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Hedensted Kommune skruer ned for varme og gadelys – og 

jagter flere måder at spare på energien  

Slukket gadebelysning, mørke bygninger og lavere temperaturer på råd-

huse, kontorer og skoler. Det bliver de mærkbare konsekvenser af Heden-

sted Kommunes plan for at spare på energien i de kommende måneder. En 

plan som skal bidrage til en fortsat høj forsyningssikkerhed henover vinte-

ren og tøjle udgifterne til energi.  

Hedensted Kommune lægger sig dermed i slipstrømmen på regeringens anbefalinger 

på energiområdet. Faktisk har arbejdet med energibesparelser været i gang i en år-

række, men kommunens arbejde med en klimaplan og de stigende energipriser har 

sat skub i yderligere initiativer for at holde energiudgifter og klimaaftryk nede og 

forsyningssikkerhed oppe.    

For eksempel bliver varmen tændt senere i de kommunale bygninger, hvor der også 

vil være mindre varme på end normalt, og kommunens medarbejdere opfordres til 

at være særligt opmærksomme på at få slukket lys, computere og lignende på kom-

munale arbejdspladser, når de ikke er i brug.  

Borgmester Ole Vind forklarer:  

”Energikrisen er en stor udfordring, som alle skal bidrage til, at vi kommer bedst 

muligt igennem. Derfor har Hedensted Kommune også allerede iværksat en række 

konkrete tiltag, som mindsker kommunens energiforbrug, og jeg vil opfordre både 

borgere, institutioner og virksomheder til så vidt muligt at gøre det samme. Samtidig 

har vi nedsat en taskforce, som skal finde yderligere energibesparelser og sikre, at 

vi som kommune er godt forberedt på en situation, hvor vi i værste fald kan risikere 

at komme til at mangle strøm i kortere perioder.”   

Flere energibesparende initiativer er allerede sat i værk. Det gælder blandt andet 

reduceret opvarmning og energiforbrug i en række kommunale bygninger.  

Det næste markante skridt bliver, at gadebelysningen på kommunale veje og i bolig-

kvarterer, så vidt det er teknisk muligt, slukkes i nattetimerne.  

Det sker med virkning fra mandag den 3. oktober. Lyset vil være slukket fra kl. 23.00 

om aftenen til 05.00 om morgenen.  

FAKTA:  

- Hedensted Kommune følger regeringens anbefalinger på energiområdet.  

 

Det betyder helt konkret, at:  

 

o Temperaturen i offentlige kontorbygninger mv. sænkes til 19 grader. Plejehjem 

og vuggestuer er undtaget.  

o Udendørs belysning på offentlige bygninger, så vidt muligt slukkes 

o Fyringssæsonen forkortes. 

o Energistyrelsens spareråd formidles til både medarbejdere, borgere og virksom-

heder.  

 

- Hedensted Kommune har nedsat en taskforce, som skal finde og implementere yderli-

gere energibesparelser og sikre, at kommunens beredskab kan håndtere følgerne af evt. 
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strømsvigt eller brownouts (kortvarige, kontrollerede nedlukninger af strømforsynin-

gen), så normal drift så vidt muligt kan opretholdes.   

- Som led i Hedensteds Kommunes kommende klimaplan iværksættes en række yderli-

gere tiltag, blandt andet konvertering fra gas til fjernvarme i udvalgte kommunale byg-

ninger.  

- Hedensted Kommune melder løbende ud om eventuelle yderligere energibesparende 

tiltag, der kan påvirke borgere eller virksomheder i kommunen. 

- Al gadebelysning på kommunale veje og i boligkvarterer slukkes så vidt muligt om natten 

fra mandag den 3. oktober. Der kan være enkelte strækninger, som af tekniske eller 

sikkerhedsmæssige årsager undtages. Det vil løbende blive evalueret, om der er behov 

for justeringer af belysningen om natten.  

- Det er Staten, der er ansvarlig for at sikre forsyningen af el. Hedensted Kommune er 

løbende i dialog med Energistyrelsen og andre relevante myndigheder og melder så vidt 

muligt ud, hvis der sker ændringer i forsyningssikkerheden, som forventes at påvirke 

borgere eller virksomheder i Hedensted Kommune.   

 

Kontakt:  

Ole Vind  

Borgmester i Hedensted Kommune 

Mail: Ole.Vind@Hedensted.dk  

Mobil: 40 74 71 79 

 

Martin Kastoft 

Ledelses- og kommunikationskonsulent 

Mail: Martin.Kastoft@Hedensted.dk  

Mobil: 24 63 43 78 
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