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Et fælles omstillingsprojekt for 33 
kommuner og 11 forsyningsselskaber

- Ørsted er ny deltager

• Fase 3 - januar 2019 – december 2021
• 15 mio. kr. budget
• 2,5 årsværk



Vision, plan og implementering



Energi på Tværs fokuserer på 
flere niveauer af det kommunale arbejde 

Det kræver opbakning, hvis vi skal ”få noget til at ske”?

Politisk niveau

Borgmestre, byråd 
samt miljø- og teknik 

udvalg og KKR-
H/KKR.-SJ.

Ledelsesniveauet 
hos kommuner og 

forsyningsselskaber

Kommunale chefer 
og afdelingsledere

Fagfolk og 
medarbejderniveau

Klima- og 
energimedarbejdere, 

GIS-medarbejdere, 
indkøbere og jurister 



Aktiviteter i 2019

1. Fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem

2. Geotermi i Nordsjælland

3. Gashybridvarmepumper

4. Platform for energibesparelser

5. Omstilling af transportsektoren

6. Verdensmål i kommunalt perspektiv

Energi- og CO2 regnskabet

Energi på Tværs fokusområder



Tre eksempler på samarbejder, 
som er særligt relevante for kommunerne



Planlagte aktiviteter. Drøftelser starter på møde tirsdag 25. juni. 
Alle kommuner er velkomne.

1. Placering af kommunale elladestandere
2. Bistå med kommunale elbilstrategier
3. Placering af lynladestandere på regionalt niveau (fremtidens 

tankstationer) ud fra elnettets styrke og mobilitetsdata
4. Fælles kommunale udbud for elbiler
5. Omstilling af kommunernes egne flåder

Tæt samarbejde med Copenhagen Electric –
det tidligere regionale elbilsekretariat.

Grøn omstilling af transportsektoren
- Hvad kan kommunerne gøre for at fremme grøn transport?



Samarbejde med A.P. Møller Holding og Geotermisk 
Operatørselskab (Geoop) samt fjernvarmeselskaberne.

• Analyser hos de 18 fjernvarmeselskaber i Nordsjælland 
– er de klar til geotermi i eksempelvis 2027?

• Varmesystemerne er forbundne – derfor må geotermi i 
Nordsjælland og København ses i sammenhæng.

• Energi på Tværs er involveret i forundersøgelserne i 2019. 
Dernæst beslutter eksempelvis A.P. Møller Holding og 
fjernvarmeselskaberne, om de vil gå videre med geotermi.

Grøn energiomstilling
- Geotermi i Nordsjælland og København

Energi på Tværs laver 
Masterclass om Geotermi for 
kommunale medarbejdere den 
29. august 2019



Kommunernes arbejde med energibesparelser

1. Samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber om 
kampagner for energieffektivitet. Forbrugsdata er nøglen.

2. Fokus på private enfamiliehuse i samarbejde med Bolius.
3. Fokus på etageejendomme (almennyttige, privat udlejning og 

andelsboliger) – udgangspunkt i Københavns Kommunes 
Energispring.

4. Se nærmere på kommunernes rolle vedrørende energi-
besparelser fra 2021, når energispareordningen nedlægges 
jævnfør sidste sommers energiforlig

Platform for energibesparelser
- samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber



• Mange kommuner i Danmark bruger det allerede, men 
det skal kvalificeres og videreudvikles.

• Samarbejde mellem Energistyrelsen, Realdania, KL med 
Gate 21 og Energiforum Danmark som sekretariat.

• Klyngefunktion (tværkommunalt eller regionalt 
regnskab) er finansieret af Region Hovedstaden

• 32 kommuner og Region Hovedstaden er tilmeldt, heraf 
15 kommuner fra hovedstadsregionen.

• Alle kommuner er velkomne.

Energi- og CO2-regnskabet



Energipolitiske Topmøder for 

borgmestre, forsyningsdirektører og politikere 

i maj 2020 og 2021



Konferencen d. 10.-11. september:

Moving People
- towards sustainable societies

Vi stiller skarpt på 
at vi gennem et nyt mindset i transport kan 

skabe positive aftryk på tre af vor tids største 
udfordringer: 

klima, sundhed, mobilitet.



I er inviteret!
Tirsdag d. 10. september kl. 13 – 17.00

samler vi aktørerne om et:

VIP Roundtable om samarbejde for 
grøn og sund og bedre tilgængelighed i 

Greater Copenhagen.

På konferencen vil anbefalinger til 
ny handling blive overrakt til aktørerne. 



TAK!


