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Vestforsyning er en lille virksomhed 
set i et globalt perspektiv, men klima-
et kender ingen grænser, og som det 
fremgår af vores årsrapporter, gør vi, 
hvad vi kan for at bidrage til forbed-
ring af klodens klima og miljø.

Hensynet til miljøet er én af Vestfor-
synings grundlæggende kernevær-
dier, og vi er stolte af, at vi sammen 
med vores kunder har reduceret  

CO2-udledningen med over 28.000 
tons alene i 2015. 

Vores bidrag til forbedring af klima og 
miljø sker både direkte gennem ind-
retningen af vores forsyning, og indi-
rekte gennem en åben kommunika-
tion og dialog med vores omverden 
om vores metoder og resultater.

Vi stiller vores faglige ekspertise,  
vores løsninger og faciliteter til rådig-

hed gennem aktiv kommunikation, 
såvel online som via energirådgiv-
ning til vores kunder samt besøg fra 
skoler, foreninger, arbejdspladser og  
gæster fra ind- og udland.

Klimaet har brug for, at vi sparer på 
energien, og de største miljøforbed-
ringer sker gennem innovation. Der-
for vil Vestforsyning fortsat lægge stor 
vægt på fremsynede udviklingstiltag.

VEJEN FREM





Reduktion af CO2-udledning er et 
målbart resultat for Vestforsynings 
klimaindsats.

I 2015 har Vestforsyning i samarbejde 
med kunderne reduceret CO2-udled-
ningen med samlet 28.659 tons.

Langt den største del af reduktionen, 
– 23.000 tons – står biogasanlægget 
MEC-BioGas for, mens energibe- 
sparelser hos vores kunder bidrager 
med 213 tons.

CO2-reduktionen er ikke kun udtryk 
for grønnere energi, også billigere 
energi. Det gavner kunderne direkte, 
når de investerer i energirenovering, 
og indirekte, når Vestforsyning sparer 
energi og optimerer forretningen til 
gavn for fællesskabet.

DET BETALER SIG



Forbrugsovervågning danner 
basis for en grøn fremtid



STOR LOKAL EFFEKT

Vestforsyning har de seneste år ud-
skiftet 45.000 forbrugsmålere, så de 
nu kan fjernaflæses. Samtidig har vi 
gjort det hurtigt og nemt for vores 
kunder at følge det daglige energifor-
brug via vores hjemmeside og vest-
forsyning-app’en.

Vi oplever, med stor tilfredshed, at 
kunderne har taget denne mulighed 
til sig og entusiastisk følger med.

Når vi så samtidig ved, at tæt op-
følgning på energiforbruget er den 
væsentligste forudsætning for at om-
lægge forbrugsvaner og tage afgø-
rende beslutninger om investering i 
energirenovering, har vi et fantastisk 
fundament for en grønnere fremtid.

Dertil kommer at Vestforsyning yder 
gratis, fagligt kvalificeret og uvildig 
miljø- og energirådgivning. – Et popu-
lært tilbud, som cirka 500 husstande 
benytter sig af hvert år.

Siden 2010 har vi givet tilskud til ener-
girenovering, og sammen med kun-
derne har vi de seneste to år reduce-
ret energiforbruget med mere end 5 
millioner kilowatt-timer.

De fleste besparelser sker i forbin-
delse med energirenovering udført af 
én af de godt 100 lokale håndværker- 
firmaer, som samarbejder med Vest-
forsyning. Det er god klimapolitik, som 
samtidig skaber lokal beskæftigelse.





I forbindelse med anlægsarbejder og 
renoveringsopgaver indgår de energi-
mæssige forhold i prioritering af op-
gaverne og i valget af tekniske løsnin-
ger. I 2015 har Vestforsyning sparet 
919.911 kWh på egne anlæg.

Langt den største besparelse er hen-
tet på fjernvarmenettet, hvor vi lø- 

bende optimerer driften, blandt andet 
ved at reducere varmetabet. Det sker 
eksempelvis ved at anvende rør med 
bedre isolering, lige som vi tilpasser 
dimensioner på rørene, når vi udbyg-
ger og renoverer varmenettet.

Fra 2017 vil Vestforsyning introducere 
en ny motivationstarif, hvor varme-

kunder enten får rabat eller et tillæg 
på regningen, baseret på kvaliteten af 
husets varmeinstallation. En god ud-
nyttelse af det varme vand betyder, 
at Vestforsyning skal pumpe langt 
mindre vand rundt i nettet. Det sparer 
meget energi.

VI GØR DET SELV





”Måbjergværket” blev i sommeren 
2015 overtaget af Vestforsyning og 
Struer Forsyning og har nu skiftet 
navn til MEC - BioHeat&Power.

Det lokale ejerskab betyder, at vi kan 
optimere fjernvarmeproduktionen, og 
dermed spare på de decentrale var-
mecentraler, som er naturgasfyrede. 

I stedet kan vi så skrue lidt op for den 
grønne energi på det centrale kraft-
varmeværk hos MEC.

Omlægningen reducerer CO2-udled-
ningen med ca. 4.655 tons årligt, og 
samtidig giver det en lavere varme-
pris. Det luner også.

LOKAL ENERGI





Biogasanlægget MEC-BioGas blev 
sat i drift i 2012. Planen var at produ-
cere 18 millioner kubikmeter biogas 
årligt. Ved procesoptimering er pro-
duktionen nu på 21 millioner kubik-
meter.

Dette grønne bidrag til energiproduk-
tionen reducerer CO2-udledningen  
med 23.000 tons årligt. Dertil bliver 
landbrugets metanudledning reduce-
ret, når gylle forvandles til biogas. Kli-
maeffekten svarer til en CO2-redukti-
on på 30.000 tons årligt.

Biogassen kommer ikke kun fra gylle. 
Vi får bl.a. ostevalle fra Arlas mejeri, 
og fra foråret 2016 er vi begyndt at 
levere biogas direkte tilbage til Arlas 
mejeri i Holstebro. Dermed er det 
grønne kredsløb fuldendt.

FULD GAS FREM





Vestforsyning har hjulpet Holstebro 
Kommune i gang med at skifte by-
busserne ud til gasdrift, og vi er selv 
ved at udskifte vognparken til certi-
ficeret grøn gas. På sigt håber vi, at 
MEC-BioGas kan levere gassen.

Vi er også på vej til etablering af en 
vindmøllepark i Gedmose, vest for  

Holstebro. Og vi har allerede en brint-
tankstation.

Men det største og vigtigste udvik-
lingstiltag bliver opførelse af en bio- 
ethanolfabrik. Maabjerg Energy Cen-
ter (MEC) har allerede biogas og  
kraftvarme. Med produktion af 2G 
bioethanol baseret på halm vil MEC 

få sit tredje ben, og så har vi et fuld-
blods-bioraffinaderi med en samlet 
CO2-reduktion på 172.700 ton pr. år.

MEC mangler i skrivende stund sta-
dig de politiske rammevilkår. Men vi 
tror på projektet. Og vi vil videre.

VI VIL VIDERE
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