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Disposition 

 

• Resumé af Energistrategi 2050 

• Energistrategi 2050’s betydning for 
kommunernes opgaver i den fremtidige 
energiomstilling 

• Forberedelse af strategisk 
energiplanlægning i kommunerne     





To udfordringer og en mulighed 

1. Forsyningssikkerheden under pres 

 

2. En klimaudfordring som består 

 

3. Muligheden for at udnytte en voksende 
efterspørgsel efter grøn teknologi 

 



Verdens energiforbrug stiger 

Bruttoenergiforbrug 1990-2035 fordelt på lande og regioner, IEA/OECD 

2010 



Olien koncentreres på færre lande  

 

 

Olieproduktionstilvækst 2009-2035 fordelt på lande, IEA/OECD, 2010 



Egen produktion falder 

 

 

Imens falder 

dansk produktion 

fra Nordsøen 



Klimaudfordringen består 

”Det Europæiske Råd støtter et EU-mål om som led i de reduktioner, de 

udviklede lande i henhold til IPCC er nødt til at foretage som gruppe, at 

reducere emissionerne med 80-95 % inden 2050 i forhold til 1990-

niveauet”.  
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Danmark har gode muligheder for at 
udnytte den voksende efterspørgsel efter 
grønne teknologier  

Andel energiteknologi i samlet eksport Danmark og EU-15 i 2000-2009  



Udfordringen er at gøre disse søjler 
tilnærmelsesvis lige store… 

1. … ved at effektivisere 
energiforbruget, så 
stadig flere 
energitjenester kan 
dækkes med 
reduceret 
energiforbrug, og  

2. ……baseret på 
vedvarende energi 

 



En fleksibel strategi med mulighed 
for variationer 



REGERINGENS 
NYE ENERGI-
POLITISKE 
INITIATIVER  
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6 indsatsområder 

• Mere vind 

• Biomasse og biogas 

• Kul ud af kraftværkerne 

• Energieffektivitet 

• Et intelligent elsystem 

• En fælles international indsats 

 



En omstilling i tre spor 

 

 



Effekt af Energistrategi 2050 

2009 2020 

33 % mindre kul, olie og 
gas i energisektoren 

396 PJ 263 PJ 

Mere VE 19 % 33 % 

Langt mere VE til el 29 % 62 % 



Kommunernes indsatsområder 

• Biomasse og biogas 

 

• Mere vind 

 

• Energieffektivisering 



Planlægning varmeforsyning på VE 

• Kommunen er planmyndighed og udfører 
den overordnede varmeplanlægning 

 

• Kommunen godkender konkrete projekter 

 

• Forsyningsvirksomhederne udarbejder 
som regel projektforslag 

 

• Kommunens bemyndigelse gælder 
kollektiv varmeforsyning 

 

 



Kommunal planlægning vind 

• Vindmøller op til 150 meter på land 

 

• Reservering arealer/planforslag via 
kommuneplanen 

 

• Projektgodkendelse konkrete vindmøller 

 

• Grøn ordning 

 

 

 



Kommunal indsats energibesparelser 

• Aftale KL-staten oktober 2007 om 
besparelser i egne bygninger 
- energimærkning 

- eftersyn større ventilations- eller klimaanlæg 

- lånoptagelse (udenfor lånerammen), ESCO 

 

• Besparelser i kommunen 
- byggetilladelse (energikrav 

ombygninger/renoveringer) 

- energiselskabernes spareforpligtelser 



Spor 1: omstilling til VE – varmeplanlægning 

• Konvertering fra 
individuelle naturgasfyr 
til primært fjernvarme 

 

• Skift fra naturgas til VE 
på decentrale KV-
værker 

 

• Konvertering fra 
individuelle oliefyr til 
varmepumper og anden 
VE 

 

 

 

 



Spor 1: omstilling til VE – vind og 
biogas 

Kommunerne skal 
arealplanlægge for: 

 

•500 MW yderligere 
kapacitet 

•300 erstatningskapacitet 
(1800 MW forventes 
nedtaget) 

•mangedobling af 
udnyttelse af 
husdyrgødning til 
energianvendelse 

 



Spor 1: energieffektivisering – 
kommunernes egne bygninger 

 
 
 
 
 

• Den offentlige sektor skal gå foran 
 

• Energimærke bygninger, gennemføre eftersyn af 
oliekedler og ventilations- og klimaanlæg 
 

• Gennemføre rentable besparelsesforslag og sikre 
løbende opfølgning gennem fx energiledelse og 
energirigtig indkøb 

 



Spor 1: energieffektivisering – 
bygninger i kommunen 

Indsats overfor virksomheder  
•  Energiselskabernes energi-
spareindsats   
•  Kommunale 
miljøgodkendelser skal 
inkludere godkendelse af  
energiforbrugende teknologi 
(BAT) 
 

Indsats overfor borgere (og 
erhverv)  

•  Kommunen kan stille krav 
til, at nybyggeri er 
lavenergibyggeri 
•  Kommunen kan kræve, at 
nybyggeri og eksisterende 
byggeri tilsluttes kollektiv 
varmeforsyning 

 



Spor 1: omstilling til VE – transport 

   Påvirkning af 
transportsektorens 
energiforbrug via: 

 

• Trafikplanlægningen 
og kommuneplan-
lægningen 

 

• Opladningsinfrastruk-
tur 

 

 

 



Hvad er strategisk energiplanlægning? 

• At planlægge for alle disse tiltag, dvs.:  

• Helhedsorienteret  

• Langsigtet  

• Fokus på strategiske valg og indsatser 

=>  

• Kommunale strategiske energiplaner kan 
hjælpe staten med at implementere 
Energistrategi 2050 

 



Spor 2: planlægning og forberedelse – 
Projekt Strategisk Energiplanlægning 

• Forberedelse af strategisk energiplanlægning 
(SEP) i kommunerne: 

 

1. Forslag til pulje på 20 mio. kr. til partnerskaber 
om strategisk energiplanlægning 

 

2. Analysearbejde i 2011 om kommunernes opgaver 
og statslige forudsætninger 

 

3. Udarbejdelse af vejledningsmateriale i 2012 til 
kommunerne 

 

 



Spor 2: planlægning og forberedelse – 
tidsplan 

• Energistyrelsen skal i 2011 udarbejde oplæg om:  

- Kommunernes planlægningsopgaver og beføjelser på 
energiområdet 

- Statslige forudsætninger for kommunal 
energiplanlægning 

- Udmøntningen af puljen på 20 mio. kr. 

• Energistyrelsens oplæg drøftes med KL og 
forelægges efterfølgende partierne 

• I 2012 udkommer der en vejledning om SEP til 
kommunerne 

• Ændring af regulering? 2012-2013 

 

 

 

 



Tak for opmærksomheden 
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