Kommissorium for Aalborg Kommunes Råd for Grøn Energi
Baggrund
I forbindelse med beslutningen om Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket besluttede Aalborg Byråd
på mødet den 22. juni 2015, at der inden udgangen af 2016 skal udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for,
hvordan varmeproduktionen i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde kan blive fossilfri. Som baggrund herfor udarbejdes et Forsyningskatalog, der viser mulige teknologiske løsninger. På samme møde
besluttede byrådet at nedsætte et Råd for Grøn Energi med repræsentanter fra blandt andet Aalborg Universitet, øvrige varmeproducenter og energisektoren.
Aalborg Kommunes Råd for Grøn Energi skal fungere som dialogforum i forhold til at få fastlagt den kortsigtede og langsigtede strategi for, hvordan varmeproduktionen i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde
kan blive fossilfri. Det er vigtigt, at der samtidig sker en helhedstænkning i forhold til den overordnede energiplanlægning og det samlede energisystem i Aalborg, ligesom det er vigtigt, at strategien for fossilfri varmeproduktion i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde bliver afstemt i forhold til den samlede energistrategi for Aalborg Kommune. Det skal endvidere påses, at de forslag til teknologiske løsninger, der indgår i
strategien for fossilfri varmeproduktionen i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde, udviser positiv
selskabs- og samfundsøkonomi og er miljømæssigt bæredygtige. Strategien skal desuden forholde sig til
såvel den gældende varmeplanprioritering af varmeleverandørerne i det centrale område som varmeforsyningslovens rammer for omstillingen af produktionen. Forsyningskatalog og strategi for fossilfri varmeproduktion i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde forventes udarbejdet af Miljø- og Energiforvaltningen
med henblik på forelæggelse for Miljø- og Energiudvalget og Aalborg Byråd i december 2016. Det påregnes,
at første investering på Nordjyllandsværket foretages i 2016.
Aalborg Kommunes Råd for Grøn Energi vil blive tilknyttet Miljø- og Energiforvaltningen, der fungerer som
sekretariat.
Kommissorium for Aalborg Kommunes Råd for Grøn Energi er gældende frem til udgangen af 2016. Såfremt
det besluttes at videreføre Råd for Grøn Energi efter 2016, skal kommissoriet revideres.
Sammensætning
Formanden for Råd for Grøn Energi er rådmanden for Miljø- og Energiforvaltningen, der samtidig er repræsentant for sit parti. Herudover udpeger hvert parti, der er repræsenteret i Aalborg Byråd, 1 medlem.
De øvrige medlemmer udpeges som tekniske repræsentanter som følger:
 1 medlem udpeges af Dansk Fjernvarme
 1 medlem udpeges af Dansk Energi
 1 medlem udpeges af Energinet.dk
 1 medlem udpeges af FleksEnergi
 1 medlem udpeges af Aalborg Universitet (Energiplanlægning)
 1 medlem udpeges af Aalborg Universitet (Energiteknik)
 1 medlem udpeges af GEUS
 2 medlemmer udpeges af overskudsvarmeleverandører (Aalborg Portland og Reno-Nord)
 1 medlem udpeges af landbruget
 1 medlem udpeges af Statsskovdistrikterne
 1 medlem udpeges af Dansk Industri
 1 medlem udpeges af Økologisk Råd
 1 medlem udpeges af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (repræsentant for virksomhed beliggende i Aalborg Kommune)

Ovenstående organisationer/institutioner kan efter ønske udpege én suppleant for hvert medlem.
Suppleanten kan herefter deltage i Råd for Grøn Energis møder, hvis et medlem er forhindret heri.
Medlemmer skal inden mødet underrette Sekretariatet om, hvorvidt de deltager eller ej.
Miljø- og Energiplanlægning fungerer som sekretariat for rådet. Medarbejdere fra Miljø- og Energiforvaltningen, herunder også medarbejdere fra selskaber i energikoncernen, deltager efter behov. Repræsentant for
Nordjyllandsværket deltager som udgangspunkt i alle møder. Miljø- og Energiforvaltningen kan beslutte at
indkalde repræsentanter fra andre organisationer og rådgivere, hvis det skønnes relevant for konkrete projekter og områder.
Miljø- og Energiforvaltningen nedsætter projektgrupper efter behov.
Møder
Råd for Grøn Energi afholder som udgangspunkt kvartalsvise møder. På årets første møde fastlægges en
mødekalender for det følgende år med mødetidspunkter og -sted. Der udbetales hverken diæter eller kompensation for transportudgifter i forbindelse med rådets møder. De ordinære møder er lukket for offentligheden.
Herudover kan Råd for Grøn Energi afholde ét årligt temamøde, hvortil Miljø- og Energiudvalgets medlemmer, andre relevante organisationer og offentligheden inviteres til at deltage.
Møderne indkaldes af Sekretariatet med mindst 14 dages varsel.
Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel. Formanden kan modtage/indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.
Dagsorden
Dagsorden for møderne i Råd for Grøn Energi udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse. Forslag eller
punkter til dagsorden skal sendes til Sekretariatet senest 3 uger før det møde, hvor forslaget ønskes behandlet.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:







Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde
Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde
Meddelelser fra rådets medlemmer
Behandling af dagsordenpunkter
Forslag til emner til dagsorden for næste møde
Eventuelt

Referat
Sekretariatet udsender referat til godkendelse fra møderne senest 1 måned efter mødets afholdelse.
Medlemmerne kan forlange af få egne udtalelser på møderne ført til referatet. Skriftlige bemærkninger til
referatet bør være Sekretariatet i hænde inden 8 dage efter referatets modtagelse.
Referaterne af møder i Råd for Grøn Energi udsendes til rådets medlemmer senest en måned efter mødets
afholdelse.
Offentlighed

Referater fra møderne i Råd for Grøn Energi vil være tilgængelige på Aalborg Kommunes hjemmeside. Møderne i Råd for Grøn Energi er ikke offentligt tilgængelige.
Udtalelser
Formanden udtaler sig på vegne af Råd for Grøn Energi, men Råd for Grøn Energis medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.
Tidsplan
oktober-januar

Projektgruppen udarbejder forslag til forsyningskatalog med mulige teknologiske løsninger.

januar/februar

Første møde i Råd for Grøn Energi med præsentation af forsyningskatalog,
oplæg om fremtidens energisystem og drøftelse vedrørende fremtidig strategi for fossilfri varmeproduktionen i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde.

februar- juni

Projektgruppen gennemfører analyser og udarbejder forslag til kort- og langsigtet strategi for, hvordan varmeproduktionen i Aalborg Forsyning, Varmes
forsyningsområde kan blive fossilfri.

august

Temamøde om strategi for fossilfri fjernvarmeforsyning i Aalborg med deltagelse af Miljø- og Energiudvalget og medlemmer af Råd for Grøn Energi.

september-november

Miljø- og Energiforvaltningen udarbejder endelig rapport om strategi for fossilfri varmeproduktion i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde.

november-december

Strategi for fossilfri varmeproduktion i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområde forelægges for Miljø- og Energiudvalget og Aalborg Byråd.

december

Første investering på Nordjyllandsværket foretages i 2016.

