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Sagsbeskrivelse
I januar 2019 blev arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et
samarbejde imellem alle de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet med indsatsen er, at
Nordjylland bliver forsynet med 100% vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs
og tiltrækkes investeringer. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at
arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til
vedvarende energi. Indsatsen er delt i tre faser:




Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker til en strategisk energiplan,
som kan godkendes i Byråd og Regionsråd
Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og
hos aktører.

Status på indsatser i fase 1
Fase 1 blev påbegyndt i januar 2019. De fastlagte indsatser i fase 1 er som følger:







Nedsætte et rådgivende Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) med repræsentanter for forskellige
typer af erhverv, forsyninger, vidensinstitutioner, energiklynger og –netværk mv. samt afholde et
møde for Strategisk Energiråd og politikere, for at finde fælles fodslag og udvælge vigtige emner til
samarbejdet.
Afholde opstartsmøde for medarbejdere i kommuner og region.
Nedsætte arbejdsgrupper, der består af repræsentanter for kommuner og region
Afholde temabaserede workshops, hvor interessenter inviteres til at deltage.
Afholde en fælles konference for alle interessenter, hvor resultater af de forudgående indsatser
fremlægges og den fælles vision, strategiske pejlemærker og hovedindsatser i en strategisk
energiplan udarbejdes.

I foråret blev relevante repræsentanter til SEN identificeret og inviteret til at deltage i arbejdet. Der blev
inviteret 27 repræsentanter til SEN på baggrund af input fra styregruppen og BRN’s sekretariat. Der er
afholdt møder med SEN hhv. den 15. maj 2019 og den 28. august 2019 med stor tilslutning. Den 20.
september 2019 er der afholdt fælles møde mellem SEN og BRN’s bestyrelse, så der kan findes et fælles
fodslag og udvælges emner til det videre arbejde med vision og målsætninger.
Den 4. juni 2019 blev der afholdt workshop for relevante medarbejdere i de enkelte kommuner og regionen.
Der deltog 72 medarbejdere, som enten arbejder med energi i hverdagen, eller som på anden vis kunne
bidrage til arbejdet med den fælles energistrategi. På workshoppen blev der desuden nedsat
arbejdsgrupper, som i den videre proces skal bidrage med input til vision og målsætninger, inden for deres
arbejdsområde.
Workshops og afslutningskonference
Den 12. november og den 19. november 2019 afholdes to temabaserede workshops om strategisk
energiplanlægning – en workshop i Jammerbugt Kommune og en workshop i Vesthimmerland Kommune.
De to workshops er identiske i program og indlæg, men afholdes på to lokationer for at give mulighed for
størst mulig tilslutning.
På de to workshops inviteres politikere, medlemmer af Strategisk Energiråd Nordjylland og andre
interessenter til at komme med input til arbejdet. Der tages udgangspunkt i følgende 6 temaer, som
indsatsen er opbygget omkring:







Transport
Forbrugeradfærd
Forsyning
Erhverv
Lokale myndigheder
Energianlæg
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De to workshops spiller en vigtig rolle i den videre proces med den fælles strategiske energiplan for
Nordjylland, idet input og anbefalinger herfra bruges i det videre arbejde med at definere mål, delmål og
vision for det fremadrettede arbejde med strategisk energiplanlægning i Nordjylland.
I forbindelse med udarbejdelse af mål og delmål, er det vigtigt også at have for øje, at en fælles strategisk
energiplan for Nordjylland skal understøtte og medvirke aktivt til at opnå de nationale mål på klima- og
energiområdet. Der pågår på nuværende tidspunkt forhandlinger om en ny klimalov, og Regeringen har i den
forbindelse meldt ud at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 % inden 2030 målt i forhold til
1990.
I januar 2020 er der planlagt en afslutningskonference, hvor mål, delmål og visioner, som er fundet igennem
arbejdet med fase 1 præsenteres, sammen med en plan for det videre arbejde med en strategisk energiplan
for Nordjylland. Herefter påbegyndes fase 2, som er arbejdet med en fælles, strategisk energiplan for
Nordjylland.
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