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Energiklyngecenter Sjælland har sammen med regionens kommuner besluttet at igangsætte et
tværkommunalt initiativ om strategisk energiplanlægning, der skal anvise konkrete lokale veje til at nå de
nationale mål for energiforsyningen i 2020, 2035 og 2050. Arbejdet tænkes udført i samarbejde med
regionens mest centrale energiaktører.
Udgangspunktet for initiativet er den energipolitiske aftale af 22. marts 2012, hvoraf det fremgår, at:
”Der oprettes en pulje på samlet 19 mio. kr. i 2013-2015 til at fremme partnerskaber om strategisk
energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet
mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og
den borgernære indsats.”
Målet med projektet er at udarbejde strategiske energiplaner for regionens kommuner og i forlængelse
heraf etablere konkrete tværgående samarbejder om aktuelle udfordringer for kommunernes
energiforsyning.
Projektet indeholder bl.a. en basiskortlægning af energiforsyningen og lokale VE-ressourcer for alle
kommuner, et katalog over lokale muligheder for omstilling af energiforsyningen og analyser og
samarbejder vedrørende aktuelle tværkommunale problemstillinger, herunder hensigtsmæssig indretning
af fjernvarmesystemet på kort og langt sigt.
Regionens fjernvarmeselskaber er helt centrale aktører i projektet og vi tænker, at involvere jer i relation til
udvælgelsen af relevante analyser og fastsættelse af mål og konkrete tiltag vedrørende f.eks.:
 Højere tilslutning i eksisterende fjernvarmeområder, herunder dialog om brug af tilslutning- og
forblivelsespligt
 Muligheder for konvertering af individuel olie og gas til fjernvarme
 Nye samarbejdsformer mellem fjernvarmeværker og nye muligheder for sammenhængende
fjernvarmenet, herunder eksempelvis etablering af tværkommunale drifts- og
transmissionsselskaber
 Nye varmekilder til fjernvarme, herunder f.eks. biogas, biomasse, overskudvarme, sol,
varmepumper og geotermi
 Hvordan håndterer vi i fjernvarmeforsyningen bedst lavere varmebehov i eksisterende og ny
boligmasse?
 Behov for ny produktionskapacitet til el og varme, og hvordan udfase den fossile energiforsyning
med nye og økonomisk attraktive VE løsninger?
Vi ser jeres deltagelse i projektet, som en forudsætning for en faglig kompetent dialog om fjernvarmens
rolle i den fremtidige energiforsyning i kommunerne i Region Sjælland, der kan føre til konkrete og koordinerede
tiltag. Vi håber derfor at, I vil tilslutte jer projektet ved at underskrive vedlagte partnerskabserklæring.
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