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Strategisk energiplanlægning i Region Sjælland skal sikre en bæredygtig fremtid i regionen med ren og sikker 
energi til alle borgere og virksomheder. Men strategisk energiplanlægning giver også helt nye muligheder for 
at gøre regionens byer og landområder attraktive at bo i. Samtidig giver det potentiale for at skabe nye job.

Det er nogle af udmeldingerne efter Energipolitisk Topmøde den 5. marts 2014 på Hotel Comwell i Roskilde. 
Her debatterede en lang række borgmestre og udvalgsformænd fra Region Sjællands kommuner udviklings-
muligheder. Sammen satte de retning for det stærke politiske lederskab, der skal sikre overgangen til en 
fossiluafhængig el- og varmeforsyning i år 2035. Topmødet blev holdt i anledning af det fælles STEPS-projekt, 
hvor kommuner, region, universiteter og affalds- og energiselskaber arbejder sammen om strategisk ener-
giplanlægning i Region Sjælland.

Danmark har ambitiøse nationale målsætninger for omstilling til en CO2-fri energiforsyning. Det er nu op til 
de kommunale politikere at gribe mulighederne og igangsætte de konkrete forandringer, der giver kontante 
fordele. Samtidig er det afgørende nødvendigt at få borgerne i Region Sjælland involveret i de nye idéer og 
handlinger, så enhver kan se de konkrete forbedringer ved omstillingen til vedvarende energi. 

Dette notat er en opsamling fra de politiske drøftelser på topmødet samlet og beskrevet af Energiklyngecenter 
Sjælland, RUC og bordformændene. Opsamlingen beskriver, hvordan de deltagende politikere ser muligheder 
for, at de sjællandske kommuner kan prioritere, lede og handle frem mod en bæredygtig fremtid med bedre 
byer, bedre boliger og mere vækst i Region Sjælland. 

På tværs af kommuner er der med topmødet taget hul på de politiske energidrøftelser. Vi er kommet godt 
fra start, men er ikke i mål. Opsamlingen her skal derfor heller ikke ses som færdige resultater, konklusioner 
eller klare politiske målsætninger. Se dem som idéer og retninger – der fortsat er plads til at være enige eller 
uenige i. En ting er der dog bred enighed om blandt deltagerne – drøftelserne skal fortsætte både i kommu-
nalt og tværkommunalt regi.

God arbejds- og læselyst!

Energiens fremtid i region sjælland



Klimaplan, udviklingsplan, erhvervsudviklingsplan, vindmølleplan, 
biogasplan, varmeplan. Listen over planer er lang. Hvorfor skal 
kommunen nu prioritere en strategisk energiplan?

Svaret er enkelt: I den strategiske energiplan tænker vi i helheder 
og samlet udvikling for kommunen.  Planen ser på alle aspekter 
af fremtidig energiproduktion, distribution og forbrug, og forholder 
sig til afledte effekter for beskæftigelse, erhvervsudvikling, byud-
vikling og klimaeffekter.

Det overblik er nødvendigt for, at vi som kommunalpolitikere kan 
træffe politiske beslutninger, der peger fremad.

Vi har en unik mulighed for at tage styring på udviklingen af ener-
giområdet. Ved at vælge en proaktiv og ledende rolle, kan vores 
kommuner slå flere fluer med ét smæk. Vi kan få stabil og rimelig 
energiforsyning til borgerne, omstilling til vedvarende energi og 
forbedret miljø, færre omkostninger for borgere og virksomheder, 
øge beskæftigelse og udvikling af erhvervslivet. 

Der er mange positive muligheder. Men en forudsætning for, at 
mulighederne kan blive til virkelighed, er, at vi som kommunale 
politikere tager hånd om udviklingen nu og:

• skaber rammer for at forvaltning og eksperter kan etablere 
beslutningsgrundlaget

• formulerer fremtidsbilleder for energisystemet og beslutter 
hvilke særlige mål, der skal gælde for udviklingen i den pågæl-
dende kommune 

• viser mod til at drøfte langsigtede løsninger

En strategisk energiplan skaber overblik
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”der er ingen tvivl om, at jeg og de øvrige borgmestre i 
regionen har en fremtrædende rolle i planlægningen af 
fremtidens energisystem. for hvis ikke vi brænder for det 
med hjertet, hvordan skal vi så kunne forlange, at de øvrige 
politikere og ikke mindst borgere gør det.”

John Brædder, Borgmester, Guldborgsund Kommune
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Regeringens mål er, at Danmarks el- og varmeforsyning skal 
være 100 % baseret på vedvarende energi i 2035. Vores kommu-
ner spiller en vigtig rolle for, at det kan lykkes. I 2013 kom 26 % 
af energiproduktionen i Region Sjælland fra vedvarende ener-
gikilder. En stor andel af de eksisterende el- og varmeproduce-
rende anlæg (fx affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker) 
er forældede. Inden for de næste få år bør de levetidsforlænges 
eller udskiftes. 

Vælger vi fortsat at udvikle energisystemer på den fossile energis 
præmisser, kan det blive en meget dyr løsning. Olie og gas vil 
sandsynligvis stige i pris, og vi vil i højere og højere grad blive 
afhængig af import fra lande uden for EU. Det samme kan ske for 
importeret biomasse.

Vælger vi som kommuner at arbejde hen imod et moderne 
bæredygtigt energisystem, er det ikke bare et spørgsmål om at 
udskifte eksisterende energikilder med vedvarende energi. Et 
bæredygtigt energisystem kræver drastiske reduktioner i det 
nuværende energiforbrug, og det tegner til at blive et helt ander-
ledes og mere komplekst energisystem. Et system der i meget 
højere grad er baseret på lokal produktion, en stor andel af lokale 
energiressourcer og med et tæt samspil mellem el- og varmesek-
toren for at kunne integrere en stor andel af fluktuerende vedva-
rende energikilder som vind og sol.

Udgangspunktet og udfordringerne

”Jeg tror, det er vigtigt, at vi som kommune er med til at 
træffe de strategiske beslutninger. Vi skal være involverede 
og insisterende - det her er en dialog mellem kommunen, 
borgerne, erhvervslivet, husejerne og sommerhusejerne om, 
hvordan vi når vores målsætninger.”

Thomas Adelskov, Borgmester, Odsherred Kommune



Hvor langt kan vi komme på biomasse?
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kalundborg- 
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På figuren ses en oversigt over energibehovet, den aktuelle 
produktion af vedvarende energi samt potentialerne for 
udbygning af biomasse, vind og energibesparelser. Vi kan 
komme et stykke med udnyttelse af lokale biomasseressour-
cer til biogas mv. men hvad med resten af behovet? Hvordan 
skal vi komme i mål med denne manko? (Kalundborgområ-
det 65%, Sydsjælland 58%, København syd 76%, Roskilde 
og Lejre 87%, Sydhavsøerne 31%, Midtsjælland 71%). Skal 
vi løse det med en kombination af flere landvindmøller og 
mere energieffektivisering? Skal vi vente på at Regeringen 
bygger havvindmøller nok? Eller skal vi satse på at købe 
strøm, biomasse og affald fra udlandet? 

De valg, der bliver truffet, vil stensikkert have betydning 
for omkostningerne for borgere og virksomheder – på kort 
og lang sigt. Det kræver politisk mod at vælge mellem de 
mange muligheder. Især når der tænkes langsigtet, og vi 
overvejer at gå nye og uprøvede veje. Det kræver også mod 
at turde udfordre de løsninger, der har været succeshistorier 
i de ”gamle” energisystemer.

07
andet
Vind, sol og energibesparelser



Vi skal, i de enkelte kommuner, træffe mange beslutninger om 
det kommende energisystem, som peger langt ud i fremtiden. I 
mange tilfælde griber beslutningerne også ind i andre kommuners 
planlægning eller kræver samarbejde om fælles projekter. Derfor 
er kommunerne sammen med Region Sjælland, universiteter og 
affalds- og energiselskaber gået sammen i STEPS-projektet.

Klimakoordinatorerne i vores forvaltninger har allerede længe 
arbejdet tæt sammen i det regionale klimanetværk. De tekniske og 
chefer er i tæt dialog om emnet. Det sker blandt andet i regi af T17 
- (KTC sjællandskredsen). Nu er det politikernes tur til at sætte 
samarbejdet i system.

I praksis vil kun få i hver kommune have mulighed for at følge 
området tæt nok til for alvor at forstå muligheder og konsekven-
ser af beslutninger på området. Derfor er der store fordele ved 
at drøfte energiudviklingen med politikere fra andre kommuner. 
Selvom situationen er unik i hver kommune, er der mange paral-
lelle problemstillinger, som kalder på, at der skabes et fagligt miljø 
blandt regionens politikere.

Nogle projektmuligheder kræver samarbejde mellem flere kom-
muner og et tæt samspil med energi- og forsyningsselskaber for 
at lykkes. Det kan fx være:

• Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde mellem relevante kom-
muner. Kan fx VEKS-samarbejdet udvides yderligere med kom-
muner i Region Sjælland både som aftagere og leverandører af 
varme? 

• Fælles udnyttelse af affaldsressourcerne – i lyset af øget 
genanvendelse af affald, herunder brug af husholdningsaffald til 
energiformål.

• Ny produktionskapacitet: Fælles indsats for at forny forældet 
kraftværks- og kraftvarmekapacitet, fx fællesprojekter om 
biogasanlæg, eller en fælles indsats for udskiftning af gamle 
vindmøller med nye, højere og samtidig støjsvage møller. 

samarbejdet styrker den enkelte kommune
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Der kan også være andre spændende muligheder for 
samarbejde mellem kommunerne og med Region Sjælland, 
fx om finansiering. Det kan være en fælles indsats for at 
stille midler til rådighed til projektmodning af nye VE-anlæg. 
Det kan også være etablering af en regional lånefond, der i 
samarbejde med lokale pengeinstitutter låner penge til ener-
girenovering af boliger.

Endelig kan samarbejdet mellem kommunerne bruges til at 
give fælles feedback til Regeringen om ønsker til ændringer i 
rammebetingelserne på energiområdet.

Alt sammen samarbejdsområder der kræver et stærkt poli-
tisk initiativ og lederskab for at realiseres.
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”de mest centrale udfordringer ved omstillingen er selvføl-
gelig de penge, der skal investeres for at komme i gang, og 
så om vi er dygtige nok til at samarbejde på tværs mellem 
regioner, kommune, stat og erhvervslivet.”

Peter Jacobsen, Region Sjælland
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STEPS-projektet er et fælles projekt, der faciliterer arbejdet med den strategiske energiplanlægning 
i kommunerne og samarbejdet på tværs af kommunerne i Region Sjælland. 16 af de 17 kommuner er 
med som partnere i projektet, som også tæller 19 affalds- og energiselskaber. RUC er den primære 
drivende kraft for det energifaglige arbejde, og Energiklyngecenter Sjælland fungerer som projektleder 
og som facilitator for samarbejdet. Projektet er støttet af Energistyrelsen og Region Sjælland.  

Kontakt:
Energiklyngecenter Sjælland
Henrik Teglgaard Lund, direktør
htl@energiklyngecenter.dk / 20 46 00 52
Lærke Møller Toftlund, projektleder
lmt@energiklyngecenter.dk / 24 98 57 22

Roskilde Universitet
Tyge Kjær, lektor
tk@ruc.dk / 26 82 30 67
Thomas Budde Christensen, lektor
tbc@ruc.dk / 20 78 43 79
 

stEPs
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STEPS vil invitere udvalgspolitikere til at deltage i et fagligt forløb om kommunal 
omstilling til vedvarende energi i løbet af 2014.

I december 2014 vil Energiklyngecenter Sjælland og RUC holde endnu et energi-
politisk topmøde. Fokus bliver på resultater fra STEPS-projektet samt muligheder 
for tværkommunalt samarbejde. 

Parallelt er der i hver kommune etableret analyseteams, som skal arbejde med 
kortlægning af den nuværende og fremtidige energisituation. De kigger på 
energiproduktion, distribution og forbrug, biomasseressourcer, vindressourcer mv. 
Ligeledes bliver der nedsat arbejdsgrupper, der skal undersøge muligheder for 
tværkommunale samarbejdsprojekter.

næste skridt 2014
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Borgmestre, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer fra 15 kommuner samt bestyrelsesformænd fra mere end 
10 energiselskaber var repræsenteret på topmødet. Tilsammen var vi godt 70 deltagere, placeret i syv grupper 
fordelt efter geografi. Nedenfor følger opsamling fra gruppernes foreløbige og første diskussioner. Dialogen 
fortsætter i STEPS-projektet.

Udviklingsmuligheder 2035
• Energisystemer skal betragtes som infrastruktur og skal ikke fungere markedsbaseret
• Vi vil fokusere på betydningen af energiforsyningen og dens afgørende rolle for fremtidig bosætning i vores 

kommune
• Vi vil sikre sammenhæng mellem lovgivningen og virkeligheden 
• Fremtidens energisystem skal ikke være baseret på én teknologi, og teknologierne skal være integreret med 

hinanden
• Der skal være omstillingsmuligheder

Politiske muligheder og lederskab
• Der skal skabes konsortier mellem små virksomheder til fx energitjek eller symbioser
• Det er nødvendigt at sikre folkelig opbakning bag nye initiativer. Vi skal tydeligt italesætte de individuelle og 

fælles økonomiske gevinster
• Finansieringsproblematikken skal håndteres

næste skridt i vores kommuner
• Vidensdeling ml. politikere 
• Det energipolitiske topmøde skal gentages. Evt. om 18 mdr. Der skal vi sætte os sammen igen
• Vi vil opsøge information fra tidligere erfaringer med strategisk energiplanlægning

resultat af Energipolitisk topmøde

gruppe 1: Kalundborg og odsherred
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Udviklingsmuligheder 2035
• Udviklingen skal tilpasses lokale forhold f.eks. by, land, enkelt husstand
• Der skal både ses på mulighederne for at producere energi og reducere energiforbruget
• Vi vil undersøge nye muligheder for betalingsformen for borgerne 
• Affald skal betragtes som ressourcer og skal udnyttes fuld ud
• Der skal tænkes regionalt, men handles lokalt
• Symbiose-tankegangen skal overføres til den generelle strategiske energiplanlægning

Politiske muligheder og lederskab
• Det er vigtigt at få befolkningen til at synes, at det er både en god forretning og den rigtige idé

gruppe 2: faxe, næstved og ringsted
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Udviklingsmuligheder 2035
• Vi vil starte i lokalsamfundet – det er meget vigtigt at få borgerne med på de gode ideer 
• Vi vil undersøge mulighederne for fjernvarme på tværs af kommunegrænser. Både Køge og Stevns har store 

potentialer for at udvikle på den vedvarende energi
• Det er muligt at lave små kraftværker, som er økonomisk bæredygtige
• Vil fokusere på mulighederne for varmepumper i olieområder 

Vores mål i 2035?
• Sikre energioptimering og energirenovering i eksisterende boliger
• Flere fjernvarmeanlæg
• Forsøgslandsbyer er etableret, hvor idéer afprøves lokalt
• Som kommune vil vi være selvforsynende – med flere forskellige energiløsninger. Det er vigtigt at differentiere 

fra kommune til kommune, alt efter hvilke muligheder der er lokalt (ex. halm, træ m.m.)

Politiske muligheder og lederskab
• Stevns vil sikre, at alle borgere er klædt på til selv at træffe energirigtige løsninger
• Energioptimering af eksisterende boliger skal italesættes, da det giver god mening på flere områder (arbejds-

pladser, privatøkonomi m.m.)
• Vi vil samarbejde med Staten, så undersøgelser og analyser kommer så hurtigt som muligt, og kommunerne 

kan handle ud fra dem
• Vi vil hjælpe erhvervslivet til at arbejde sammen og energioptimere på tværs 

næste skridt i vores kommuner
• Indkalde erhvervslivet til drøftelser om muligheder for at arbejde på tværs. Vi skal bruge de forskellige net-

værk, der er både i kommunalt regi og på tværs
• Starte med at finde en fælles platform og fokusere på, at alle, både borgere og politikere er tilstrækkelige 

oplyste til at træffe de rigtige og nødvendige beslutninger
• Gøre brug af andre kommuners erfaringer, både de gode og knap så gode
• Teste nye muligheder for energieffektivisering i kommunens bygninger

gruppe 3: stevns og Køge
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Udviklingsmuligheder 2035
• Sikre øget beskæftigelse og erhvervsudvikling og gøre de mindre byer og lokalområder mere attraktive ved at 

implementere bæredygtige energiløsninger
• Skabe partnerskaber med erhvervslivet, håndværkere, forsyningsselskaber mv.
• Afklaring om biogas – kan gas fra spildevandsanlæg eller anden biogas spille en rolle i forsyningen?

Vores mål i 2035?
• Vi vil være selvforsynende med ren og sikker energi
• Høj grad af energirenovering og energieffektivisering

Politiske muligheder og lederskab
• Vi vil fokusere på samspil med erhvervslivet, Grøn Puls partnerskabet som eksempel ideer: lokale håndvær-

kere med til landsbyarrangementer, demonstrationsprojekter for mindre virksomheder, vigtigt at støtteordnin-
ger præsenteres

• Udfordring ift. borgernes engagement – monitorering hos borgeren selv (fx time for time-forbruget), vi skal 
også kunne vise borgeren en business-case

næste skridt i vores kommuner
• Politikerne er tvunget til at finde løsninger desuagtet forskellige holdninger
• Arbejdet er ikke afgrænset af Klima- og Miljøudvalgets område, så der er behov for temamøde for byrådet og 

relevante baglande, så så mange som muligt får det faktuelle grundlag.
• Fælles studietur for de to udvalg – fx Samsø
• Kan udbudsopgaver tænkes sammen med involvering af det lokale erhvervsliv?

gruppe 4: roskilde
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Udviklingsmuligheder 2035
• Fokus på samarbejde på tværs af lokale kommuner og energiselskaber
• Bosætning og erhvervsudvikling er vigtig ud fra egne lokale indsatser. Der er potentiel jobvækst omkring 

træpiller, træflis og andre lokale ressourcer
• Fjernvarmen skal koordineres i forhold til køb af affald
• Halmen skal kunne udnyttes bedre i forbindelse med biogas

Vores mål i 2035?
• Slagelse og Guldborgsund vil gerne være kendt for billig energi, hvilket kan tiltrække nye borgere
• Flere energirenoveringer hos den enkelte borger
• Landbrugets ressourcer bør sættes mere i spil. Også energiafgrøder og roeaffald. Vi ønsker flere symbiose-

projekter

Politiske muligheder og lederskab
• Vi skal som politikere selv tro på strategisk energiplanlægning og bidrage til lokal bæredygtig branding
• Politikerne skal være meget mere synlige i løsningsrummet. Vi skal få befolkningen til selv at tage ansvar og 

være en del af nye tiltag omkring energiløsningerne 
• Vi vil indgå i samarbejder om stragisk energiplanlægning mellem kommuner, KKR Sjælland og Energiklynge-

center Sjælland

næste skridt i vores kommuner
• Vindmøller i Guldborgsund med øget borgerinddragelse
• Slagelse kommune: Energiplanlægning og varmeplanlægning med fokus på lokalsamfundene
• Energilandsbyer: Det kan skabe synergi og indsats mod olielandsbyer. Problem med et nedslidt energianlæg 

i kommunen
• Selskaber: Mere samarbejde mellem selskaber og kommuner i partnerskaber

gruppe 5: slagelse og guldborgsund



Udviklingsmuligheder 2035
• Sorø kommune: stort potentiale i udnyttelse lokale ressourcer i form af gylle, halm, flis bl.a. til produktion af 

biogas. Kommunen har valgt ESCO-modellen til gennemførelse af energibesparelser
• Dong: gasinfrastrukturen er en vigtig del af løsningen. Frem mod 2050 skal den gas, der leveres i nettet 

overgå fra naturgas til opgraderet biogas
• Vordingborg deltager i borgmesterpagten og har kraftvarmeværket på Masnedø
• Pga. borgermodstand skal vindmølleplanen revideres. Der er et privat biofuel-projekt, som kræver, at 

 fjernvarmeforsyningen kan understøtte projektet. Der et stort potentiale i fortsat at udvide fjernvarmenettet
• Geografiske udfordringer med stort areal og store områder med olieopvarmning. Det er umiddelbart i byerne 

det er muligt at lave kollektive løsninger

Politiske muligheder og lederskab
• I kommunerne vil vi sparre med hinanden og supplere hinanden i nye løsninger
• Der kan være modstridende målsætninger, og strategisk energiplanlægning er nødvendigt for at prioritere 

mellem disse

næste skridt i vores kommuner
• Vordingborg: det nye udvalg skal kigge planerne igennem (bl.a. varmeplan, vindmølleplan). Mere fokus på 

implementering og indsatser fremadrettet
• Befolkningsbevægelsen fra land til by vil understøtte en udvikling i retning af kollektiv forsyning.
• Vi vil sikre, at målene nås gennem lokale indsatser 
• De 17 kommunaldirektører i Region Sjælland understøtter koordinering og  tværgående samarbejder, så der 

bevares overblik. 
• Regionen står overfor at skulle revidere sin klimastrategi, og kommunerne kan med dette projekt føde ind til 

klimastrategien. Det er kommunale indsatser, der tilsammen vil danne fundament for klimaplanen

gruppe 6: sorø og Vordingborg
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Udviklingsmuligheder 2035
• Holbæk har en stor udfordring med at få erstattet naturgas. Der kan satses på biogas og få det ind i naturgas-

nettet. Dette vil undgå, at byen skal graves op fra ende til anden
• Solrød: Man kan fastholde beskæftigelse ved at fx samarbejde med industri ved energiproduktion
• Udvikling af mindre anlæg, der kan udjævne vindmøllestrøm og løse behovet for backup systemer, når de 

store vindmølleparker kommer op at køre
• Der skal skabes langsigtede rammebetingelse for at sikre investeringer

Vores mål i 2035?
• Udgangspunktet er, at vi skal være fossilfrie og selvforsynede. Regeringen må sørge for, at der ikke bliver 

lagt afgifter på ikke-fossilfri brændsler 
• Vi vil satse på de oplagte områder, der kan omstilles, fx olielandsbyer hvor oliefyr ikke må erstattes efter 2016
• Holbæk kan være demonstrationskommune for f.eks. elvarme, kombineret med elbiler som lagringsmulighed, 

et biogasanlæg eller et eller flere halmfyrede værker

Politiske muligheder og lederskab
• I kommunerne vil vi gå forrest med energieffektivisering af egne bygninger og aktiviteter, så vi gennem analy-

ser og data kan give budskabet videre til vores borgere
• Politikere skal være ambassadører og drivere for strategisk energiplanlægning
• Regionspolitikerne skal også med på banen

næste skridt i vores kommuner
Vi politikere vil tage fat i Christiansborg og skabe opmærksomhed omkring problemstillinger i fht. tilskud og 
afgiftsregler, der findes for kommunerne på det her område.

gruppe 7: Holbæk og solrød
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