
Vigtige datoer

28. oktober  2014:  
Fællesmøde for 
partnerskabet, 
kommunaltekniske chefer 
inviteres.

27. november 2014:  
Fællesmøde, hvor politikere 
inviteres. 

September 2015:  
Projektet afsluttes med 
energikonference.

midt.energistrategi 

Start på fælles analysearbejde 
På de første fokusgruppemøder i april blev det besluttet at igang-
sætte tre udbud på analyse- og udredningsarbejder for det midtjyske 
område. De skal bruges til at kvalificere partnerskabets formule-
ring af energistrategi og handlingsplan i foråret 2015. Analysere-
sultaterne præsenteres for hele partnerskabet den 28. oktober.

midt.energistrategi 
arbejder med 
tre væsentlige 
samfundsudfordringer ved 
omstillingen af det danske 
samfund til vedvarende 
energi frem mod 2050:

1. Bedst mulig udnyttelse 
af det indenlandske 
ressourcegrundlag 
med deraf afledt lokal/
regional erhvervsvækst 

2. Maksimal effektivitet og 
fleksibilitet ved udvikling af 
nye systemsammenhænge 
til den kollektive el- 
og varmesektor 

3. Udvikling af løsnings-
modeller for omstilling 
af mindre bysamfund 
og spredt bebyggelse til 
vedvarende energi og 
lokale ressourcer, som 
samtidig understøtter det 
åbne lands udvikling

Se mere om baggrunden 
for projektet side 3 og 4

Nyhedsbrevet udgives af Region Midtjylland. 
Tilmelding/framelding til britta.madsen@ru.rm.dk. Har du spørgsmål 
til indholdet, så skriv til louise.langbak@ru.rm.dk. Se mere på www.sep.rm.dk

Nyhedsbrev

Nummer 1 -  maj 2014

Det vestjyske ressourceområde fokuserer på biomasseressourcen, 
som bliver knap i fremtidens energisystem. Her udbydes opgaven at 
opstille en række scenarier for mulige valg i fremtidens produktion og 
anvendelse af bioenergi i Region Midtjylland. Tidsrækkefølge for om-
lægning til bioenergi samt organisering, finansiering og rammevilkår 
beskrives, og endelig opgøres potentialet for lokal vækst og beskæf-
tigelse. Vest-gruppen arbejder også med vind og biogas, men det er 
uden for udbuddet.

I det østjyske bybånd omhandler udbuddet en stor fjernvarmeana-
lyse, hvor mulighederne for øget samarbejde og sammenkobling af 
en række østjyske fjernvarmeværker analyseres. Er øget samarbejde 
fremtiden for at sikre billig varme og forsyningssikkerhed samtidig med 
omstilling til 100 % vedvarende energi? Hvilke barrierer og muligheder 
er der? Analysen indeholder også kortlægning af overskudsvarmepo-
tentialet fra de større virksomheder i hele regionens geografiske om-
råde samt et bud på en hensigtsmæssig afgrænsning mellem 
fjernvarme, naturgasområder og individuel forsyning. <<

Projektarbejdet sker i 3 fokusgrupper. De mødes med mellemrum, og det 
”lokale” arbejde skaleres til regionsniveau og koordineres til en fælles strategi.

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Nyheder/2014/Maj/arbejdsgrupperne.png


2

DET SKER SNART 

Afvikling eller udvikling 
i landområderne behandles 
i en energimæssig kontekst 
på ÅBEN LAND-gruppens 
næste møde den 27. maj 
hos Norddjurs Kommune. 
Her præsenterer Aalborg 
Universitet, Jørgen Møller 
m.fl., hvordan billedet 
tegner sig i det geografiske 
område Region Midtjylland. 

Energistyrelsen kommer 
på ØST-gruppens næste 
møde i Aarhus den 23. 
juni 2014 og fortæller om 
energiforligsanalyserne for 
fjernvarme, el- og gas. 

Udbygning med vindkraft 
er temaet i VEST-gruppen 
på næste møde den 26. 
juni 2014 i Holstebro.

Vi er næsten færdige 
med webgis-kort for hele 
regionens geografiske 
område. Kortene kommer 
til at vise biogasanlæg, 
gylletæthed, vindmøller, 
kraftvarmeværker, 
fjernvarmeværker, 
naturgasledninger m.m. 
Så bliver det nemt at 
se energianlæg i større 
områder og på tværs af 
kommunegrænserne. 
Hold øje med www.
sep.rm.dk fra juni. 

I Det åbne land udbydes arbejdet med at skabe et inspirationskatalog 
over handlemuligheder for energiomstilling i de mindre byer og fritlig-
gende bebyggelse i det åbne land. Ud over tekniske løsninger er der fo-
kus på motivering, organisering og finansiering. Hvornår er nærvarme 
eller nabovarme f.eks. relevant? Hvordan skabes et større incitament, 
så de mange oliefyr udskiftes med varmepumper? Hvilke aktører kan 
spille en rolle som drivkraft for handling på landet?  

Mange udfordringer

Møderne er også brugt til at diskutere en række udfordringer for det 
midtjyske område i forhold til omstilling til vedvarende energi frem 
mod 2050. I Vestgruppen er det eksempelvis vind, biogas og biomasse. 

Nedenstående figur viser den eksisterende og planlagte elproduktion 
fra vindmøller fordelt på kommunerne i regionen. Som det fremgår, har 
mange kommuner planlagt en betydelig udbygning med vindkraft.

Flere centrale spørgsmål melder sig i den forbindelse: 
Hvor stor skal udbygningen med vindkraft være for at leve op til kom-
munale, regionale og statslige mål? 
Er det realistisk under hensyntagen til voksende modstand mod store 
vindmøller at gennemføre denne udbygning, og hvordan gribes opga-
ven i givet fald an? 
Hvad med finansieringen? 
Hvor stor en del af udbygningen med vindkraft kan evtentuelt ske ved 
kystnære vindmølleparker?

På biogasområdet er situationen den, at selv efter etablering 
af de anlæg, som er under planlægning, vil kun ca. 15% af <<

Vidste du, at...

Region Midtjylland skal 
fortælle om projektet på 
Dansk Fjernvarmes årlige 
temadag PULS den 19. 
juni 2014.

midt.energistrategi 
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husdyrgødningen blive anvendt til biogasfremstilling. Den nationale 
målsætning er 50% i 2020 og et regionalt energiscenarie peger på 
75% i 2025. Det giver store udfordringer – ikke mindst når det tages i 
betragtning, at der er problemer med at skaffe den nødvendige finan-
siering af biogasanlæggene, og at modstanden fra naboerne ofte er 
massiv, når de store biogasanlæg skal etableres.

Mange kraftværker og fjernvarmeværker har planer om at skifte fra kul 
og naturgas til biomasse. Ofte er der tale om importeret træflis eller 
træpiller, som giver begrænset beskæftigelse i Danmark. Kan vi finde 
veje til i højere grad end i dag at anvende egne ressourcer i form af 
affald samt restprodukter fra land- og skovbrug? Og kan vi øge produk-
tionen af afgrøder til energi uden at gå på kompromis med landbrugets 
produktion af foder og fødevarer? Det er nogle af de spørgsmål, som vil 
blive analyseret nærmere.

Projektet kort fortalt

’midt.energistrategi - strategisk energiplanlægning i det midtjyske 
område’ er et fælles projekt mellem alle 19 kommuner, Region Midtjyl-
land, 13 varmeværker, to universiteter, Samsø Energiakademi, INBIOM 
(innovationsnetværk for biomasse), Dansk Fjernvarme og et lokalt 
landsbyudvalg. 

Projektet finansieres af Energistyrelsen med 2,5 mio. kroner og Region 
Midtjylland med 1,5 mio. kroner, mens  de øvrige partnere bidrager 
med timer og forplejning.

Formålet med midt.energistrategi er, at kommuner og aktører i Region 
Midtjylland samarbejder på tværs for omstilling til et fleksi-
belt og energieffektivt vedvarende energisystem.

ting er uden tvivl 

rigtigt at satse 

på ifølge Ener-

gistyrelsen: elektrificering, 

effektivisering og energibe-

sparelser. Det vil aldrig være 

forkerte satsningsområder i 

omstillingen mod 100% vedva-

rende energi i 2050. 

Se Energistyrelsens oplæg fra 

midt.energistrategi’s opstarts-

møde den 27. marts 2014 i 

Viborg.

Tre

Vidste du, at...

Region Midtjylland og 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
er inviteret til at præsentere 
midt.energistrategi-projektet 
på en workshop på Dansk 
Byplanlaboratoriums årsmøde 
den 25. september 2014 i 
Herning.

Her forventes omkring 600 
deltagere på årsmødet, 
bl.a. politikere og chefer fra 
kommunerne.

Omstilling til 100 % VE i 

2050 samt resultat af 

nationale analyser.

SEP Viborg 27. marts 2014 

Sigurd Lauge Pedersen

Vestgruppens første gruppemøde blev holdt hos Ringkøbing-
Skjern Kommune 30. april.

midt.energistrategi 

<<

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Energi/Strategisk%20energiplanl�gning%20NY/F�lles%20m�der/270314/Energiscenarier_Viborg_27-03-2014_censureret.pdf
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Hvorfor?

Der skal i den midtjyske region de kommende godt 40 år investeres 
store midler i nye vedvarende energianlæg, ligesom en del af de eksi-
sterende fossilt baserede energianlæg i en overgangsperiode frem mod 
2050 skal vedligeholdes. 

Ukoordineret og spredt energiplanlægning indebærer risiko for subopti-
mering, fejlinvesteringer og ineffektiv udnyttelse af regionens begræn-
sede energiressourcer.

Kommunerne og Region Midtjylland har siden 2007 samarbejdet om 
energiregnskaber og perspektiver for energiomstillingen i det midtjyske 
område. Kortlægningsdata findes derfor allerede, og projektet midt.
energistrategi har fokus på planlægningsmetoder og samarbejde om 
prioritering og strategier. Projektet handler derfor ikke kun om den rent 
tekniske omstilling af energisystemet, men i lige så høj grad om nye 
samarbejdsformer, nye organiseringer og nye roller.

Minidanmark

Den midtjyske region kan groft sagt ses som et Danmark i lille skala 
med et tyndtbefolket vestligt område med mange energiressourcer, et 
østligt område med et stort og tæt befolkningsgrundlag og færre res-
sourcer samt det åbne land med mange små bysamfund. 

Hvis hele regionen (og Danmark) skal lykkes med at omstille til 100% 
vedvarende energi, er vi nødt til at bidrage på forskellig vis. 

Det østjyske område kan for eksempel sikre fleksibilitet i energisyste-
met ved at indregulere overskudsvindkraft i store varmepumper på 
fjernvarmeværkerne. Østjylland forbruger i dag to tredjedele af ener-
gien i hele regionen.

Vestjylland kan bidrage med at levere mere vindstrøm, end området 
selv forbruger, samt producere biomasse. De vestjyske kommuner har i 
dag to tredjedele af vindkraftproduktionen i regionen.

Hvad skal det ende med?

De forventede projektresultater er:

• strategier for energiforsyningen i 2020, 2035 og 2050 

• handlingsplaner for initiativer frem mod 2020

• analyse af tværkommunale projekter og samarbejdsmuligheder

• vurdering af effekten på den lokale beskæftigelse ved omstilling af 
energiforsyningen

• påvirkning af den nationale energiplanlægning og –lovgivning for så 
vidt angår barrierer og muligheder

• videnopbygning og netværk

er andelen af 
vedvarende 
energi i Regi-

on Midtjyllands geografiske 
område (opgjort i 2011). 

Tallet dækker over en vis 
spredning på kommuneni-
veau fra 16% til 55%. 

Kommuner med lav VE-pro-
cent er blandt andet kende-
tegnet ved meget naturgas 
i varmeforsyningen, og 
de kommuner med højest 
VE-andel er kendetegnet 
ved at have opstillet mange 
landvindmøller. 

Men fælles for alle kommu-
ner i regionen er, at deres 
andel af vedvarende energi 
er steget siden de første 
energiregnskaber i 2007. 
Landsgennemsnittet er i 
øvrigt på 24% (2011-tal). 

29%

midt.energistrategi 

Tidsplan:
Status: 
Januar-marts 2014

Strategi og analyse: 
April-december 2014

Handlingsplan: 
Januar-april 2015

Sammenfatning: 
Maj-juni 2015

Konference: 
September 2015


