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ENERGIENS FREMTID I REGION SJÆLLAND
- SAMMEN SKABER VI STRATEGISKE HANDLINGER



”Strategisk energiplanlægning er et område, der i den grad kalder på tværgående 
samarbejde. Kommunerne har en central rolle i, at vi som samfund lykkes  
med omstillingen til vedvarende energi. Det er en fornøjelse at se, hvor bred en 
opbakning der er skabt i Region Sjælland. 

Jeg ser en klar styrke i, at det energistrategiske arbejde både er godt forankret 
på det politiske plan, på det administrative plan, i stærke partnerskaber mellem 
kommuner, energiselskaber og på universiteter.” 

Martin Damm, Formand for KL’s Teknik og Miljøudvalg
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22. marts 2012 fik Danmark en bred energipolitisk aftale, som Regeringen indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten 
og Det Konservative Folkeparti.

Retningen frem mod 2035 er en el- og varmeforsyning baseret 100 % på vedvarende energi.  I Region Sjælland betyder det, at 
170.265 husstande – eller knap halvdelen af alle boliger – inden længe skal udskifte oliefyr og naturgas til vedvarende energi. 
Spørgsmålet er, hvordan vi i fællesskab kan sikre vores borgere en ren energi til en pris, de kan betale?
 
1/3 af det samlede energiforbrug i regionen kommer fra industri og erhverv. Hvordan kan vi i fællesskab hjælpe virksomhederne 
til at nedsætte udgifter til energi og sikre bedre vilkår for virksomhedernes vækst og overlevelse? 
 
Over 75 % af de anlæg, der producerer varme og el til regionens boliger og virksomheder, er forældede. Optimalt set bør de 
skiftes ud inden 2020. Asnæsværket i Kalundborg, et af Danmarks største kraft værker, udfases helt. Hvordan kan vi lave gode, 
rentable efterfølgere baseret på vedvarende energi? 

Omstilling og fornyelse af energisystemerne i Region Sjælland kræver investeringer, der let runder mere end 10 milliarder 
kroner inden 2020. Tilsvarende beløb skal investeres i energieffektiviseringer. Den opgave giver unikke muligheder for at skabe 
fundamentet for nye energisystemer, baseret på regionale kompetencer, lokale arbejdspladser og ressourcer. Det giver samti-
dig mulighed for at tilbyde borgere og erhvervsliv i Region Sjælland den energi, de har brug for, til en pris de kan betale. 

Sammen har vi muligheden for at skabe en fremtid, hvor vi i regionen er producent og leverandør af energi, en fremtid hvor vi 
i langt højere grad er uafhængige af fossile brændsler og af et fluktuerende, usikkert verdensmarked. En fremtid, hvor vi tager 
førertrøjen på. Med muligheden følger også en risiko – en risiko for fejlinvesteringer i milliardklassen. Derfor skal vi på tværs af 
kommuner, forsyningssel skaber, virksomheder og universiteter gå sammen om opgaven. Sammen skal vi sikre en strategisk 
energiplanlægning og udnyttelse af ressourcer og potentialer i Region Sjælland.

Heldigvis er vi allerede godt i gang – og tak, fordi I vil være med.

Energiklyngecenter Sjælland  -  Marts 2014
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20,1% 
har oliefyr.
Det er 74.692 husstande

25,7% 
har naturgas. 
Det er 95573 husstande

54,2% 
De resterende husstande har fjern-
varme, elvarme, varmepumper o.a.

Varmeforsyningen i Region Sjælland
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Hvordan kan vi udnytte regionens biomasse optimalt? Inden ud-
gangen af 2014 kommer Bioenergi Sjælland med 18 bud på det 
spørgsmål. Bioenergi Sjælland fremlægger konkrete eksempler 
på, hvordan man fx kan koble vind og biogas, udnytte ressourcer, 
der pt. går til spilde, eller etablere alternative finansieringsmodel-
ler. Gevinsterne ved samarbejdet kommer alle til gode. Land-
bruget får nye, langsigtede indtægtskilder. Kommunerne kan 
planlægge bedre, sænke sagsbehandlingstider og indfri mange 
reduktionsforpligtelser. Interesserede energiselskaber, investorer 
m.fl. får et detaljeret udgangspunkt og sparer på udgifter til 
forundersøgelser, som ofte er svære at finansiere. Kort fortalt 
reducerer projektsamarbejdet de indledende – og ofte store – 
barrierer, der kan være for overhovedet at komme i gang.

Bioenergi Sjællands partnere består af 13 kommuner, Dansk 
Landbrug Sydhavsøerne, Agrovi, RUC, Grønt Center, 
Copenhagen Capacity og Energiklyngecenter Sjælland som 
projektleder. Se mere på www.bioenergisjælland.dk

Den viden, der opbygges og formidles i projektet, kan bringe alle 
et væsentlig skridt tættere på målet. Konklusionerne præsenteres 
i et format, der kan anvendes direkte af relevante beslutningsta-
gere fra bl.a. landbruget, kommuner og energiselskaber. 

Hvis bioenergipotentialet i Region Sjælland udnyttes fuldt ud, 
fortrænger vi i fællesskab op mod 1.400.000 tons drivhusgasser. 
Det svarer til omkring 70 % af de forpligtelser, regionens kommu-
ner har indgået frem mod 2020 via fx borgmesterpagten.

Bioenergi Sjællands cases er således de første og vigtige skridt i 
arbejdet med strategisk energiplanlægning. 

På vej mod nye, bæredygtige energisystemer
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16 kommuner, 19 affalds- og varmeselskaber, RUC og DTU har 
sammen med Energiklyngecenter Sjælland som projektleder 
skabt et stærkt og bredt partnerskab. Projektsamarbejdet vil i det 
kommende år give kommunerne en unik viden og position til at 
vise politisk lederskab og træffe energistrategiske beslutninger. 
Beslutninger, der både har betydning for de enkelte kommuner, 
for samarbejdet på tværs af kommunerne og for samarbejdet med 
affalds- og energiselskaberne.

Resultatet er 16 kortlægninger af energisystemer og ressourcer, 
16 overblik over indsatsmuligheder og 16 kommunale, strategiske 
energiplaner, der er sammenlignelige på tværs af kommunegræn-
ser. Dertil kommer en regional sammenfatning. Det betyder ikke, 
at udviklingen skal være ens i alle kommuner, men derimod, at 
der bliver skabt et fagligt og politisk samarbejde om planer, der er 
tilpasset den enkelte kommune.

10 mand – så stor en videnskabelig stab sidder på RUC og 
bidrager med analyser, kortlægning og energifaglig viden og input 
til kommunerne og selskaberne. Kompetencer, der udvikler hele 
partnerskabet. RUC’s deltagelse er en væsentlig forudsætning for, 
at kommunerne får et ensartet udgangspunkt. Det er hele grund-
elementet i de strategiske energiplaner, der det kommende år 
bliver udarbejdet, og som skal danne grundlag for politiske 
visioner og beslutninger om implementering og samarbejder.

”Roskilde Universitet har et frugtbart samarbejde med 
Energiklyngecenter Sjælland. I fællesskab gennemfører vi 
flere vellykkede projekter. Energiklyngecenter Sjællands 
kompetencer indenfor især kommunikation og facilitering 
er et godt match med Roskilde Universitets stærke energi-
faglige kompetencer.”

Ib Poulsen, Rektor, Roskilde Universitet

Sammen er vi stærkere
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”I en travl hverdag kan det til tider være svært at være proaktiv 
på innovative løsninger og have overskud til at få et blik ud over 
ens egen kommunegrænse. Det problem er Energiklyngecenter 
Sjælland, via de mange partnerskaber, med til at afhjælpe.”

Birgitte Nielsen, Klimakoordinator, Stevns Kommune.

”Det er oplagt også at sikre samarbejde mellem Region Sjælland 
og Region Hovedstaden om fremtidens energiløsninger. Regio-
nerne drager allerede stor fordel af hinandens konkrete initiati-
ver, og nogle udfordringer vil kræve løsninger for hele Sjælland.” 

Poul Erik Lauridsen, Direktør, Gate21
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1.200.000 kr. om året – eller ca. 22 % af energiudgifterne – så 
meget kan Nakskov Mill Foods A/S spare ved at investere i ny 
proces- og rumvarme samt belysning. Investeringerne koster  
6 millioner, som kan betales tilbage på ca. 5 år. 

Eksemplet er ikke enestående. SEAS-NVE, Danfoss og Siemens 
har udarbejdet screeningsrapporter på tre klassiske SMV-virksom-
heder i Region Sjælland. Fælles for dem er, at de kan spare mel-
lem 16 og 22 % af deres energiforbrug vha. investeringer, der kan 
betales tilbage på mellem 3 og 6 år. Når pengene ikke længere 
skal bruges på fossil energi, kan de frigøres til andre formål som 
fx nyansættelser, udvikling og konsolidering. 

Der er registreret ca. 200 procesvirksomheder i vores region. 
Derfor ligger der et stort potentiale i at få spredt resultaterne til 
regionens erhvervsliv. Vi tager nu en række konkrete initiativer til 
at realisere potentialet.

Samtidig tager vi erfaringerne med i et projekt, hvor syv kommu-
ner sammen med erfarne partnere som fx DTU og EnergiMidt  
arbejder på, hvordan man i praksis kan tænke erhvervsudvikling 
og energibesparelser ind som en naturlig del af de strategiske 
energiplaner. Regionens erhvervsliv står for ca. 1/3 del af det 
samlede energiforbrug. Derfor er en langsigtet og strategisk 
indsats vigtig for erhvervslivets overlevelsesmuligheder, for kom-
munernes skattegrundlag og for reduktionen af udledningen af 
drivhusgasser.

”SEAS-NVE arbejder konstant med at udvikle rådgiv-
ningsindsatsen over for virksomhederne. I dette regionale 
samarbejdsprojekt går vi nye veje for at få mindre og 
mellemstore virksomheder i tale om energieffektivisering  
og omstilling til vedvarende energi.” 

Torkild Thomsen, Chef for energirådgivning, SEAS-NVE

Vi skal gøre det for vækstens skyld
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1.935 milliarder er 
trukket ekstra ud af 
EU alene i 2012 pga. 
øget oliepriser
(sammenlignet med 1991-1999)



I Region Sjælland har flere kommuner mistet op mod 5 % 
eller mere af deres arbejdspladser gennem de seneste 10 år. 
Omstillingen til vedvarende og lokalproduceret energi er en 
unik mulighed for igen at skabe arbejdspladser, fastholde og 
tiltrække borgere og få en positiv udvikling. 

1000 tons halm giver 1 direkte arbejdsplads, fordelt på fx 
anlægs etablering, drift og vedligehold og selve biomasse-
produktionen. Dertil kommer 3-4 indirekte arbejdspladser. 
I Region Sjælland kan vi potentielt set udnytte yderligere 
800.000 tons. Alene halmpotentialet kan altså bidrage med 
mere end 3000 arbejdspladser. Lad os arbejde for, at de 
arbejdspladser bliver i vores region.

Desuden er der arbejdspladser at hente i opsætning af 
vindmøller, energirenoveringer af boliger og andre energi-
effektiviseringer.

Og hvad med hovedstadsregionen? Hvem skal have lov 
at levere vedvarende energi til København og hele deres 
opland?  

”Region Sjælland er med til at finansiere det regionale 
samarbejde om strategisk energiplanlægning, fordi det kan 
skabe blivende arbejdspladser i vores region – både på den 
korte og den lange bane.”

Jens Stenbæk, Regionsrådsformand i Region Sjælland

”Bioenergi Sjælland er et godt eksempel på et innovativt 
supple ment til landbrugets fødevareproduktion, da det med 
udgangspunkt i dansk landbrugs historie og kultur både inde-
holder tradition og fornyende vækstmuligheder.”

Lotte Eghøj, Strategisk rådgiver, Agrovi

3000 nye arbejdspladser

< -5%

-5% - 0%

0% - 5%
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Kilde: Danmarks Statistik og 
beregninger i Naturstyrelsen

Udvikling af antal arbejdspladser 
2000 - 2012



”Guldborgsund Kommune har et højt ambitionsniveau – vi vil 
gerne være helt fri af fossile brændsler. Derfor håber jeg meget, 
at samarbejdet om strategisk energiplanlægning kan hjælpe os 
til at få tænkt os grundigt om, så vi fra starten får nogle lang-
tidsholdbare løsninger op og stå.” 

John Brædder, Borgmester, Guldborgsund Kommune 

”Det er tydeligt, at Energiklyngecenter Sjællands kendskab til 
alle kommuner i regionen gør, at vi kan stille skarpt på det, vi 
skal samarbejde om på tværs af kommuner. Den viden energi-
klyngecenteret præsenterer, gør vejen til konkrete handlinger 
kort.”

Jan Lysgaard Thomsen, Kommunaldirektør, Sorø Kommune
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”Energiklyngecenter Sjælland og deres partnerskab med blandt 
andet Roskilde Universitet tilfører Odsherred Kommune målret-
tet energifaglig viden og forankrer den hos både medarbejdere, 
ledelse og det politiske niveau. Det giver os stor værdi i det 
videre arbejde med den strategiske energiplan.”

Niels V. Haar Sørensen, Centerchef for Plan, Byg og Erhverv, 
Odsherred Kommune

”Energiklyngecenter Sjælland formidler og forankrer visioner  
på energiområdet på et politisk niveau, der for den enkelte kom-
mune kan være vanskeligt at opnå.”

Søren Magnussen, Energiplanlægger, Roskilde Kommune
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Stærke alliancer giver stærke resultater

STEPS 
01.01.2014 - 30.06.2015

16 kommuner: 
Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, 
Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsher-
red, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, 
Sorø, Stevns og Vordingborg Kommune.

2 universiteter: 
Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet

19 affalds- og varmeselskaber: 
Affald Plus, Dong Energy, Faxe Fjernvar-
me, Holbæk Forsyning, Kalundborg For-
syning, KARA/NOVEREN, Lolland Varme, 
Maribo Varmeværk, Næstved Varmeværk, 
Odsherred Varme, REFA Energi A/S, Ring-
sted Forsyning, Roskilde Varme, SK Forsy-
ning, Snertinge Særslev Føllenslev Ener-
giselskab, Stege Fjernvarme, Svebølle 
Viskinge Fjernvarmeværk, VEKS, Vording-
borg Kraftvarme

Energiklyngecenter Sjælland (projektleder)

Samlet projektsum: 5,2 mio. kr.

Tilskud fra: 
Region Sjælland, Energistyrelsen, 
Kommuner og Energiselskaber.

STEPS Erhverv 
01.01.2014 - 30.06.2015

7 kommuner: 
Slagelse, Roskilde, Køge, Guldborgsund, 
Næstved, Odsherred og Sorø Kommune 

DTU
EnergiMidt
Energiklyngecenter Sjælland (projektleder)

Samlet projektsum: 3 mio. kr.

Tilskud fra: 
Energistyrelsen samt Region Sjælland.

PRIMES 
01.10.13 - 31.09.2016

Holbæk Kommune (projektleder)
Energy Consulting Network
Energiklyngecenter Sjælland
9 udenlandske partnere

Samlet projektsum: 13,3 mio. kr.

Tilskud fra: 

Intelligent Energy Europe

Energirenoveringer i små 
og mellemstore virksomheder 
01.08.2013 - 31.12.2014

Danfoss
Siemens
SEAS-NVE
Energiklyngecenter Sjælland (projektleder)

Samlet projektsum: 1 mio. kr.

Tilskud fra: 
Vækstforum Sjælland og Region Sjælland

Undersøgelse af potentialet for 
omstilling til vedvarende energi i 
små og mellemstore virksomheder 

Gate21
Energiklyngecenter Sjælland

Samlet projektsum: 498.000 kr

Tilskud fra: 
Energistyrelsen

12



Bioenergi Sjælland 
01.11.2012 - 30.09.2014 

Roskilde Universitet
Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Kalundborg Kommune
Agrovi
Grønt Center
Copenhagen Capacity
Energiklyngecenter Sjælland (projektleder)

12 Samarbejdskommuner: 
Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Lejre, 
Odsherred, Roskilde, Ringsted, Slagelse, 
Solrød, Stevns og Vordingborg Kommune

Samlet projektsum: 17,6 mio. kr.

Tilskud fra: 
Vækstforum Sjælland og Den Europæiske 
Fond for Regional Udvikling 

”Kommunerne har ofte fælles udfordringer, og med 
Energiklyngecenter Sjælland har de skabt en samarbejds-
struktur, der kan arbejde med fælles løsninger. Det er en 
klar fordel i europæisk projektsammenhæng.”

Esther Davidsen, Kontorchef, Zealand Denmark EU office
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Energiklyngecenter Sjælland har siden maj 2012 udviklet og 
hentet projekter hjem for 43.000.000 kr. En stor del af midlerne 

er hentet hjem i stærkt samarbejde med Roskilde Universitet.
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13.000.000 kr 
fra Region Sjælland, Vækstforum 

og regionale udviklingsmidler

4.000.000 kr
 fra Energistyrelsen

Resten kommer fra  Intelligent 
Energy Europe, Den Europæiske 
Fond for Regional Udvikling og i 

et mindre omfang også bidrag fra 
affalds- og energiselskaber.

30.000.000 kr 
går til projektpartnere i 

Region Sjælland

Resten går primært til 
internationale partnere.



På energiområdet skal der de kommende år træffes en række store beslutninger med vidtræk-
kende økonomiske og klimamæssige konsekvenser. Det er samtidig beslutninger med store 
erhvervspolitiske perspektiver. For at sikre de bedste løsninger og undgå økonomisk spild er 
der behov for samarbejde og koordinering på tværs af kommuner og forsyningsselskaber.  

Vi kommuner i Region Sjælland har sammen med regionen skabt en stærk, fælles organisa-
tion, der skal bidrage til, at vi kan løfte opgaverne:

• Vi har skabt politisk og fagligt fællesskab og en platform, hvor vi har mulighed for at mødes 
og debattere de løsninger, der er behov for på tværs af regionen.

• Vi har skabt et stærkt samarbejde med universiteterne, som hæver vidensniveauet og 
forbedrer beslutningsgrundlagene på baggrund af solide analyser og udvikling af nye, fælles 
initiativer.  

• Vi har skabt et fælles forum, hvor vi, sammen med regionens virksomheder, affalds- og 
energiselskaber og universiteter, kan bringe viden frem til fælles handling og kan tegne 
linjerne for fremtidens energi i Region Sjælland. 

• Vi har skabt et sekretariat, der arbejder for at finde politisk relevante løsninger, der handler 
lige så meget om arbejdspladser og tilfredse borgere, som de handler om CO2 udledninger. 

Vi er kommet langt. Det er vi stolte af. Men sammen kan vi komme endnu længere, hvis vi 
fortsat tager ansvar og ejerskab hver især. De næste par år skal vores samarbejde vise sit 
egentlige værd. Idéer, visioner og projekter skal omsættes, så vores brede partnerskaber 
bliver til strategiske handlinger.

På vegne af bestyrelsen for Energiklyngecenter Sjælland

Martin Holgaard
Bestyrelsesformand

Energiens fremtid i Region Sjælland
– fra brede partnerskaber til strategiske handlinger
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ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND
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Www:

Adr:

Energiklyngecenter.dk

Universitetsparken 7

4000 Roskilde


