projektformål: 
(begrundelser for projektet i relation til ”Strategi 2016”) 

ELENA energirenovering af kommunale bygninger 

Projektets indhold: 

Gennem deltagelse i et fælleskommunalt EU-projekt "ELANA", skal der i 

perioden 2014-2017 investeres 45 mio. kr. i energibesparelser i de kommunale bygninger.  

 

ELENA er et fælles regional/kommunalt projekt. Der er 12 kommuner med i samarbejdet. Det 

er: Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, 

Samsø, Silkeborg, Syddjurs, Viborg. Projektet forventer endelig godkendelse fra EU i juni 

2014, hvorefter det kan igangsættes. Tilsammen skal der gennemføres (lånefinansierede) 

energiinvesteringer i de offentlige bygninger for ca. 545 mio. kr. ELENA-støtten på ca. 24,5 

mio. kr. bruges til at forberede investeringsprogrammet. Dette vil udmøntes ved en kombina-

tion af udstationerede medarbejdere i kommunerne, ekstern konsulentbistand samt sekretari-

atsbistand fra Midtjylland. Byrådet godkendte sin tilslutning til projektet d. 30. oktober 2013. 

 

Hedensted Kommunes investeringer på 45 mio. kr. fordeles på følgende:  

 45% til implementering af automatik til at styre og regulere bygningers varme- og 
ventilationsanlæg og optimering af eksisterende systemer. 

 20 % til udskiftning af eksisterende varmekilder til vedvarende energi. 

 20% til energioptimering af klimaskærmen. 

 15% til energiproduktion ved solceller. Denne investering forudsætter dog at den nu-
værende lovgivning for solcelle elproduktion på offentlige bygninger ændres. 

Fordelingen af de konkrete projekter og hvilke bygninger der investeres kan justeres løbende 
under projektet under hensyntagen til besparelsesmuligheder på forbrug og CO2.  

ELENA-støtten skal anvendes til at forberede investeringerne, som forventes at lede til bespa-

relser på energiforbruget på ca. 4,8 mio. Kr. pr. år, 6.200 MWh varme og 700 MWh el pr. år, 

og ca. 1460 tons CO2 pr. år. 

Samlede effekter: De samlede regionale og kommunale energiinvesteringer for i alt ca. ca. 

544 mio. kr. over tre år forventes at lede til besparelser på 39.170 MWh pr. år og 8.773 tons 

CO2 pr. år. Endvidere vil projektet føre til øget samarbejde mellem deltagerne, 

kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud samt en væsentlig be-

skæftigelsesmæssig effekt.  
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Overslag over anlægssum: 
(i 1.000 kr.) 

 

45.000  

 
Bemærkninger:  

Samlet anlægssum i perioden 2014 – 17. 

Projekterne godkendes ved lånefinansierede energibesparelser udenfor den udmeldte anlægs-

ramme. Investeringerne har en tilbagebetalingstid på op til 10 år og finansiers ved lånopta-

gelse over 12 år. De enkelte driftskonti nedskrives med besparelsen i forbruget. 

 
 

 

Overslag over afledt drift: 
(projektets konkrete driftsudgifter samt konsekvenser i forhold til nuværende driftsudgifter, i 1.000 kr.) 

 
               År 1                                                År 2                            Efterfølgende år 

   

4.500 

 
Uddybende bemærkninger: 

Driftsbesparelsen i de enkelte år kan først fastlægges efter detailprojektering af projekterne. 

 

Tidshorisont: 
(projektets tidsmæssige udstrækning) 
2014 - 17 

Udvalgets prioritering 
(angiv projektets rang; ex: 7/9 = nr. 7 ud af 9 projekter)  
 

          /     

Eventuelle bemærkninger fra Teknik & Miljø: 
(Tekniske forhold, planforhold o.l.) 
 

 

Eventuelle uddybende bemærkninger vedr. renoveringsprojekter: 
(f.eks. Arbejdstilsyn, værditab o.l.) 
 

Bemærkninger i øvrigt: 
(f.eks. vedr. øvrige myndigheder, interessenter osv.) 
 

 

 

 


